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Emenda 565
Massimiliano Salini

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jinkludi konsultazzjonijiet u skambji 
estensivi mal-Istati Membri, il-Parlament
Ewropew kif xieraq, u ma’ diversi partijiet 
ikkonċernati dwar il-prijoritajiet, inkluż il-
missjonijiet, skont il-pilastru “Sfidi Globali 
u Kompetittività Industrijali”, u t-tipi 
adattati ta’ azzjoni fl-użu, b’mod 
partikolari sħubiji Ewropej.

Se jinkludi konsultazzjonijiet u skambji 
estensivi mal-Istati Membri, mal-
Parlament Ewropew kif xieraq, u ma’ 
diversi partijiet ikkonċernati dwar il-
prijoritajiet, inkluż il-missjonijiet, skont il-
pilastru “Sfidi Globali u Kompetittività 
Industrijali”, u t-tipi adattati ta’ azzjoni fl-
użu, b’mod partikolari sħubiji Ewropej. L-
industrija għandha tkun involuta fil-
formulazzjoni tal-kriterji u l-
kundizzjonijiet għall-għażla, l-
implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tas-Sħubija Ewropea.

Or. en

Emenda 566
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jinkludi konsultazzjonijiet u skambji 
estensivi mal-Istati Membri, il-Parlament 
Ewropew kif xieraq, u ma’ diversi partijiet 
ikkonċernati dwar il-prijoritajiet, inkluż il-
missjonijiet, skont il-pilastru “Sfidi Globali 
u Kompetittività Industrijali”, u t-tipi 
adattati ta’ azzjoni fl-użu, b’mod 
partikolari sħubiji Ewropej.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. en

Emenda 567
Marian-Jean Marinescu
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jinkludi konsultazzjonijiet u skambji 
estensivi mal-Istati Membri, il-Parlament
Ewropew kif xieraq, u ma’ diversi partijiet 
ikkonċernati dwar il-prijoritajiet, inkluż il-
missjonijiet, skont il-pilastru “Sfidi Globali 
u Kompetittività Industrijali”, u t-tipi 
adattati ta’ azzjoni fl-użu, b’mod 
partikolari sħubiji Ewropej.

Se jinkludi konsultazzjonijiet u skambji 
estensivi mal-Istati Membri, mal-
Parlament Ewropew kif xieraq, u ma’ 
diversi partijiet ikkonċernati dwar il-
prijoritajiet, inkluż il-missjonijiet, skont il-
pilastru “Kompetittività”, u t-tipi adattati 
ta’ azzjoni fl-użu, b’mod partikolari sħubiji 
Ewropej.

Or. en

Emenda 568
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jinkludi konsultazzjonijiet u skambji 
estensivi mal-Istati Membri, il-Parlament
Ewropew kif xieraq, u ma’ diversi partijiet 
ikkonċernati dwar il-prijoritajiet, inkluż il-
missjonijiet, skont il-pilastru “Sfidi Globali 
u Kompetittività Industrijali”, u t-tipi 
adattati ta’ azzjoni fl-użu, b’mod 
partikolari sħubiji Ewropej.

Se jinkludi konsultazzjonijiet u skambji 
miftuħa u estensivi mal-Istati Membri, 
mal-Parlament Ewropew u ma’ diversi 
partijiet ikkonċernati dwar il-prijoritajiet, 
inkluż il-missjonijiet, skont il-pilastru 
“Sfidi Globali u Kompetittività 
Industrijali”, u t-tipi adattati ta’ azzjoni fl-
użu, b’mod partikolari sħubiji Ewropej.

Or. en

Emenda 569
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jinkludi konsultazzjonijiet u skambji 
estensivi mal-Istati Membri, il-Parlament
Ewropew kif xieraq, u ma’ diversi partijiet 

Se jinkludi konsultazzjonijiet u skambji 
estensivi mal-Istati Membri, mal-
Parlament Ewropew, u ma’ diversi 
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ikkonċernati dwar il-prijoritajiet, inkluż il-
missjonijiet, skont il-pilastru “Sfidi Globali 
u Kompetittività Industrijali”, u t-tipi 
adattati ta’ azzjoni fl-użu, b’mod 
partikolari sħubiji Ewropej.

partijiet ikkonċernati dwar il-prijoritajiet, 
inkluż il-missjonijiet, skont il-pilastru 
“Sfidi Globali u Kompetittività 
Industrijali”, u t-tipi adattati ta’ azzjoni fl-
użu, b’mod partikolari sħubiji Ewropej.

Or. en

Emenda 570
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jinkludi konsultazzjonijiet u skambji 
estensivi mal-Istati Membri, il-Parlament
Ewropew kif xieraq, u ma’ diversi partijiet 
ikkonċernati dwar il-prijoritajiet, inkluż il-
missjonijiet, skont il-pilastru “Sfidi Globali 
u Kompetittività Industrijali”, u t-tipi 
adattati ta’ azzjoni fl-użu, b’mod 
partikolari sħubiji Ewropej.

Se jinkludi konsultazzjonijiet u skambji 
estensivi mal-Istati Membri, mal-
Parlament Ewropew, u ma’ diversi 
partijiet ikkonċernati dwar il-prijoritajiet, 
inkluż il-missjonijiet, skont il-pilastru 
“Sfidi Globali u Kompetittività 
Industrijali”, u t-tipi adattati ta’ azzjoni fl-
użu, b’mod partikolari sħubiji Ewropej.

Or. en

Emenda 571
Martina Werner

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jinkludi konsultazzjonijiet u skambji 
estensivi mal-Istati Membri, il-Parlament
Ewropew kif xieraq, u ma’ diversi partijiet 
ikkonċernati dwar il-prijoritajiet, inkluż il-
missjonijiet, skont il-pilastru “Sfidi Globali 
u Kompetittività Industrijali”, u t-tipi 
adattati ta’ azzjoni fl-użu, b’mod 
partikolari sħubiji Ewropej.

Se jinkludi konsultazzjonijiet u skambji 
estensivi mal-Istati Membri, mal-
Parlament Ewropew u ma’ diversi partijiet 
ikkonċernati dwar il-prijoritajiet, inkluż il-
missjonijiet, skont il-pilastru “Sfidi Globali 
u Kompetittività Industrijali”, u t-tipi 
adattati ta’ azzjoni fl-użu, b’mod 
partikolari sħubiji Ewropej.

Or. en
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Emenda 572
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Abbażi ta’ tali konsultazzjonijiet estensivi, 
l-Ippjanar Strateġiku se jidentifika l-
għanijiet komuni u l-oqsma komuni għal 
attivitajiet bħall-oqsma ta’ sħubija (il-bażi 
ġuridika proposta tistabbilixxi biss l-
istrumenti u l-kriterji li se jiggwidaw l-użu 
tagħhom) u l-oqsma ta’ missjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 573
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Abbażi ta’ tali konsultazzjonijiet estensivi, 
l-Ippjanar Strateġiku se jidentifika l-
għanijiet komuni u l-oqsma komuni għal 
attivitajiet bħall-oqsma ta’ sħubija (il-bażi 
ġuridika proposta tistabbilixxi biss l-
istrumenti u l-kriterji li se jiggwidaw l-użu 
tagħhom) u l-oqsma ta’ missjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tal-emenda ġie trasferit għall-paragrafu 1 tal-Anness I

Emenda 574
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proċess tal-ippjanar strateġiku, li 
jipprevedi l-adozzjoni tal-pjan strateġiku 
tar-riċerka u l-innovazzjoni permezz ta' 
att delegat, se jżid is-sjieda u l-fehim tal-
objettivi tal-Programm minn pubbliku 
wiesa', u se jippermetti lill-koleġiżlaturi, 
lill-partijiet ikkonċernati kollha u lill-
Istati Membri jkunu infurmati bis-sħiħ fi 
żmien xieraq dwar l-inizjattivi previsti.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament għandu jkun involut formalment fil-proċess permezz ta' att delegat.

Emenda 575
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara l-konsultazzjonijiet kollha, il-
Kummissjoni se tiżviluppa l-Ippjanar 
Strateġiku permezz ta' att delegat;

Or. en

Emenda 576
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ippjanar Strateġiku se jgħinu fl-
iżvilupp u fl-implimentazzjoni ta’ politika 
għall-oqsma rilevanti koperti, fil-livell tal-
UE, kif ukoll jikkumplimenta l-politika u 
l-approċċi ta’ politika fl-Istati Membri. Il-

imħassar
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prijoritajiet ta’ politika tal-UE se jiġu 
kkunsidrati matul il-proċess tal-Ippjanar 
Strateġiku sabiex tiżdied il-kontribuzzjoni 
tar-riċerka u l-innovazzjoni għar-
realizzazzjoni tal-politika. Se tikkunsidra 
wkoll l-attivitajiet, l-istudji u evidenza 
xjentifika oħra ta’ prospettiva u 
tikkunsidra inizjattivi rilevanti eżistenti 
fil-livell tal-UE u nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tal-emenda ġie trasferit għall-paragrafu 1 tal-Anness I

Emenda 577
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ippjanar Strateġiku se jgħinu fl-iżvilupp 
u fl-implimentazzjoni ta’ politika għall-
oqsma rilevanti koperti, fil-livell tal-UE, 
kif ukoll jikkumplimenta l-politika u l-
approċċi ta’ politika fl-Istati Membri. Il-
prijoritajiet ta’ politika tal-UE se jiġu 
kkunsidrati matul il-proċess tal-Ippjanar 
Strateġiku sabiex tiżdied il-kontribuzzjoni 
tar-riċerka u l-innovazzjoni għar-
realizzazzjoni tal-politika. Se tikkunsidra 
wkoll l-attivitajiet, l-istudji u evidenza 
xjentifika oħra ta’ prospettiva u tikkunsidra 
inizjattivi rilevanti eżistenti fil-livell tal-UE 
u nazzjonali.

L-Ippjanar Strateġiku se jgħin fl-iżvilupp u 
fl-implimentazzjoni ta’ politika għall-
oqsma rilevanti koperti, fil-livell tal-UE, 
kif ukoll jikkumplimenta l-politika u l-
approċċi ta’ politika fl-Istati Membri. Il-
prijoritajiet ta’ politika tal-UE u l-
attivitajiet li għaddejjin tal-gruppi tal-
partijiet ikkonċernati rilevanti biex 
jirrealizzaw dawn il-prijoritajiet se jiġu 
kkunsidrati matul il-proċess tal-Ippjanar 
Strateġiku sabiex tiżdied il-kontribuzzjoni 
tar-riċerka u l-innovazzjoni għar-
realizzazzjoni tal-politika. Se tikkunsidra 
wkoll l-attivitajiet, l-istudji, kemm tas-
settur pubbliku kif ukoll dak privat, u 
evidenza xjentifika oħra ta’ prospettiva u 
tikkunsidra inizjattivi rilevanti eżistenti fil-
livell tal-UE u nazzjonali.

Or. en

Emenda 578
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Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, Marisa Matias

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ippjanar Strateġiku se jgħinu fl-iżvilupp 
u fl-implimentazzjoni ta’ politika għall-
oqsma rilevanti koperti, fil-livell tal-UE, 
kif ukoll jikkumplimenta l-politika u l-
approċċi ta’ politika fl-Istati Membri. Il-
prijoritajiet ta’ politika tal-UE se jiġu 
kkunsidrati matul il-proċess tal-Ippjanar 
Strateġiku sabiex tiżdied il-kontribuzzjoni 
tar-riċerka u l-innovazzjoni għar-
realizzazzjoni tal-politika. Se tikkunsidra 
wkoll l-attivitajiet, l-istudji u evidenza 
xjentifika oħra ta’ prospettiva u tikkunsidra 
inizjattivi rilevanti eżistenti fil-livell tal-UE 
u nazzjonali.

L-Ippjanar Strateġiku se jgħin fl-iżvilupp u 
fl-implimentazzjoni ta’ politika għall-
oqsma rilevanti koperti, fil-livell tal-UE, 
kif ukoll jikkumplimenta l-politika u l-
approċċi ta’ politika fl-Istati Membri. Il-
prijoritajiet ta’ politika tal-UE, inkluż l-
SDGs tan-NU, se jiġu kkunsidrati matul il-
proċess tal-Ippjanar Strateġiku sabiex 
tiżdied il-kontribuzzjoni tar-riċerka u l-
innovazzjoni għar-realizzazzjoni tal-
politika. Se tikkunsidra wkoll l-attivitajiet, 
l-istudji u evidenza xjentifika oħra ta’ 
prospettiva u tikkunsidra inizjattivi 
rilevanti eżistenti fil-livell tal-UE u 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 579
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ippjanar Strateġiku se jgħinu fl-iżvilupp 
u fl-implimentazzjoni ta’ politika għall-
oqsma rilevanti koperti, fil-livell tal-UE, 
kif ukoll jikkumplimenta l-politika u l-
approċċi ta’ politika fl-Istati Membri. Il-
prijoritajiet ta’ politika tal-UE se jiġu 
kkunsidrati matul il-proċess tal-Ippjanar 
Strateġiku sabiex tiżdied il-kontribuzzjoni 
tar-riċerka u l-innovazzjoni għar-
realizzazzjoni tal-politika. Se tikkunsidra 
wkoll l-attivitajiet, l-istudji u evidenza 
xjentifika oħra ta’ prospettiva u tikkunsidra 
inizjattivi rilevanti eżistenti fil-livell tal-UE 
u nazzjonali.

L-Ippjanar Strateġiku se jgħin fl-iżvilupp u 
fl-implimentazzjoni ta’ politika għall-
oqsma rilevanti koperti, fil-livell tal-UE, 
kif ukoll jikkumplimenta l-politika u l-
approċċi ta’ politika fl-Istati Membri. Il-
prijoritajiet ta’ politika tal-UE, inkluż l-
SDGs tan-NU, se jiġu kkunsidrati matul il-
proċess tal-Ippjanar Strateġiku sabiex 
tiżdied il-kontribuzzjoni tar-riċerka u l-
innovazzjoni għar-realizzazzjoni tal-
politika. Se tikkunsidra wkoll l-attivitajiet, 
l-istudji u evidenza xjentifika oħra ta’ 
prospettiva u tikkunsidra inizjattivi 
rilevanti eżistenti fil-livell tal-UE u 
nazzjonali.
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Or. en

Emenda 580
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ippjanar Strateġiku se jgħinu fl-iżvilupp 
u fl-implimentazzjoni ta’ politika għall-
oqsma rilevanti koperti, fil-livell tal-UE,
kif ukoll jikkumplimenta l-politika u l-
approċċi ta’ politika fl-Istati Membri. Il-
prijoritajiet ta’ politika tal-UE se jiġu 
kkunsidrati matul il-proċess tal-Ippjanar 
Strateġiku sabiex tiżdied il-kontribuzzjoni 
tar-riċerka u l-innovazzjoni għar-
realizzazzjoni tal-politika. Se tikkunsidra 
wkoll l-attivitajiet, l-istudji u evidenza 
xjentifika oħra ta’ prospettiva u 
tikkunsidra inizjattivi rilevanti eżistenti fil-
livell tal-UE u nazzjonali.

L-Ippjanar Strateġiku se jgħin fl-iżvilupp u 
fl-implimentazzjoni tal-Pogramm fl-
oqsma rilevanti koperti, fil-livell tal-UE kif 
ukoll fil-livell tal-Istati Membri u tal-
pajjiżi Assoċjati. Il-prijoritajiet ta’ politika 
rilevanti tal-UE se jiġu kkunsidrati matul 
il-proċess tal-Ippjanar Strateġiku sabiex 
tiżdied il-kontribuzzjoni tar-riċerka u l-
innovazzjoni għar-realizzazzjoni ta' dawn 
il-politiki. Se tikkunsidra wkoll l-
attivitajiet, l-istudji u evidenza xjentifika 
oħra ta’ prospettiva, kif ukoll inizjattivi 
rilevanti eżistenti fil-livell tal-UE u 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 581
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ippjanar Strateġiku se jippromwovi 
sinerġiji bejn Orizzont Ewropa u 
Programmi tal-Unjoni oħrajn, inkluż il-
programm Euratom, biex b’hekk isir punt 
ta’ referenza għar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-programmi relatati kollha 
fil-baġit tal-UE u fl-istrumenti mhux ta’ 
finanzjament. Dan se jippromwovi wkoll 
iktar malajr id-disseminazzjoni u l-użu 
tar-riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni u 
jevita d-duplikazzjoni u t-trikkib bejn il-

imħassar
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possibbiltajiet ta’ finanzjament. Se 
jipprovdi l-qafas biex jorbot flimkien l-
azzjonijiet diretti tar-riċerka taċ-Ċentru 
Konġunt tar-Riċerka u azzjonijiet oħrajn 
appoġġati skont il-Programm, inkluż l-
użu ta’ riżultati għall-appoġġ ta’ politika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tal-emenda ġie trasferit għall-paragrafu 1 tal-Anness I

Emenda 582
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ippjanar Strateġiku se jippromwovi 
sinerġiji bejn Orizzont Ewropa u 
Programmi tal-Unjoni oħrajn, inkluż il-
programm Euratom, biex b’hekk isir punt 
ta’ referenza għar-riċerka u l-innovazzjoni 
fil-programmi relatati kollha fil-baġit tal-
UE u fl-istrumenti mhux ta’ finanzjament. 
Dan se jippromwovi wkoll iktar malajr id-
disseminazzjoni u l-użu tar-riżultati tar-
riċerka u l-innovazzjoni u jevita d-
duplikazzjoni u t-trikkib bejn il-
possibbiltajiet ta’ finanzjament. Se 
jipprovdi l-qafas biex jorbot flimkien l-
azzjonijiet diretti tar-riċerka taċ-Ċentru 
Konġunt tar-Riċerka u azzjonijiet oħrajn 
appoġġati skont il-Programm, inkluż l-użu 
ta’ riżultati għall-appoġġ ta’ politika.

L-Ippjanar Strateġiku se jippromwovi 
sinerġiji bejn Orizzont Ewropa u 
Programmi tal-Unjoni oħrajn, inkluż il-
programm Euratom, biex b’hekk isir punt 
ta’ referenza għar-riċerka u l-innovazzjoni 
fil-programmi relatati kollha fil-baġit tal-
UE u fl-istrumenti mhux ta’ finanzjament. 
Dan se jippromwovi wkoll id-
disseminazzjoni u l-użu tar-riżultati tar-
riċerka u l-innovazzjoni b'mod aktar 
rapidu, inaqqas il-frammentazjoni tal-
isforzi u jevita d-duplikazzjoni u t-trikkib 
bejn il-possibbiltajiet ta’ finanzjament. Se 
jipprovdi l-qafas biex jorbot flimkien l-
azzjonijiet diretti tar-riċerka taċ-Ċentru 
Konġunt tar-Riċerka u azzjonijiet oħrajn 
appoġġati skont il-Programm, inkluż l-użu 
ta’ riżultati u data għall-appoġġ ta’ 
politika.

Or. en

Emenda 583
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
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Anness I – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ippjanar Strateġiku se jippromwovi 
sinerġiji bejn Orizzont Ewropa u 
Programmi tal-Unjoni oħrajn, inkluż il-
programm Euratom, biex b’hekk isir punt 
ta’ referenza għar-riċerka u l-innovazzjoni 
fil-programmi relatati kollha fil-baġit tal-
UE u fl-istrumenti mhux ta’ finanzjament. 
Dan se jippromwovi wkoll iktar malajr id-
disseminazzjoni u l-użu tar-riżultati tar-
riċerka u l-innovazzjoni u jevita d-
duplikazzjoni u t-trikkib bejn il-
possibbiltajiet ta’ finanzjament. Se 
jipprovdi l-qafas biex jorbot flimkien l-
azzjonijiet diretti tar-riċerka taċ-Ċentru 
Konġunt tar-Riċerka u azzjonijiet oħrajn 
appoġġati skont il-Programm, inkluż l-użu 
ta’ riżultati għall-appoġġ ta’ politika.

L-Ippjanar Strateġiku se jippromwovi 
sinerġiji bejn Orizzont Ewropa u 
Programmi tal-Unjoni oħrajn, inkluż il-
programm Euratom, biex b’hekk isir punt 
ta’ referenza għar-riċerka - applikata u 
bażika - u l-innovazzjoni fil-programmi 
relatati kollha fil-baġit tal-UE u fl-
istrumenti mhux ta’ finanzjament. Dan se 
jippromwovi wkoll id-disseminazzjoni u l-
użu tar-riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni 
b'mod aktar rapidu, u jevita d-
duplikazzjoni u t-trikkib bejn il-
possibbiltajiet ta’ finanzjament. Se 
jipprovdi l-qafas biex jorbot flimkien l-
azzjonijiet diretti tar-riċerka taċ-Ċentru 
Konġunt tar-Riċerka u azzjonijiet oħrajn 
appoġġati skont il-Programm, inkluż l-użu 
ta’ riżultati għall-appoġġ ta’ politika.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ara: EM 20

Emenda 584
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Pjan Strateġiku se jistabbilixxi strateġija 
pluriennali għall-ħolqien tal-kontenut fil-
programm ta’ ħidma (kif stabbilit fl-
Artikolu 11), filwaqt li jżomm biżżejjed 
flessibbiltà biex iwieġeb malajr għal 
opportunijiet u kriżijiet mhux mistennija. 
Peress li Orizzont Ewropa huwa programm 
ta’ 7 snin, il-kuntest ekonomiku, tas-soċjetà 
u dak politiku li fih se jaħdem jista’ 
jinbidel b’mod sinifikanti matul il-ħajja 
tiegħu. Orizzont Ewropa irid ikun kapaċi 
jadatta malajr għal dawn il-bidliet. 

Pjan Strateġiku se jistabbilixxi strateġija 
pluriennali għall-orjentazzjoni tal-kontenut 
fil-programm tal-ħidma (kif stabbilit fl-
Artikolu 11), filwaqt li jżomm biżżejjed 
flessibbiltà biex jadatta għall-evoluzzjoni 
rapida tar-riċerka, l-innovazzjoni u t-
teknoloġiji, u biex iwieġeb malajr għal 
sfidi ġodda u emerġenti, opportunijiet u 
kriżijiet mhux mistennija. Peress li 
Orizzont Ewropa huwa programm ta’ 7 
snin, il-kuntest ekonomiku, tas-soċjetà u 
dak politiku li fih se jaħdem jista’ jinbidel 
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Għalhekk se jkun hemm il-possibbiltà li 
jiġi inkluż l-appoġġ għal attivitajiet lil hinn 
mid-deskrizzjonijiet stabbiliti hawn taħt, 
fejn dan ikun debitament ġustifikat, sabiex 
jiġu indirizzati żviluppi jew avvenimenti 
mhux previsti maġġuri, ħtiġijiet ta’ 
politika, jew sitwazzjonijiet ta’ kriżi, 
pereżempju b’rispons għal theddid serju 
għas-saħħa li jirriżulta minn epidemiji.

b’mod sinifikanti matul il-ħajja tiegħu. 
Orizzont Ewropa irid ikun kapaċi jadatta 
malajr għal dawn il-bidliet. Għalhekk se 
jkun hemm il-possibbiltà li jiġi inkluż l-
appoġġ għal attivitajiet lil hinn mid-
deskrizzjonijiet stabbiliti hawn taħt, fejn 
dan ikun debitament ġustifikat, sabiex jiġu 
indirizzati żviluppi jew avvenimenti mhux 
previsti maġġuri, ħtiġijiet ta’ politika, jew 
sitwazzjonijiet ta’ kriżi.

Or. en

Emenda 585
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-implimentazzjoni ta’ Orizzont Ewropa, 
se tingħata attenzjoni partikolari biex ikun 
żgurat approċċ bilanċjat u mifrux lejn ir-
riċerka u l-innovazzjoni, li mhuwiex biss 
limitat għall-iżvilupp ta’ prodotti, proċessi 
u servizzi ġodda abbażi ta’ għarfien 
xjentifiku u teknoloġiku u innovazzjonijiet 
rivoluzzjonarji, iżda li jinkorpora wkoll l-
użu ta’ teknoloġiji eżistenti 
f’applikazzjonijiet ġodda u t-titjib 
kontinwu u l-innovazzjoni mhux 
teknoloġika u soċjali. Approċċ sistemiku, 
transdixxiplinarju, transsettorjali u 
transpolitiku lejn l-innovazzjoni tar-
riċerka se jiżgura li l-isfidi jkunu jistgħu 
jiġu indirizzati filwaqt li jinħolqu negozji u 
industriji kompetittivi ġodda, li jrawmu l-
kompetizzjoni, jistimulaw l-investimenti 
privati u jippriżervaw il-kundizzjonijiet
ekwi fis-suq intern.

Fl-implimentazzjoni ta’ Orizzont Ewropa, 
se tingħata attenzjoni partikolari biex ikun 
żgurat approċċ bilanċjat u mifrux lejn ir-
riċerka u l-innovazzjoni, li mhuwiex biss 
limitat għall-iżvilupp ta’ prodotti, proċessi 
u servizzi ġodda abbażi ta’ għarfien 
xjentifiku u teknoloġiku u innovazzjonijiet 
rivoluzzjonarji, iżda li jinkorpora wkoll l-
użu ta’ teknoloġiji eżistenti 
f’applikazzjonijiet ġodda u t-titjib 
kontinwu u l-innovazzjoni mhux 
teknoloġika u soċjali. Approċċ sistemiku, 
transdixxiplinarju, transsettorjali u 
transpolitiku lejn l-innovazzjoni u r-
riċerka se jiżgura li l-isfidi jkunu jistgħu 
jiġu indirizzati, li jiġi ġġenerat għarfien 
ġdid, u fejn possibbli, jinħolqu negozji u 
industriji kompetittivi u sostenibbli ġodda, 
innovazzjoni soċjali u xjentifika, 
titrawwem il-kompetizzjoni, jiġu stimulati
l-investimenti privati u jiġu mħarsa l-
kundizzjonijiet ekwi fis-suq intern.

Or. en
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Emenda 586
Anneleen Van Bossuyt

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-implimentazzjoni ta’ Orizzont Ewropa, 
se tingħata attenzjoni partikolari biex ikun 
żgurat approċċ bilanċjat u mifrux lejn ir-
riċerka u l-innovazzjoni, li mhuwiex biss 
limitat għall-iżvilupp ta’ prodotti, proċessi 
u servizzi ġodda abbażi ta’ għarfien 
xjentifiku u teknoloġiku u innovazzjonijiet 
rivoluzzjonarji, iżda li jinkorpora wkoll l-
użu ta’ teknoloġiji eżistenti 
f’applikazzjonijiet ġodda u t-titjib 
kontinwu u l-innovazzjoni mhux 
teknoloġika u soċjali. Approċċ sistemiku, 
transdixxiplinarju, transsettorjali u 
transpolitiku lejn l-innovazzjoni tar-riċerka 
se jiżgura li l-isfidi jkunu jistgħu jiġu 
indirizzati filwaqt li jinħolqu negozji u 
industriji kompetittivi ġodda, li jrawmu l-
kompetizzjoni, jistimulaw l-investimenti 
privati u jippriżervaw il-kundizzjonijiet 
ekwi fis-suq intern.

Fl-implimentazzjoni ta’ Orizzont Ewropa, 
se tingħata attenzjoni partikolari biex ikun 
żgurat approċċ bilanċjat u mifrux lejn ir-
riċerka u l-innovazzjoni, fil-fażijiet kollha 
tal-iżvilupp, li mhuwiex biss limitat għat-
trawwim tar-riċerka fil-fruntieri tal-
għarfien, jew għall-iżvilupp ta’ prodotti, 
proċessi u servizzi ġodda abbażi ta’ 
għarfien xjentifiku u teknoloġiku u 
innovazzjonijiet rivoluzzjonarji, iżda li 
jinkorpora wkoll l-użu ta’ teknoloġiji 
eżistenti f’applikazzjonijiet ġodda u t-titjib 
kontinwu u l-innovazzjoni mhux 
teknoloġika u soċjali. Approċċ sistemiku, 
transdixxiplinarju, transsettorjali u 
transpolitiku lejn l-innovazzjoni tar-riċerka 
se jiżgura li l-isfidi jkunu jistgħu jiġu 
indirizzati filwaqt li jinħolqu negozji u 
industriji kompetittivi ġodda, li jrawmu l-
kompetizzjoni, jistimulaw l-investimenti 
privati u jippriżervaw il-kundizzjonijiet 
ekwi fis-suq intern.

Or. en

Emenda 587
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-implimentazzjoni ta’ Orizzont Ewropa, 
se tingħata attenzjoni partikolari biex ikun 
żgurat approċċ bilanċjat u mifrux lejn ir-
riċerka u l-innovazzjoni, li mhuwiex biss 
limitat għall-iżvilupp ta’ prodotti, proċessi 
u servizzi ġodda abbażi ta’ għarfien 
xjentifiku u teknoloġiku u innovazzjonijiet 
rivoluzzjonarji, iżda li jinkorpora wkoll l-

Fl-implimentazzjoni ta’ Orizzont Ewropa, 
se tingħata attenzjoni partikolari biex ikun
żgurat approċċ bilanċjat u mifrux lejn ir-
riċerka u l-innovazzjoni, li mhuwiex biss 
limitat għall-iżvilupp ta’ prodotti, proċessi 
u servizzi ġodda abbażi ta’ għarfien 
xjentifiku u teknoloġiku u innovazzjonijiet 
rivoluzzjonarji, iżda li jinkorpora wkoll l-
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użu ta’ teknoloġiji eżistenti 
f’applikazzjonijiet ġodda u t-titjib 
kontinwu u l-innovazzjoni mhux 
teknoloġika u soċjali. Approċċ sistemiku, 
transdixxiplinarju, transsettorjali u 
transpolitiku lejn l-innovazzjoni tar-riċerka 
se jiżgura li l-isfidi jkunu jistgħu jiġu 
indirizzati filwaqt li jinħolqu negozji u 
industriji kompetittivi ġodda, li jrawmu l-
kompetizzjoni, jistimulaw l-investimenti 
privati u jippriżervaw il-kundizzjonijiet 
ekwi fis-suq intern.

użu ta’ teknoloġiji eżistenti 
f’applikazzjonijiet ġodda u t-titjib 
kontinwu u l-innovazzjoni mhux 
teknoloġika u soċjali, id-disinn u l-
kreattività. Approċċ sistemiku, 
transdixxiplinarju, transsettorjali u 
transpolitiku lejn l-innovazzjoni tar-riċerka 
se jiżgura li l-isfidi jkunu jistgħu jiġu 
indirizzati filwaqt li jinħolqu negozji u 
industriji kompetittivi ġodda, li jrawmu l-
kompetizzjoni, jistimulaw l-investimenti 
privati u jippriżervaw il-kundizzjonijiet 
ekwi fis-suq intern.

Or. es

Emenda 588
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Approċċ sistemiku, transdixxiplinarju, 
transsettorjali u transpolitiku fl-
innovazzjoni tar-riċerka, u lejha, se 
jiżgura li l-isfidi jkunu jistgħu jiġu 
indirizzati u li jinħoloq għarfien ġdid; fejn 
possibbli, fl-istess ħin, se joħloq negozji u 
industriji kompetittivi ġodda, irawwem il-
kompetizzjoni, jagħti spinta lill-
investimenti privati u jżomm il-
kundizzjonijiet ekwi fis-suq intern.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Approċċ transdixxiplinarju se jiżgura l-pluralità tal-opinjonijiet meħtieġa għall-innovazzjoni.

Emenda 589
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-Pilastri “Sfidi Globali u Kompetittività 
Industrijali” u “Innovazzjoni Miftuħa”, ir-
riċerka u l-innovazzjoni se jiġu 
kumplimentati b’attivitajiet li joperaw qrib 
l-utenti aħħarin u s-suq, bħad-
dimostrazzjoni, il-proġetti pilota jew il-
prova tal-kunċett, bl-esklużjoni 
madankollu ta’ attivitajiet ta’ 
kummerċjalizzazzjoni li jmorru lil hinn 
mill-fażi tar-riċerka u l-innovazzjoni. Dan 
jinkludi wkoll appoġġ għall-approċċi min-
naħa tad-domanda sabiex jgħinu 
jaċċelleraw il-varar u d-diffużjoni ta’ firxa 
wiesgħa ta’ innovazzjonijiet. L-enfasi se 
titpoġġa fuq sejħiet għal proposti mhux 
preskrittivi.

Fil-Pilastri “Sfidi Globali Soċjetali u 
Ekonomija b'newtralità f'termini ta' 
emissjonijiet ta' gassijiet serra” u 
“Innovazzjoni Ewropea”, ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jiġu kumplimentati 
b’attivitajiet li joperaw qrib l-utenti aħħarin 
u s-suq, bħad-dimostrazzjoni, il-proġetti 
pilota jew il-prova tal-kunċett, bl-
esklużjoni madankollu ta’ attivitajiet ta’ 
kummerċjalizzazzjoni li jmorru lil hinn 
mill-fażi tar-riċerka u l-innovazzjoni. Dan 
jinkludi wkoll appoġġ għall-approċċi min-
naħa tad-domanda sabiex jgħinu 
jaċċelleraw il-varar u d-diffużjoni ta’ firxa 
wiesgħa ta’ innovazzjonijiet. L-enfasi se 
titpoġġa fuq sejħiet għal proposti mhux 
preskrittivi.

Or. en

Emenda 590
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-Pilastri “Sfidi Globali u Kompetittività 
Industrijali” u “Innovazzjoni Miftuħa”, ir-
riċerka u l-innovazzjoni se jiġu 
kumplimentati b’attivitajiet li joperaw qrib 
l-utenti aħħarin u s-suq, bħad-
dimostrazzjoni, il-proġetti pilota jew il-
prova tal-kunċett, bl-esklużjoni 
madankollu ta’ attivitajiet ta’ 
kummerċjalizzazzjoni li jmorru lil hinn 
mill-fażi tar-riċerka u l-innovazzjoni. Dan 
jinkludi wkoll appoġġ għall-approċċi min-
naħa tad-domanda sabiex jgħinu 
jaċċelleraw il-varar u d-diffużjoni ta’ firxa 
wiesgħa ta’ innovazzjonijiet. L-enfasi se 
titpoġġa fuq sejħiet għal proposti mhux 
preskrittivi.

Fil-Pilastri “Sfidi Soċjetali u 
Kompetittività Industrijali” u 
“Innovazzjoni Miftuħa”, ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jiġu kumplimentati 
b’attivitajiet li joperaw qrib l-utenti aħħarin 
u s-suq, bħad-dimostrazzjoni, il-proġetti 
pilota jew il-prova tal-kunċett, bl-
esklużjoni madankollu ta’ attivitajiet ta’ 
kummerċjalizzazzjoni li jmorru lil hinn 
mill-fażi tar-riċerka u l-innovazzjoni. Dan 
jinkludi wkoll appoġġ għall-approċċi min-
naħa tad-domanda sabiex jgħinu 
jaċċelleraw il-varar u d-diffużjoni ta’ firxa 
wiesgħa ta’ innovazzjonijiet. L-enfasi se 
titpoġġa fuq sejħiet għal proposti mhux 
preskrittivi.
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Or. en

Emenda 591
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-Pilastri “Sfidi Globali u Kompetittività 
Industrijali” u “Innovazzjoni Miftuħa”, ir-
riċerka u l-innovazzjoni se jiġu 
kumplimentati b’attivitajiet li joperaw qrib 
l-utenti aħħarin u s-suq, bħad-
dimostrazzjoni, il-proġetti pilota jew il-
prova tal-kunċett, bl-esklużjoni 
madankollu ta’ attivitajiet ta’ 
kummerċjalizzazzjoni li jmorru lil hinn 
mill-fażi tar-riċerka u l-innovazzjoni. Dan 
jinkludi wkoll appoġġ għall-approċċi min-
naħa tad-domanda sabiex jgħinu 
jaċċelleraw il-varar u d-diffużjoni ta’ firxa 
wiesgħa ta’ innovazzjonijiet. L-enfasi se 
titpoġġa fuq sejħiet għal proposti mhux 
preskrittivi.

Fil-Pilastri “Kompetittività Industrijali” u 
“Innovazzjoni Miftuħa”, ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jiġu kumplimentati 
b’attivitajiet li joperaw qrib l-utenti aħħarin 
u s-suq, bħad-dimostrazzjoni, il-proġetti 
pilota jew il-prova tal-kunċett, bl-
esklużjoni madankollu ta’ attivitajiet ta’ 
kummerċjalizzazzjoni li jmorru lil hinn 
mill-fażi tar-riċerka u l-innovazzjoni. Dan 
jinkludi wkoll appoġġ għall-approċċi min-
naħa tad-domanda sabiex jgħinu 
jaċċelleraw il-varar u d-diffużjoni ta’ firxa 
wiesgħa ta’ innovazzjonijiet. L-enfasi se 
titpoġġa fuq sejħiet għal proposti mhux 
preskrittivi.

Or. en

Emenda 592
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont il-pilastru “Sfidi Globali u 
Kompetittività Industrijali”, permezz tal-
bini fuq l-esperjenza f’Orizzont 2020, ix-
xjenzi soċjali u l-umanitajiet se jiġu 
kompletament integrati fir-
raggruppamenti kollha, inkluż attivitajiet 
speċifiċi u dedikati. Bl-istess mod, l-
attivitajiet li jinvolvu r-riċerka u l-
innovazzjoni tal-baħar u marittima se 

imħassar
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jkunu implimentati b’mod strateġiku u 
integrat b’konformità mal-Politika 
Marittima Integrata tal-UE, il-Politiki 
Komuni tas-Sajd u l-impenji 
internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tal-emenda ġie trasferit għall-paragrafu 1 tal-Anness I

Emenda 593
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont il-pilastru “Sfidi Globali u 
Kompetittività Industrijali”, permezz tal-
bini fuq l-esperjenza f’Orizzont 2020, ix-
xjenzi soċjali u l-umanitajiet se jiġu 
kompletament integrati fir-raggruppamenti 
kollha, inkluż attivitajiet speċifiċi u
dedikati. Bl-istess mod, l-attivitajiet li 
jinvolvu r-riċerka u l-innovazzjoni tal-
baħar u marittima se jkunu implimentati 
b’mod strateġiku u integrat b’konformità 
mal-Politika Marittima Integrata tal-UE, il-
Politiki Komuni tas-Sajd u l-impenji 
internazzjonali.

Skont il-pilastru "Sfidi Globali u 
Kompetittività Industrijali", permezz tal-
bini fuq l-esperjenza f'Orizzont 2020, ix-
xjenzi soċjali u l-umanitajiet se jiġu 
kompletament integrati fir-raggruppamenti 
kollha, inkluż oqsma speċifiċi ta’ intervent 
u attivitajiet dedikati. Bl-istess mod, l-
attivitajiet li jinvolvu r-riċerka u l-
innovazzjoni tal-baħar u marittima se jkunu 
implimentati b’mod strateġiku u integrat 
b’konformità mal-Politika Marittima 
Integrata tal-UE, il-Politiki Komuni tas-
Sajd u l-impenji internazzjonali.

Or. en

Emenda 594
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont il-pilastru “Sfidi Globali u 
Kompetittività Industrijali”, permezz tal-
bini fuq l-esperjenza f’Orizzont 2020, ix-

Skont il-pilastru "Sfidi Soċjali u 
Kompetittività Industrijali", permezz tal-
bini fuq l-esperjenza f'Orizzont 2020, ix-
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xjenzi soċjali u l-umanitajiet se jiġu 
kompletament integrati fir-raggruppamenti 
kollha, inkluż attivitajiet speċifiċi u 
dedikati. Bl-istess mod, l-attivitajiet li 
jinvolvu r-riċerka u l-innovazzjoni tal-
baħar u marittima se jkunu implimentati 
b’mod strateġiku u integrat b’konformità 
mal-Politika Marittima Integrata tal-UE, il-
Politiki Komuni tas-Sajd u l-impenji 
internazzjonali.

xjenzi soċjali, l-umanitajiet u d-disinn se 
jiġu kompletament integrati fir-
raggruppamenti kollha, inkluż attivitajiet 
speċifiċi u dedikati. Bl-istess mod, l-
attivitajiet li jinvolvu r-riċerka u l-
innovazzjoni tal-baħar u marittima se jkunu 
implimentati b’mod strateġiku u integrat 
b’konformità mal-Politika Marittima 
Integrata tal-UE, il-Politiki Komuni tas-
Sajd u l-impenji internazzjonali.

Or. es

Emenda 595
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont il-pilastru “Sfidi Globali u 
Kompetittività Industrijali”, permezz tal-
bini fuq l-esperjenza f’Orizzont 2020, ix-
xjenzi soċjali u l-umanitajiet se jiġu 
kompletament integrati fir-raggruppamenti 
kollha, inkluż attivitajiet speċifiċi u 
dedikati. Bl-istess mod, l-attivitajiet li 
jinvolvu r-riċerka u l-innovazzjoni tal-
baħar u marittima se jkunu implimentati 
b’mod strateġiku u integrat b’konformità 
mal-Politika Marittima Integrata tal-UE, il-
Politiki Komuni tas-Sajd u l-impenji 
internazzjonali.

Skont il-pilastru "Sfidi Soċjetali u 
Kompetittività Industrijali", permezz tal-
bini fuq l-esperjenza f'Orizzont 2020, ix-
xjenzi soċjali u l-umanitajiet se jiġu 
kompletament integrati fir-raggruppamenti 
kollha, inkluż attivitajiet speċifiċi u 
dedikati. Bl-istess mod, l-attivitajiet li 
jinvolvu r-riċerka u l-innovazzjoni tal-
baħar u marittima se jkunu implimentati 
b’mod strateġiku u integrat b’konformità 
mal-Politika Marittima Integrata tal-UE, il-
Politiki Komuni tas-Sajd u l-impenji 
internazzjonali.

Or. en

Emenda 596
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont il-pilastru “Sfidi Globali u Skont il-pilastru "Kompetittività 
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Kompetittività Industrijali”, permezz tal-
bini fuq l-esperjenza f’Orizzont 2020, ix-
xjenzi soċjali u l-umanitajiet se jiġu 
kompletament integrati fir-raggruppamenti 
kollha, inkluż attivitajiet speċifiċi u 
dedikati. Bl-istess mod, l-attivitajiet li
jinvolvu r-riċerka u l-innovazzjoni tal-
baħar u marittima se jkunu implimentati 
b’mod strateġiku u integrat b’konformità 
mal-Politika Marittima Integrata tal-UE, il-
Politiki Komuni tas-Sajd u l-impenji 
internazzjonali.

Industrijali", permezz tal-bini fuq l-
esperjenza f'Orizzont 2020, ix-xjenzi 
soċjali u l-umanitajiet se jiġu 
kompletament integrati fir-raggruppamenti 
kollha, inkluż attivitajiet speċifiċi u 
dedikati. Bl-istess mod, l-attivitajiet li 
jinvolvu r-riċerka u l-innovazzjoni tal-
baħar u marittima se jkunu implimentati 
b’mod strateġiku u integrat b’konformità 
mal-Politika Marittima Integrata tal-UE, il-
Politiki Komuni tas-Sajd u l-impenji 
internazzjonali.

Or. en

Emenda 597
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-“Flagships FET” appoġġati minn 
Orizzont 2020 se jkomplu jiġu appoġġati 
skont dan il-Programm. Minħabba l-fatt li 
jippreżentaw analoġiji sostanzjali ma’ 
missjonijiet, il-“flagships FET” l-oħrajn, 
jekk ikun hemm, se jiġu appoġġati skont 
dan il-Programm Qafas bħala missjonijiet 
immirati lejn teknoloġiji futuri u 
emerġenti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tal-emenda ġie trasferit għall-paragrafu 1 tal-Anness I

Emenda 598
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-“Flagships FET” appoġġati minn 
Orizzont 2020 se jkomplu jiġu appoġġati 
skont dan il-Programm. Minħabba l-fatt li 
jippreżentaw analoġiji sostanzjali ma’ 
missjonijiet, il-“flagships FET” l-oħrajn, 
jekk ikun hemm, se jiġu appoġġati skont 
dan il-Programm Qafas bħala missjonijiet 
immirati lejn teknoloġiji futuri u 
emerġenti.

Dawk il-“Flagships FET” appoġġati minn 
Orizzont 2020, li taw prova tal-benefiċċji 
tagħhom għall-Unjoni, li jipprovdu valur 
miżjud ċar tal-UE, li jikkontribwixxu 
b'mod sinifikanti għall-kompetittività 
globali tal-UE, li jsaħħu l-bażi tal-
għarfien tal-UE u jikkontribwixxu biex 
itejbu l-benessri taċ-ċittadini tal-UE, se 
jkomplu jiġu appoġġati skont dan il-
Programm. Minħabba l-fatt li jippreżentaw 
analoġiji sostanzjali ma’ missjonijiet, il-
“flagships FET” l-oħrajn, jekk ikun hemm, 
se jiġu appoġġati skont dan il-Programm 
Qafas bħala missjonijiet immirati lejn 
teknoloġiji futuri u emerġenti.

Or. en

Emenda 599
Barbara Kappel

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-“Flagships FET” appoġġati minn 
Orizzont 2020 se jkomplu jiġu appoġġati 
skont dan il-Programm. Minħabba l-fatt li 
jippreżentaw analoġiji sostanzjali ma’ 
missjonijiet, il-“flagships FET” l-oħrajn, 
jekk ikun hemm, se jiġu appoġġati skont 
dan il-Programm Qafas bħala missjonijiet 
immirati lejn teknoloġiji futuri u 
emerġenti.

Il-“Flagships FET” appoġġati minn 
Orizzont 2020 se jkomplu jiġu appoġġati 
skont dan il-Programm. Minħabba li 
jippreżentaw analoġiji sostanzjali mal-
missjonijiet, "FET flagships" oħrajn, jekk 
ikun hemm, jistgħu jiġu appoġġati skont 
dan il-Programm Qafas bħala missjonijiet 
immirati lejn teknoloġiji futuri u 
emerġenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flagships FET huma tabilħaqq simili għall-kunċett ta’ missjonijiet, iżda mhux il-flagships 
FET eżistenti kollha jikkwalifikaw awtomatikament biex jiġu msejħa bħala missjonijiet.

Emenda 600
Nadine Morano
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-djalogi dwar il-Kooperazzjoni fix-
Xjenza u t-Teknoloġija mas-sħab 
internazzjonali tal-UE u d-djalogi ta’ 
politika mar-reġjuni prinċipali tad-dinja se 
jagħmlu kontribuzzjonijiet importanti 
għall-identifikazzjoni sistematika ta’ 
opportunitajiet għall-kooperazzjoni li, meta 
jiġu kkumbinati bid-differenzazzjoni skont 
il-pajjiż/ir-reġjun, se jappoġġjaw l-
istabbiliment tal-prijoritajiet.

Id-djalogi dwar il-Kooperazzjoni fix-
Xjenza u t-Teknoloġija mas-sħab 
internazzjonali tal-UE u d-djalogi ta’ 
politika mar-reġjuni prinċipali tad-dinja se 
jagħmlu kontribuzzjonijiet importanti 
għall-identifikazzjoni sistematika ta’ 
opportunitajiet għall-kooperazzjoni li, meta 
jiġu kkumbinati bid-differenzazzjoni skont 
il-pajjiż/ir-reġjun, se jappoġġjaw l-
istabbiliment tal-prijoritajiet. Dawn id-
djalogi se jkunu msejsa fuq konsultazzjoni 
adegwata mal-Istati Membri, iżda wkoll 
mas-sħab tar-riċerka pubbliċi kif ukoll 
privati.

Or. fr

Emenda 601
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-djalogi dwar il-Kooperazzjoni fix-
Xjenza u t-Teknoloġija mas-sħab 
internazzjonali tal-UE u d-djalogi ta’ 
politika mar-reġjuni prinċipali tad-dinja se 
jagħmlu kontribuzzjonijiet importanti 
għall-identifikazzjoni sistematika ta’ 
opportunitajiet għall-kooperazzjoni li, meta 
jiġu kkumbinati bid-differenzazzjoni skont 
il-pajjiż/ir-reġjun, se jappoġġjaw l-
istabbiliment tal-prijoritajiet.

Il-Kooperazzjoni fix-Xjenza u t-
Teknoloġija mas-sħab internazzjonali tal-
UE u d-djalogi ta’ politika mar-reġjuni 
prinċipali tad-dinja se jagħmlu 
kontribuzzjonijiet importanti għall-
identifikazzjoni sistematika ta’ 
opportunitajiet għall-kooperazzjoni li, meta 
jiġu kkumbinati bid-differenzazzjoni skont 
il-pajjiż/ir-reġjun, se jappoġġjaw l-
istabbiliment tal-prijoritajiet.

Or. en

Emenda 602
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li l-fokus tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) fuq l-
ekosistemi tal-innovazzjoni jagħmlu 
joqgħod perfett fil-pilastru tal-
Innovazzjoni Miftuħa ta’ Orizzont 
Ewropa, l-ippjanar tal-Komunità ta’ 
Konoxxenza u Innovazzjoni (KKI) se jkun 
allinjat permezz tal-ipproċessar tal-
Ippjanar Strateġiku mal-pilastru tal-Isfidi 
Globali u l-Kompetittività Industrijali.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tal-emenda ġie trasferit għall-paragrafu 1 tal-Anness I

Emenda 603
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Dan Nica

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li l-fokus tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) fuq l-
ekosistemi tal-innovazzjoni jagħmlu 
joqgħod perfett fil-pilastru tal-Innovazzjoni 
Miftuħa ta’ Orizzont Ewropa, l-ippjanar 
tal-Komunità ta’ Konoxxenza u 
Innovazzjoni (KKI) se jkun allinjat 
permezz tal-ipproċessar tal-Ippjanar 
Strateġiku mal-pilastru tal-Isfidi Globali u 
l-Kompetittività Industrijali.

Filwaqt li l-fokus tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) fuq l-
ekosistemi tal-innovazzjoni jagħmlu 
joqgħod perfett fil-pilastru tal-Innovazzjoni 
Miftuħa ta’ Orizzont Ewropa, l-ippjanar 
tal-Komunità ta’ Konoxxenza u 
Innovazzjoni (KKI) se jkun allinjat 
permezz tal-ipproċessar tal-Ippjanar 
Strateġiku mal-pilastru tal-Isfidi Soċjetali u 
l-Kompetittività Industrijali.

Or. en

Emenda 604
Marian-Jean Marinescu
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont Ewropa se jipprovdi appoġġ 
dedikat għall-aċċess miftuħ għall-
pubblikazzjonijiet xjentifiċi, għar-
repożitorji tal-għarfien u sorsi ta’ data 
oħrajn. L-azzjonijiet ta’ disseminazzjoni u 
ta’ diffużjoni tal-għarfien se jiġu 
appoġġati, anke permezz ta’ kooperazzjoni 
ma’ programmi oħrajn tal-UE, inkluż 
raggruppamenti u imballaġġ tar-riżulati u 
d-data f’lingwi u formats għal udjenzi fil-
mira u networks għaċ-ċittadini, l-
amministrazzjonijiet pubbliċi, l-akkademja, 
l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u 
dawk li jfasslu l-politika. Għal dan il-fini, 
Orizzont Ewropa jista’ juża teknoloġiji 
avvanzati u għodda tal-intelliġenza.

Orizzont Ewropa se jipprovdi appoġġ 
dedikat għall-aċċess miftuħ għall-
pubblikazzjonijiet xjentifiċi, għar-
repożitorji tal-għarfien u sorsi ta’ data 
oħrajn. L-azzjonijiet ta’ disseminazzjoni u 
ta’ diffużjoni tal-għarfien se jiġu 
appoġġati, anke permezz ta’ kooperazzjoni 
ma’ programmi oħrajn tal-UE, inkluż 
raggruppamenti u imballaġġ tar-riżulati u 
d-data f’lingwi u formats għal udjenzi fil-
mira u networks għaċ-ċittadini, l-
amministrazzjonijiet pubbliċi, l-akkademja, 
l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u 
dawk li jfasslu l-politika. Għal dan il-fini, 
Orizzont Ewropa jista’ juża teknoloġiji 
avvanzati u għodda tal-intelliġenza.
Il-Kummissjoni se timplimenta strument 
biex tippubblika f'ħin reali, l-
implimentazzjoni tal-Programm, inkluża 
data dwar il-parteċipanti, l-ammonti ta' 
finanzjament, ir-riżultati, it-tqegħid fis-
suq.

Or. en

Emenda 605
David Borrelli

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jkun hemm appoġġ xieraq għall-
mekkaniżmi biex jikkomunikaw il-
progamm lill-applikanti potenzjali (eż.
Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali).

Se jkun hemm appoġġ xieraq għall-
mekkaniżmi biex jikkomunikaw il-
progamm lill-applikanti potenzjali. Il-
Kummissjoni se tistabbilixxi sistema ta'
Punti ta' Kuntatt Nazzjonali bħala 
komponent essenzjali tal-
implimentazzjoni ta' Orizzont Ewropa, u 
tibni fuq l-esperjenza ta' Programmi 
Qafas preċedenti, sabiex tiżgura li l-
Programm isir magħruf u aċċessibbli 
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faċilment għall-applikanti potenzjali 
kollha, indipendentement mis-settur jew 
dixxiplina.

Or. en

Emenda 606
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni se tistabbilixxi miżuri 
komprensivi għall-isfruttament tar-riżultati 
ta’ Orizzont Ewropa u l-għarfien li 
jirriżulta. Dan se jaċċellera l-isfruttament 
immirat lejn it-tqegħid fis-suq u jagħti 
spinta lill-impatt tal-Programm.

Il-Kummissjoni se tistabbilixxi miżuri 
komprensivi għall-isfruttament tar-riżultati 
ta’ Orizzont Ewropa u l-għarfien li 
jirriżulta. Dan se jaċċellera l-isfruttament 
immirat lejn it-tqegħid fis-suq u jagħti 
spinta lill-impatt tal-Programm. Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali lil 
innovazzjonijiet rivoluzzjonarji ġodda u 
emerġenti, pereżempju ffinanzjati permezz 
tal-Kunsill Ewropew għall-Innovazzjoni, 
u l-iskalabbiltà ta' innovazzjonijiet bħal 
dawn.

Or. en

Emenda 607
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jinkiseb impatt akbar permezz tal-
allinjament tal-azzjonijiet ma’ nazzjonijiet 
u reġjuni oħrajn tad-dinja fi ħdan sforz ta’ 
kooperazzjoni internazzjonali fuq livell bla 
preċedent. Abbażi ta’ benefiċċju reċiproku, 
is-sħab minn madwar id-dinja se jiġu 
mistiedna jissieħbu mal-isforzi tal-UE 
bħala parti integrali tal-inizjattivi sabiex 
tiġi appoġġata l-azzjoni tal-UE għas-
sostenibbiltà, l-eċċellenza fir-riċerka u l-

Se jinkiseb impatt akbar permezz tal-
allinjament tal-azzjonijiet ma’ nazzjonijiet 
u reġjuni oħrajn tad-dinja fi ħdan sforz ta’ 
kooperazzjoni internazzjonali fuq livell bla 
preċedent, biex jiġi żviluppat futur 
kondiviż imsejjes fuq l-iżvilupp sostenibbli 
li jlaqqa' flimkien il-kapaċità tal-għarfien 
u l-infrastruttura biex jappoġġa l-
azzjonijiet fuq iż-żewġ naħat. Abbażi ta’ 
benefiċċju reċiproku, is-sħab minn madwar 
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innovazzjoni rinfurzata, u l-kompetittività. id-dinja, inklużi sħab tar-riċerka u l-
edukazzjoni, l-industrija, il-gvern u l-
NGOs se jiġu mistiedna jissieħbu mal-
isforzi tal-UE bħala parti integrali tal-
inizjattivi sabiex tiġi appoġġata l-azzjoni 
tal-UE għas-sostenibbiltà, l-eċċellenza fir-
riċerka u l-innovazzjoni rinfurzata, u l-
kompetittività. It-trasferiment tal-
għarfien, tal-kapaċità u tal-infrastruttura 
bejn is-sħab internazzjonali se jmexxi 
approċċi kondiviżi u regolamentazzjoni li 
se jġibu magħhom kummerċ sinerġistiku 
għat-tnejn li huma.

Or. en

Emenda 608
Nadine Morano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jinkiseb impatt akbar permezz tal-
allinjament tal-azzjonijiet ma’ nazzjonijiet 
u reġjuni oħrajn tad-dinja fi ħdan sforz ta’ 
kooperazzjoni internazzjonali fuq livell bla 
preċedent. Abbażi ta’ benefiċċju reċiproku, 
is-sħab minn madwar id-dinja se jiġu 
mistiedna jissieħbu mal-isforzi tal-UE 
bħala parti integrali tal-inizjattivi sabiex 
tiġi appoġġata l-azzjoni tal-UE għas-
sostenibbiltà, l-eċċellenza fir-riċerka u l-
innovazzjoni rinfurzata, u l-kompetittività.

Se jinkiseb impatt akbar permezz tal-
allinjament tal-azzjonijiet ma’ nazzjonijiet 
u reġjuni oħrajn tad-dinja fi ħdan sforz ta’ 
kooperazzjoni internazzjonali fuq livell bla 
preċedent. Abbażi ta’ benefiċċju reċiproku, 
is-sħab minn madwar id-dinja se jiġu 
mistiedna jissieħbu mal-isforzi tal-UE 
bħala parti integrali tal-inizjattivi sabiex 
tiġi appoġġata l-azzjoni tal-UE għas-
sostenibbiltà, l-eċċellenza fir-riċerka u l-
innovazzjoni rinfurzata, u l-kompetittività. 
Bl-għan li jiġu massimizzati r-riżultati, il-
ftehimiet ta' kooperazzjoni se jaħdmu biex 
ikunu allinjati mal-objettivi u l-baġits tas-
sħab internazzjonali.

Or. fr

Emenda 609
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 19a (ġdid)



AM\1159886MT.docx 27/89 PE625.595v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-parteċipazzjoni u l-ftehimiet ta' 
kooperazzjoni internazzjonali huma 
soġġetti għal konformità sħiħa tar-rispett 
tad-drittijiet tal-bniedem u osservanza 
dovuta tal-prinċipji rikonoxxuti mill-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.

Or. en

Emenda 610
Seán Kelly, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Deirdre Clune

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjoni konġunta internazzjonali se tiżgura 
indirizzar effettiv ta’ sfidi globali tas-
soċjetà u l-Għanijiet ta’ Żvilupp 
Sostenibbli, l-aċċess għall-aqwa talenti tad-
dinja, l-għarfien espert u r-riżorsi, u 
provvista u domanda mtejbin tas-
soluzzjonijiet innovattivi.

Azzjoni konġunta internazzjonali se tiżgura 
indirizzar effettiv ta’ sfidi globali tas-
soċjetà u l-Għanijiet ta’ Żvilupp 
Sostenibbli, l-aċċess għall-aqwa talenti tad-
dinja, l-għarfien espert u r-riżorsi, u 
provvista u domanda mtejbin tas-
soluzzjonijiet innovattivi. Il-
kollaborazzjoni internazzjonali u l-
kooperazzjoni se jiġu mfassla fuq 
għanijiet komuni li jirrikjedu 
kollaborazzjoni internazzjonali. Dan se 
jiffaċilita l-involviment tar-riċerkaturi 
Ewropej mal-aqwa riċerkaturi fl-oqsma 
tagħhom.

Or. en

Emenda 611
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjoni konġunta internazzjonali se tiżgura Azzjoni konġunta internazzjonali se tiżgura 
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indirizzar effettiv ta’ sfidi globali tas-
soċjetà u l-Għanijiet ta’ Żvilupp 
Sostenibbli, l-aċċess għall-aqwa talenti tad-
dinja, l-għarfien espert u r-riżorsi, u 
provvista u domanda mtejbin tas-
soluzzjonijiet innovattivi.

indirizzar effettiv ta’ sfidi globali soċjetali 
inkorporati mill-Għanijiet ta’ Żvilupp 
Sostenibbli u l-Ftehim ta' Pariġi, l-aċċess 
għall-aqwa talenti tad-dinja, l-għarfien 
espert u r-riżorsi, u provvista u domanda 
mtejbin tas-soluzzjonijiet innovattivi.

Or. en

Emenda 612
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod eċċezzjonali, meta jkun ġustifikat 
mir-rekwiżit li jinħatru l-aqwa esperti 
disponibbli u/jew mid-daqs limitat tal-
grupp ta’ esperti kwalifikati, l-esperti 
indipendenti li jassistu jew li huma 
membri tal-kumitat ta’ evalwazzjoni 
jistgħu jevalwaw proposti speċifiċi li 
fihom jiddikjaraw interess potenzjali. 
F’dan il-każ, il-Kummissjoni jew il-korp 
ta’ finanzjament għandhom jieħdu l-
miżuri korrettivi neċessarji sabiex 
jiżguraw l-integrità tal-proċess ta’ 
evalwazzjoni. Il-proċess ta’ evalwazzjoni 
se jkun ġestit fid-dawl ta’ dan, inkluż 
permezz ta’ stadju li jinvolvi interazzjoni 
bejn esperti differenti.  Il-kumitat ta’ 
evalwazzjoni se jikkunsidra ċ-ċirkostanzi 
partikolari meta jkun qed jidentifika l-
proposti għall-finanzjament.

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu eliminati l-miżuri kollha li jistgħu jagħtu lok għal kwalunkwe kunflitt ta' 
interess potenzjali.

Emenda 613
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – paragrafu 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod eċċezzjonali, meta jkun ġustifikat 
mir-rekwiżit li jinħatru l-aqwa esperti 
disponibbli u/jew mid-daqs limitat tal-
grupp ta’ esperti kwalifikati, l-esperti 
indipendenti li jassistu jew li huma 
membri tal-kumitat ta’ evalwazzjoni 
jistgħu jevalwaw proposti speċifiċi li 
fihom jiddikjaraw interess potenzjali. 
F’dan il-każ, il-Kummissjoni jew il-korp 
ta’ finanzjament għandhom jieħdu l-
miżuri korrettivi neċessarji sabiex 
jiżguraw l-integrità tal-proċess ta’ 
evalwazzjoni. Il-proċess ta’ evalwazzjoni 
se jkun ġestit fid-dawl ta’ dan, inkluż 
permezz ta’ stadju li jinvolvi interazzjoni 
bejn esperti differenti.  Il-kumitat ta’ 
evalwazzjoni se jikkunsidra ċ-ċirkostanzi 
partikolari meta jkun qed jidentifika l-
proposti għall-finanzjament.

imħassar

Or. en

Emenda 614
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

XJENZAMIFTUĦA I XJENZA EĊĊELLENTI

Or. en

Emenda 615
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tfittxija għal innovazzjonijiet 
rivoluzzjonarji fil-fehim u l-akkwist tal-
għarfien; il-faċilitajiet ta’ kwalità għolja 
ħafna meħtieġa sabiex jinkiseb dan, inkluż 
infrastrutturi fiżiċi u ta’ għarfien għar-
riċerka u l-innovazzjoni, kif ukoll il-mezzi 
sabiex l-għarfien jiġi disseminat u kondiviż 
b’mod miftuħ; u provvista tajba ta’ 
riċerkaturi eċċellenti; huma fil-qalba tal-
progress ekonomiku, soċjali u kulturali fl-
għamliet kollha tiegħu.

Provvista adegwata ta' riċerkaturi u 
innovaturi b'talent, it-tfittxija għal 
innovazzjonijiet rivoluzzjonarji fil-fehim u 
l-akkwist tal-għarfien; il-faċilitajiet ta’ 
kwalità għolja ħafna meħtieġa sabiex 
jinkiseb dan, inkluż infrastrutturi fiżiċi u 
elettroniċi għar-riċerka u l-innovazzjoni, 
kif ukoll il-mezzi sabiex l-għarfien jiġi 
disseminat u kondiviż b’mod miftuħ; u 
provvista tajba ta’ riċerkaturi eċċellenti; 
huma fil-qalba tal-progress ekonomiku, 
soċjali u kulturali fl-għamliet kollha tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riżorsi umani, jiġifieri r-riċerkaturi u l-innovaturi, għandhom jiġu l-ewwel.

Emenda 616
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenza miftuħa u eċċellenti hija 
marbuta mill-qrib ħafna mal-kisba ta’ 
innovazzjoni fuq livell dinji. Il-bidliet 
paradigmi xjentifiċi u teknoloġiċi ġew 
identifikati bħala xprunaturi ewlenin għaż-
żieda fil-produttività, il-kompetittività, il-
ġid, l-iżvilupp sostenibbli u l-progress 
soċjali. Tali bidliet paradigmi storikament 
kellhom it-tendenza li joriġinaw mill-bażi 
tax-xjenza tas-settur pubbliku qabel ma 
pproċedew biex jibnu l-pedamenti għal 
industriji u setturi kompletament ġodda.

Il-kisba ta' innovazzjoni fuq livell dinji
hija marbuta għalkollox mal-avvanzi ta' 
xjenza miftuħa u b'livell għoli ta' kwalità. 
Il-bidliet paradigmi xjentifiċi, teknoloġiċi 
u soċjali, jekk jiġu ggwidati kif jixraq u 
b'mod għaqli, jistgħu ikunu xprunaturi 
ewlenin għall-progress soċjali inklużiv, it-
tranżizzjoni għal ekonomija mingħajr 
emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra sa 
mhux aktar tard mill-2050, il-prosperità, 
il-kompetittività, u l-ġid mifrux. Tali 
bidliet paradigmi storikament kellhom it-
tendenza li joriġinaw mir-riċerka 
ffinanzjata mis-settur pubbliku qabel ma 
pproċedew biex jibnu l-pedamenti għal 
proċess soċjetali komprensiv.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-innovazzjoni tiddependi fuq ix-xjenza u toriġina minnha, mhux bil-kontra. Barra minn hekk, 
ma togħġobniex viżjoni li timplika t-tjubija u l-ġustizzja 'awtomatika' tal-bidliet paradigmi.

Emenda 617
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenza miftuħa u eċċellenti hija marbuta 
mill-qrib ħafna mal-kisba ta’ innovazzjoni 
fuq livell dinji. Il-bidliet paradigmi 
xjentifiċi u teknoloġiċi ġew identifikati 
bħala xprunaturi ewlenin għaż-żieda fil-
produttività, il-kompetittività, il-ġid, l-
iżvilupp sostenibbli u l-progress soċjali. 
Tali bidliet paradigmi storikament kellhom 
it-tendenza li joriġinaw mill-bażi tax-
xjenza tas-settur pubbliku qabel ma 
pproċedew biex jibnu l-pedamenti għal 
industriji u setturi kompletament ġodda.

Ix-xjenza miftuħa u eċċellenti hija marbuta 
mill-qrib ħafna mal-kisba ta’ innovazzjoni 
fuq livell dinji. Il-bidliet paradigmi 
xjentifiċi u teknoloġiċi ġew identifikati 
bħala xprunaturi ewlenin għaż-żieda fil-
produttività, il-kooperazzjoni, il-ġid, l-
iżvilupp sostenibbli u ekoloġiku u l-
progress u l-inklużjoni soċjali. Tali bidliet 
paradigmi storikament kellhom it-tendenza 
li joriġinaw mill-bażi tax-xjenza tas-settur 
pubbliku qabel ma pproċedew biex jibnu l-
pedamenti għal industriji u setturi 
kompletament ġodda.

Or. en

Emenda 618
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenza miftuħa u eċċellenti hija marbuta 
mill-qrib ħafna mal-kisba ta’ innovazzjoni 
fuq livell dinji. Il-bidliet paradigmi 
xjentifiċi u teknoloġiċi ġew identifikati 
bħala xprunaturi ewlenin għaż-żieda fil-
produttività, il-kompetittività, il-ġid, l-
iżvilupp sostenibbli u l-progress soċjali. 
Tali bidliet paradigmi storikament kellhom 
it-tendenza li joriġinaw mill-bażi tax-

Ix-xjenza miftuħa u eċċellenti hija marbuta 
mill-qrib ħafna mal-kisba ta’ innovazzjoni 
fuq livell dinji. Il-bidliet paradigmi 
xjentifiċi u teknoloġiċi ġew identifikati 
bħala xprunaturi ewlenin għal tkabbir 
sostenibbli u inklużiv, il-kompetittività, il-
ġid, l-iżvilupp sostenibbli u l-progress 
soċjali. Tali bidliet paradigmi storikament 
kellhom it-tendenza li joriġinaw mill-bażi 
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xjenza tas-settur pubbliku qabel ma 
pproċedew biex jibnu l-pedamenti għal
industriji u setturi kompletament ġodda.

tax-xjenza tas-settur pubbliku qabel ma 
pproċedew biex jibnu l-pedamenti għal 
industriji u setturi kompletament ġodda.

Or. en

Emenda 619
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-investiment pubbliku fir-riċerka, 
speċjalment permezz tal-universitajiet u 
istituzzjonijiet tar-riċerka pubblika (PRIs) 
u faċilitajiet tar-riċerka, ħafna drabi jiffoka 
fuq riċerka għal perjodu ta’ żmien itwal u 
b’riskju ogħla u jikkumplimenta l-
attivitajiet tas-settur privat. Minbarra dan, 
l-investiment joħloq ħiliet, għarfien u 
esperjenza, strumenti u metodoloġiji 
xjentifiċi ġodda, kif ukoll joħloq in-
networks li jittrażmettu l-aktar għarfien 
reċenti.

L-investiment pubbliku fir-riċerka, 
speċjalment permezz tal-universitajiet u 
istituzzjonijiet tar-riċerka pubblika (PRIs) 
u faċilitajiet tar-riċerka, ħafna drabi jiffoka 
fuq riċerka għal perjodu ta’ żmien itwal u 
b’riskju ogħla li mbagħad ikkomplementat 
u ġiet implimentata mill-attivitajiet tas-
settur privat. Minbarra dan, l-investiment 
joħloq riżorsi umani b'livell għoli ta'
ħiliet, għarfien u esperjenza, strumenti u 
metodoloġiji xjentifiċi ġodda, kif ukoll 
joħloq in-networks li jittrażmettu l-aktar 
għarfien reċenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sottovalutazzjoni qawwija u severa u konsistenti tar-rwol tar-riżorsi umani hija 
paradossali.

Emenda 620
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenza u r-riċerkaturi Ewropej huma, u 
jkomplu jkunu, fuq quddiem nett f’ħafna 
oqsma. Iżda din mhijiex pożizzjoni li 
nistgħu nassumu li dejjem se tibqa’ l-istess. 

Ir-riċerkaturi Ewropej u l-prodotti 
xjentifiċi tagħhom huma, u jkomplu jkunu, 
fuq quddiem nett f’ħafna oqsma. Iżda din 
mhijiex pożizzjoni li nistgħu nassumu li 
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Hemm biżżejjed evidenza li turi li hekk kif 
ir-riċerka tkompli tikber, qed ikompli 
jikber ukoll l-għadd ta’ pajjiżi li 
jikkompetu sabiex ikunu l-aqwa. L-isfida 
tradizzjonali minn pajjiżi bħall-Istati Uniti 
issa qed tingħaqad ma’ ġganti ekonomiċi 
bħaċ-Ċina u l-Indja, b’mod partikolari 
minn partijiet tad-dinja li reċentement qed 
jiġu industrijalizzati, u mill-pajjiżi kollha 
fejn il-gvernijiet jirrikonoxxu l-benefiċċji 
multipli u abbundanti li jirriżultaw mill-
investiment fir-riċerka.

dejjem se tibqa’ l-istess. Hemm biżżejjed 
evidenza li turi li hekk kif ir-riċerka 
tkompli tikber, qed ikompli jikber ukoll l-
għadd ta’ pajjiżi li jikkompetu sabiex ikunu 
l-aqwa. L-isfida tradizzjonali minn pajjiżi 
bħall-Istati Uniti issa qed tingħaqad ma’ 
ġganti ekonomiċi bħaċ-Ċina, l-Indja u l-
Korea t'Isfel, b’mod partikolari minn 
partijiet tad-dinja li reċentement qed jiġu 
industrijalizzati, u mill-pajjiżi kollha fejn 
il-gvernijiet jirrikonoxxu l-benefiċċji 
multipli u abbundanti li jirriżultaw mill-
investiment fir-riċerka.

Or. en

Emenda 621
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għalkemm l-UE tibqa’ tipproduċi l-akbar 
ammont ta’ pubblikazzjonijiet xjentifiċi 
fid-dinja, hija essenzjalment “produttur 
tal-massa” ta’ għarfien li, relattiv għad-
daqs tiegħu, ftit hemm ċentri ta’ 
eċċellenza li jispikkaw fuq livell dinji u 
b’oqsma kbar fejn il-prestazzjoni hija 
medja u dgħajfa. Meta mqabbla mal-Istati 
Uniti u issa anki maċ-Ċina, sa ċertu punt, l-
UE għandha t-tendenza li ssegwi “mudell 
ta’ eċċellenza distribwita” li fih ir-riżorsi 
huma mifruxin fost għadd akbar ta’ 
riċerkaturi u istituzzjonijiet tar-riċerka. 
Sfida oħra hija li f’ħafna mill-pajjiżi tal-
UE, is-settur pubbliku għadu mhux qed 
joffri kundizzjonijiet attraenti biżżejjed 
għall-aqwa riċerkaturi. Dawn il-fatturi 
jaggravaw in-nuqqas ta’ attraenza relattiva 
tal-Ewropa fil-kompetizzjoni globali għat-
talent xjentifiku.

L-UE hija waħda milll-akbar produtturi
ta' pubblikazzjonijiet xjentifiċi fid-dinja. 
Meta mqabbla mal-Istati Uniti u issa anki 
maċ-Ċina, sa ċertu punt, l-UE ssegwi 
"mudell ta' eċċellenza distribwita" li fih ir-
riżorsi huma mifruxin fost għadd akbar ta' 
riċerkaturi u istituzzjonijiet tar-riċerka. 
Sfida oħra hija li f'ħafna mill-pajjiżi tal-
UE, is-settur pubbliku għadu mhux qed 
joffri kundizzjonijiet attraenti biżżejjed 
għall-aqwa riċerkaturi. Dawn il-fatturi 
jaggravaw in-nuqqas ta’ attraenza relattiva 
tal-Ewropa fil-kompetizzjoni globali għat-
talent xjentifiku.

Or. en
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Emenda 622
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għalkemm l-UE tibqa’ tipproduċi l-akbar 
ammont ta’ pubblikazzjonijiet xjentifiċi 
fid-dinja, hija essenzjalment “produttur tal-
massa” ta’ għarfien li, relattiv għad-daqs 
tiegħu, ftit hemm ċentri ta’ eċċellenza li 
jispikkaw fuq livell dinji u b’oqsma kbar 
fejn il-prestazzjoni hija medja u dgħajfa. 
Meta mqabbla mal-Istati Uniti u issa anki 
maċ-Ċina, sa ċertu punt, l-UE għandha t-
tendenza li ssegwi “mudell ta’ eċċellenza 
distribwita” li fih ir-riżorsi huma mifruxin 
fost għadd akbar ta’ riċerkaturi u 
istituzzjonijiet tar-riċerka. Sfida oħra hija 
li f’ħafna mill-pajjiżi tal-UE, is-settur
pubbliku għadu mhux qed joffri
kundizzjonijiet attraenti biżżejjed għall-
aqwa riċerkaturi. Dawn il-fatturi 
jaggravaw in-nuqqas ta’ attraenza
relattiva tal-Ewropa fil-kompetizzjoni 
globali għat-talent xjentifiku.

Għalkemm l-UE tibqa’ tipproduċi l-akbar 
ammont ta’ pubblikazzjonijiet xjentifiċi 
fid-dinja; hija essenzjalment “produttur tal-
massa” ta’ għarfien li għandha t-tendenza li 
ssegwi “mudell ta’ eċċellenza distribwita” 
li fih ir-riżorsi huma mifruxin fost 
għadd relattivament kbir ta’ riċerkaturi u 
istituzzjonijiet tar-riċerka. B'mod mhux 
għaqli, f’ħafna mill-pajjiżi tal-UE, l-
investiment tas-settur pubbliku fir-riċerka 
huwa inqas minn kwalunkwe livell 
aċċettabbli, u b'hekk ma joffrix
kundizzjonijiet attraenti biżżejjed għall-
aqwa riċerkaturi. Dawn il-
fatturi msemmija l-aħħar jillimitaw l-
attraenza relattiva tal-Ewropa fil-
kompetizzjoni globali għat-talent 
xjentifiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aħna nargumentaw bil-qawwa kontra l-"mudell ta' eċċellenza distribwita" bħala fattur 
negattiv għall-kompetittività globali. Din l-affermazzjoni assolutament MHIJIEX ibbażata fuq 
l-evidenza. Fl-Istati Uniti wkoll wieħed jista' jsib "żoni ta' eċċellenza" f'universitajiet u ċentri 
ta' riċerka li jinsabu f'postijiet remoti. Barra minn hekk, dan il-kunċett imur kontra l-politiki 
ta' bosta Stati Membri u ta' pajjiżi assoċjati għat-"tixrid ta' eċċellenza" fir-reġjuni kollha 
tagħhom (pereżempju ara l-politika tal-Ġermanja fir-rigward tal-Laender tal-Lvant).

Emenda 623
Gunnar Hökmark

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għalkemm l-UE tibqa’ tipproduċi l-akbar Għalkemm l-UE tibqa’ tipproduċi l-akbar 
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ammont ta’ pubblikazzjonijiet xjentifiċi 
fid-dinja, hija essenzjalment “produttur tal-
massa” ta’ għarfien li, relattiv għad-daqs 
tiegħu, ftit hemm ċentri ta’ eċċellenza li 
jispikkaw fuq livell dinji u b’oqsma kbar 
fejn il-prestazzjoni hija medja u dgħajfa. 
Meta mqabbla mal-Istati Uniti u issa anki 
maċ-Ċina, sa ċertu punt, l-UE għandha t-
tendenza li ssegwi “mudell ta’ eċċellenza 
distribwita” li fih ir-riżorsi huma mifruxin 
fost għadd akbar ta’ riċerkaturi u 
istituzzjonijiet tar-riċerka. Sfida oħra hija li 
f’ħafna mill-pajjiżi tal-UE, is-settur 
pubbliku għadu mhux qed joffri 
kundizzjonijiet attraenti biżżejjed għall-
aqwa riċerkaturi. Dawn il-fatturi jaggravaw 
in-nuqqas ta’ attraenza relattiva tal-Ewropa 
fil-kompetizzjoni globali għat-talent 
xjentifiku.

ammont ta’ pubblikazzjonijiet xjentifiċi 
fid-dinja, hija essenzjalment “produttur tal-
massa” ta’ għarfien li, relattiv għad-daqs 
tiegħu, ftit hemm ċentri ta’ eċċellenza li 
jispikkaw fuq livell dinji u b’oqsma kbar 
fejn il-prestazzjoni hija medja u dgħajfa. 
Meta mqabbla mal-Istati Uniti u issa anki 
maċ-Ċina, sa ċertu punt, l-UE għandha t-
tendenza li ssegwi “mudell ta’ eċċellenza 
distribwita” li fih ir-riżorsi huma mifruxin 
fost għadd akbar ta’ riċerkaturi u 
istituzzjonijiet tar-riċerka. Sfida oħra hija li 
f’ħafna mill-pajjiżi tal-UE, is-settur 
pubbliku għadu mhux qed joffri 
kundizzjonijiet attraenti biżżejjed għall-
aqwa riċerkaturi. Dawn il-fatturi jaggravaw 
in-nuqqas ta’ attraenza relattiva tal-Ewropa 
fil-kompetizzjoni globali għat-talent 
xjentifiku. B’konsegwenza ta’ dan, 
Orizzont Ewropa għandu jkun imfassal 
bil-fini li javvanza ulterjorment l-
eċċellenza Ewropea.

Or. en

Emenda 624
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xenarju tar-riċerka globali qed jevolvi 
b’mod drammatiku u qed isir dejjem aktar 
multipolari b’riżultat ta’ għadd ta’ pajjiżi 
emerġenti li qed jiżdied, b’mod partikolari 
ċ-Ċina, li qed jespandu l-produzzjoni 
xjentifika tagħhom. Għalhekk, filwaqt li 
kważi żewġ terzi tan-nefqa dinjija fuq ir-
riċerka u l-iżvilupp fis-sena 2000 tista’ tiġi 
attribwita lill-UE u l-Istati Uniti, dan is-
sehem niżel għal anqas min-nofs sal-2013.

Ix-xenarju tar-riċerka globali qed jevolvi 
b’mod drammatiku u qed isir dejjem aktar 
multipolari b’riżultat ta’ għadd ta’ pajjiżi 
emerġenti li qed jiżdied, b’mod partikolari 
ċ-Ċina, li qed jespandu l-produzzjoni 
xjentifika tagħhom. Għalhekk, filwaqt li 
kważi żewġ terzi tan-nefqa dinjija fuq ir-
riċerka u l-iżvilupp fis-sena 2000 tista’ tiġi 
attribwita lill-UE u l-Istati Uniti, dan is-
sehem niżel għal anqas min-nofs sal-2013. 
It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-
Innovazzjoni Ewropea tal-2018 
ikkonfermat li l-infiq pubbliku fir-riċerka 
u l-iżvilupp madwar l-UE għadu taħt il-
livelli tal-2010 u jonqos milli jilħaq l-
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objettiv għal żmien twil li 3 % tal-PDG 
jkun allokat għall-attivitajiet tar-riċerka u 
l-iżvilupp.

Or. en

Emenda 625
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ERC jappoġġa lill-aqwa riċerkaturi
b’finanzjament flessibbli mogħti fuq 
perjodu twil ta’ żmien sabiex iwettqu 
riċerka rivoluzzjonarja b’kisbiet kbar/riskju 
għoli. Huwa mmexxi b’mod awtonomu 
minn Kunsill Xjentifiku indipendenti 
magħmul minn xjenzati, inġiniera u 
akkademiċi tal-ogħla reputazzjoni u l-
għarfien espert u d-diversità xierqa.  L-
ERC jista’ jagħmel użu minn ġabra usa’ ta’ 
talenti u ideat disponibbli milli huwa 
possibbli għal kwalunkwe skema 
nazzjonali, filwaqt li jirrinforza l-
eċċellenza bil-mod ta’ kif l-aqwa 
riċerkaturi u l-aqwa ideat jikkompetu ma’ 
xulxin.

L-ERC jappoġġa lir-riċerkaturi ta' talent
b’finanzjament flessibbli mogħti fuq 
perjodu twil ta’ żmien sabiex iwettqu 
riċerka rivoluzzjonarja b’kisbiet kbar/riskju 
għoli. Huwa mmexxi b’mod awtonomu 
minn Kunsill Xjentifiku indipendenti, li 
jirrispetta l-bilanċ bejn is-sessi u li 
jirrappreżenta bilanċ bejn id-dixxiplini 
differenti, magħmul minn xjenzati, 
inġiniera u akkademiċi tal-ogħla 
reputazzjoni u l-għarfien espert u d-
diversità xierqa. L-ERC jista’ jagħmel użu 
minn ġabra usa’ ta’ talenti u ideat 
disponibbli milli huwa possibbli għal 
kwalunkwe skema nazzjonali, filwaqt li 
jirrinforza r-riċerka ta' kwalità għolja fl-
oqsma kollha tax-xjenza bil-mod ta’ kif l-
aqwa riċerkaturi u l-aqwa ideat jikkompetu 
u jikkooperaw għall-progress tas-soċjetà 
umana kollha.

Or. en

Emenda 626
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ERC jappoġġa lill-aqwa riċerkaturi 
b’finanzjament flessibbli mogħti fuq 

L-ERC jappoġġa lill-aqwa riċerkaturi, billi 
jixħet attenzjoni partikolari fuq 
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perjodu twil ta’ żmien sabiex iwettqu 
riċerka rivoluzzjonarja b’kisbiet kbar/riskju 
għoli. Huwa mmexxi b’mod awtonomu 
minn Kunsill Xjentifiku indipendenti 
magħmul minn xjenzati, inġiniera u 
akkademiċi tal-ogħla reputazzjoni u l-
għarfien espert u d-diversità xierqa.  L-
ERC jista’ jagħmel użu minn ġabra usa’ ta’ 
talenti u ideat disponibbli milli huwa 
possibbli għal kwalunkwe skema 
nazzjonali, filwaqt li jirrinforza l-
eċċellenza bil-mod ta’ kif l-aqwa 
riċerkaturi u l-aqwa ideat jikkompetu ma’ 
xulxin.

riċerkaturi żgħażagħ, b’finanzjament 
flessibbli mogħti fuq perjodu twil ta’ żmien 
sabiex iwettqu riċerka rivoluzzjonarja 
b’kisbiet kbar/riskju għoli. Huwa mmexxi 
b’mod awtonomu minn Kunsill Xjentifiku 
indipendenti magħmul minn xjenzati, 
inġiniera u akkademiċi tal-ogħla 
reputazzjoni u l-għarfien espert u d-
diversità xierqa. L-ERC jista’ jagħmel użu 
minn ġabra usa’ ta’ talenti u ideat 
disponibbli milli huwa possibbli għal 
kwalunkwe skema nazzjonali, filwaqt li 
jirrinforza l-eċċellenza bil-mod ta’ kif l-
aqwa riċerkaturi u l-aqwa ideat jikkompetu 
ma’ xulxin.

Or. en

Emenda 627
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka fil-fruntieri tal-għarfien 
iffinanzjata mill-ERC għandha impatt 
dirett sostanzjali fl-għamla ta’ avvanzi fil-
fruntieri tal-għarfien, billi tiftaħ it-triq għal 
riżultati xjentifiċi u teknoloġiċi ġodda u 
ħafna drabi mhux mistennija u oqsma 
ġodda tar-riċerka.  Min-naħa tiegħu, dan 
jiġġenera ideat radikalment ġodda li 
jixprunaw l-innovazzjoni u l-ħila ta’ 
invenzjonijiet fin-negozju u jindirizzaw l-
isfidi tas-soċjetà. L-ERC għandu wkoll 
impatt strutturali sinifikanti, li jtejjeb il-
kwalità tas-sistema tar-riċerka Ewropea lil 
hinn mir-riċerkaturi u l-azzjonijiet li huwa 
jiffinanzja b’mod dirett. L-azzjonijiet u r-
riċerkaturi ffinanzjati mill-ERC 
jistabbilixxu mira ta’ ispirazzjoni għar-
riċerka fil-fruntiera tal-għarfien fl-Ewropa, 
filwaqt li jtejbu l-profil tagħha u jagħmluha 
aktar attraenti għall-aqwa riċerkaturi 
madwar id-dinja bħala post fejn jistgħu 
jaħdmu, u li jistgħu jaħdmu magħha. Il-
prestiġju tal-ospitar ta’ detenturi ta’ għotja 

Ir-riċerka fil-fruntieri tal-għarfien 
iffinanzjata mill-ERC għandu jkollha 
impatt sostanzjali fl-għamla ta’ avvanzi fil-
fruntieri tal-għarfien, billi tiftaħ it-triq għal 
riżultati xjentifiċi, teknoloġiċi u soċjetali
ġodda u ħafna drabi mhux mistennija u 
oqsma ġodda tar-riċerka. Min-naħa tiegħu, 
dan jista' jiġġenera ideat radikalment 
ġodda li jixprunaw l-innovazzjoni u l-ħila 
ta’ invenzjonijiet fin-negozju u jindirizzaw 
l-isfidi tas-soċjetà. L-ERC għandu wkoll 
impatt strutturali sinifikanti, li jtejjeb il-
kwalità tas-sistema tar-riċerka Ewropea lil 
hinn mir-riċerkaturi u l-azzjonijiet li huwa 
jiffinanzja b’mod dirett. L-azzjonijiet u r-
riċerkaturi ffinanzjati mill-ERC 
jistabbilixxu mira ta’ ispirazzjoni għar-
riċerka fil-fruntiera tal-għarfien fl-Ewropa, 
filwaqt li jtejbu l-profil tagħha u jagħmluha 
aktar attraenti għall-aqwa riċerkaturi 
madwar id-dinja bħala post fejn jistgħu 
jaħdmu, u li jistgħu jaħdmu magħha. Il-
prestiġju tal-ospitar ta’ detenturi ta’ għotja 
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mill-ERC joħloq kompetizzjoni bejn l-
universitajiet u l-organizzazzjonijiet tar-
riċerka Ewropej sabiex joffru l-aktar 
kundizzjonijiet attraenti għall-aqwa 
riċerkaturi u, b’mod indirett, tista’ 
tgħinhom jivvalutaw il-ħiliet u d-dgħufiji 
tagħhom u jagħmlu r-riformi meħtieġa.

mill-ERC joħloq kompetizzjoni bejn l-
universitajiet u l-organizzazzjonijiet tar-
riċerka Ewropej sabiex joffru l-aktar 
kundizzjonijiet attraenti għall-aqwa 
riċerkaturi u, b’mod indirett, tista’ 
tgħinhom jivvalutaw il-ħiliet u d-dgħufiji 
tagħhom u jagħmlu r-riformi meħtieġa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma għandha qatt tintesa r-riċerka ta' kwalità għolja li twassal għal riċerka avvanzata fix-
xjenzi soċjali u umanistiċi.

Emenda 628
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-differenza bejn il-prestazzjoni tar-
riċerka tal-Istati Uniti u tal-pajjiżi tal-UE 
naqset tul dawn l-aħħar 10 snin minn 
meta ġie stabbilit l-ERC. L-ERC 
jiffinanzja perċentwal relattivament żgħir 
mir-riċerka Ewropea kollha, iżda minn dan 
jikseb impatt xjentifiku li huwa 
sproporzjonatament għoli. L-impatt ta’ 
ċitar medju tar-riċerka appoġġata mill-ERC 
jista’ jitqabbel ma’ dak tal-aqwa 
universitajiet tar-riċerka tal-ogħla 
reputazzjoni fid-dinja. Il-prestazzjoni fir-
riċerka tal-ERC hija estremament għolja 
meta mqabbla mal-akbar finanzjaturi tar-
riċerka tad-dinja. L-ERC jiffinanzja ħafna 
riċerka fil-fruntieri tal-għarfien f’ħafna 
oqsma tar-riċerka li rċevew l-ogħla għadd 
ta’ ċitazzjonijiet, inkluż dawk l-oqsma 
emerġenti b’mod rapidu. Għalkemm il-
finanzjament tal-ERC huwa mmirat lejn 
ir-riċerka fil-fruntieri tal-għarfien, hija 
rriżultat f’għadd sostanzjali ta’ privattivi.

L-ERC jiffinanzja perċentwal relattivament 
żgħir mir-riċerka Ewropea kollha, iżda 
minn dan jikseb impatt xjentifiku li huwa 
sproporzjonatament għoli. L-impatt ta’ 
ċitar medju tar-riċerka appoġġata mill-ERC 
jista’ jitqabbel ma’ dak tal-aqwa 
universitajiet tar-riċerka tal-ogħla 
reputazzjoni fid-dinja. Il-prestazzjoni fir-
riċerka tal-ERC hija komparabbli mal-
akbar finanzjaturi tar-riċerka tad-dinja, u xi 
kultant hija ta' livell ogħla. L-ERC 
jiffinanzja ħafna riċerka fil-fruntieri tal-
għarfien f’ħafna oqsma tar-riċerka li 
rċevew l-ogħla għadd ta’ ċitazzjonijiet, 
inkluż dawk l-oqsma emerġenti b’mod 
rapidu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Minħabba l-għadd limitat ta' benefiċjarji tal-għotjiet tal-ERC meta mqabbel mal-għadd totali 
ta' riċerkaturi, ċarament mhuwiex realistiku li wieħed jattribbwixxi għall-ħolqien tal-ERC 
impatt sistematiku biex titnaqqas il-prestazzjoni fil-qasam tar-riċerka bejn l-UE u l-Istati 
Uniti.

Emenda 629
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għalhekk teżisti evidenza ċara li l-ERC 
jattira u jiffinanzja riċerkaturi eċċellenti 
permezz tas-sejħiet tiegħu u li l-azzjonijiet 
tal-ERC qed jipproduċu għadd sostanzjali 
mis-sejbiet tar-riċerka l-aktar sinifikanti u 
b’impatt qawwi madwar id-dinja f’oqsma 
emerġenti li jwasslu għal innovazzjonijiet 
rivoluzzjonarji u avvanzi kbar. Il-ħidma 
tal-benefiċjarji tal-għotjiet tal-ERC huwa 
wkoll interdixxiplinari u l-benefiċċjarji
tal-għotjiet tal-ERC jikkollaboraw fuq 
livell internazzjonali u jippubblikaw ir-
riżultati tagħhom b’mod miftuħ fl-oqsma 
kollha tar-riċerka, inkluż fix-xjenzi soċjali 
u l-umanistiċi.

Għalhekk teżisti evidenza ċara li l-ERC 
jattira u jiffinanzja riċerkaturi eċċellenti 
permezz tas-sejħiet tiegħu u li l-azzjonijiet 
tal-ERC qed jipproduċu għadd sostanzjali 
mis-sejbiet tar-riċerka l-aktar sinifikanti u 
b’impatt qawwi madwar id-dinja f’oqsma 
emerġenti li jwasslu għal innovazzjonijiet 
rivoluzzjonarji u avvanzi kbar. Il-
benefiċċjarji tal-għotjiet tal-ERC 
jikkollaboraw fuq livell internazzjonali u 
jippubblikaw ir-riżultati tagħhom b’mod 
miftuħ fl-oqsma kollha tar-riċerka, inkluż 
fix-xjenzi soċjali u l-umanistiċi. Il-ħidma 
tal-benefiċjarji tal-ERC hija mistennija li 
ssir dejjem aktar interdixxiplinarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-interdixxiplinarità hija objettiv ambizzjuż u li ta' min wieħed isegwih, madankollu għadha 
lura milli tkun realtà.

Emenda 630
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Diġà teżisti evidenza tal-impatti fuq 
perjodu ta’ żmien itwal tal-għotjiet tal-ERC 

Diġà teżisti evidenza tal-impatti fuq 
perjodu ta’ żmien itwal tal-għotjiet tal-ERC 
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fuq il-karrieri, fuq it-taħriġ ta’ persuni
b’ħiliet għolja li jkunu qed jagħmlu PhD 
jew riċerka ta’ wara d-dottorat, fuq 
viżibbiltà u prestiġju globali ogħla tar-
riċerka Ewropea u fuq sistemi tar-riċerka 
nazzjonali permezz tal-effett ta’ 
parametraġġ referenzjarju b’saħħtu tiegħu. 
Dan l-effett huwa ta’ valur partikolari fil-
mudell ta’ eċċellenza distribwita tal-UE 
minħabba li l-istatus ta’ finanzjament mill-
ERC jista’ jissostitwixxi u jservi bħala 
indikatur aktar preċiż tal-kwalità tar-
riċerka mir-rikonoxximent ibbażat fuq l-
istatus tal-istituzzjonijiet. Dan jippermetti 
lil individwi, istituzzjonijiet, reġjuni u 
pajjiżi ambizzjużi li jieħdu l-opportunità u 
jespandu l-profili tar-riċerka li fihom huma 
partikolarment b’saħħithom.

fuq il-karrieri, fuq it-taħriġ ta’ riċerkaturi 
rikonoxxuti b’ħiliet għolja u persuni li 
jkollhom lawrja dottorali, fuq viżibbiltà u 
prestiġju globali ogħla tar-riċerka Ewropea 
u fuq sistemi tar-riċerka nazzjonali 
permezz tal-effett ta’ parametraġġ 
referenzjarju b’saħħtu tiegħu. Dan l-effett 
huwa ta’ valur partikolari fil-mudell ta’ 
eċċellenza distribwita tal-UE minħabba li l-
istatus ta’ finanzjament mill-ERC jista’ 
jissostitwixxi u jservi bħala indikatur 
affidabbli u sempliċi tal-kwalità tar-riċerka 
ħafna aktar mill-indikaturi li jintużaw 
bħalissa. Dan jippermetti lil individwi, 
istituzzjonijiet, reġjuni u pajjiżi ambizzjużi 
li jieħdu l-opportunità u jespandu l-profili 
tar-riċerka li fihom huma partikolarment 
b’saħħithom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandna nadottaw definizzjoni ta' profili tal-karriera fil-qasam tar-riċerka aktar Ewropea u 
li hija aċċettata b'mod aktar estensiv (https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-
development/training-researchers/research-profiles-descriptors).

L-indikatur propost mill-ERC ibbażat fuq ir-rebħ ta' għotjiet se jkun ukoll indikatur tal-
"istatus" tal-istituzzjonijiet. Huwa għalhekk li qegħdin nipproponu li tiġi modifikata s-
sentenza rilevanti.

Emenda 631
Ashley Fox, Anthea McIntyre, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka ffinanzjata mill-ERC hija 
mistennija li twassal għal avvanzi fil-
fruntieri tal-għarfien, b’pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità, għal riżultati 
tar-riċerka b’impatt potenzjali soċjetali u 
ekonomiku għoli u bl-ERC jistabbilixxi 
mira ċara u ta’ ispirazzjoni għar-riċerka fil-
fruntieri tal-għarfien madwar l-UE, l-
Ewropa u f’livell internazzjonali. Bil-għan 
li jagħmel l-UE ambjent aktar attraenti 

Ir-riċerka ffinanzjata mill-ERC hija 
mistennija li twassal għal avvanzi fil-
fruntieri tal-għarfien, b’pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità, għal riżultati 
tar-riċerka b’impatt potenzjali soċjetali u 
ekonomiku għoli u bl-ERC jistabbilixxi 
mira ċara u ta’ ispirazzjoni għar-riċerka fil-
fruntieri tal-għarfien madwar l-UE, l-
Ewropa u f’livell internazzjonali. Bil-għan 
li jagħmel l-UE ambjent aktar attraenti 
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għall-aqwa xjenzati tad-dinja, l-ERC se 
jimmira li jilħaq titjib li jista’ jitkejjel fis-
sehem tal-UE tal-1 % tal-aktar 
pubblikazzjonijiet ċitati fid-dinja, u se 
jimmira lejn żieda sostanzjali fl-għadd ta’ 
riċerkaturi eċċellenti li jiffinanzja minn 
barra l-Ewropa. Il-finanzjament tal-ERC 
għandu jingħata skont il-prinċipji stabbiliti 
sew li ġejjin. L-eċċellenza xjentifika 
għandha tkun l-uniku kriterju li fuqu l-ERC 
jagħti l-għotjiet tiegħu. L-ERC għandu 
jopera fuq bażi minn isfel għal fuq 
mingħajr prijoritajiet determinati minn 
qabel.

għall-aqwa xjenzati tad-dinja, l-ERC se 
jimmira li jilħaq titjib li jista’ jitkejjel fis-
sehem tal-UE tal-1 % tal-aktar 
pubblikazzjonijiet ċitati fid-dinja, u se 
jimmira lejn żieda sostanzjali fl-għadd ta’ 
riċerkaturi eċċellenti li jiffinanzja minn 
barra l-Ewropa. Il-finanzjament tal-ERC 
għandu jingħata skont il-prinċipji stabbiliti 
sew li ġejjin. L-eċċellenza xjentifika 
għandha tkun l-uniku kriterju li fuqu l-ERC 
jagħti l-għotjiet tiegħu. L-ERC għandu 
jopera fuq bażi minn isfel għal fuq 
mingħajr prijoritajiet determinati minn 
qabel. Għandu jkun hemm bilanċ bejn ir-
riċerka u l-iżvilupp fundamentali, 
applikati u translazzjonali biex tiġi 
żgurata t-traslazzjoni effiċjenti u rapida 
ta' skoperti ġodda f'teknoloġiji reali u 
prodotti kummerċjali;

Or. en

Emenda 632
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka ffinanzjata mill-ERC hija 
mistennija li twassal għal avvanzi fil-
fruntieri tal-għarfien, b’pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità, għal riżultati 
tar-riċerka b’impatt potenzjali soċjetali u 
ekonomiku għoli u bl-ERC jistabbilixxi 
mira ċara u ta’ ispirazzjoni għar-riċerka fil-
fruntieri tal-għarfien madwar l-UE, l-
Ewropa u f’livell internazzjonali. Bil-għan 
li jagħmel l-UE ambjent aktar attraenti 
għall-aqwa xjenzati tad-dinja, l-ERC se 
jimmira li jilħaq titjib li jista’ jitkejjel fis-
sehem tal-UE tal-1 % tal-aktar 
pubblikazzjonijiet ċitati fid-dinja, u se 
jimmira lejn żieda sostanzjali fl-għadd ta’ 
riċerkaturi eċċellenti li jiffinanzja minn 
barra l-Ewropa. Il-finanzjament tal-ERC 
għandu jingħata skont il-prinċipji stabbiliti 
sew li ġejjin. L-eċċellenza xjentifika

Ir-riċerka ffinanzjata mill-ERC hija 
mistennija li twassal għal avvanzi fil-
fruntieri tal-għarfien, b’pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità, għal riżultati 
tar-riċerka b’impatt potenzjali soċjetali, 
ambjentali u ekonomiku għoli u bl-ERC 
jistabbilixxi mira ċara u ta’ ispirazzjoni 
għar-riċerka fil-fruntieri tal-għarfien 
madwar l-UE, l-Ewropa u f’livell 
internazzjonali. Bil-għan li jagħmel l-UE 
ambjent aktar attraenti għall-aqwa xjenzati 
tad-dinja, l-ERC se jimmira li jilħaq titjib li 
jista’ jitkejjel fis-sehem tal-UE tal-1 % tal-
aktar pubblikazzjonijiet ċitati fid-dinja, u 
se jimmira lejn żieda sostanzjali fl-għadd 
ta’ riċerkaturi b'talenti kbar li jiffinanzja 
minn barra l-Ewropa. Il-finanzjament tal-
ERC għandu jingħata skont il-prinċipji 
stabbiliti sew li ġejjin. Ir-riċerka ta’ 
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għandha tkun l-uniku kriterju li fuqu l-ERC 
jagħti l-għotjiet tiegħu. L-ERC għandu 
jopera fuq bażi minn isfel għal fuq 
mingħajr prijoritajiet determinati minn 
qabel.

kwalità għolja bl-ogħla impatt mistenni 
fuq l-avvanz fix-xjenza għandha tkun l-
uniku kriterju li fuqu l-ERC jagħti l-
għotjiet tiegħu. L-ERC għandu jopera fuq 
bażi minn isfel għal fuq mingħajr 
prijoritajiet determinati minn qabel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sentenza "L-eċċellenza xjentifika għandha tkun l-uniku kriterju...", minbarra li terġa' 
tpoġġi enfasi fuq il-kunċett ta' "eċċellenza" li, kif diġà ddikjarat ripetutament, ma tistax tiġi 
mkejla (filwaqt li l-kwalità tista' tiġi mkejla) u għalhekk ma tistax tkun kriterju, tikkontradixxi 
dak li ntqal fil-paragrafi l-oħra dwar l-ECR li jittrattaw dwar l-impatt (fis-sena usa' 
possibbli), u wkoll fl-ewwel parti ta' dan is-subparagrafu. Huwa għalhekk li qegħdin 
nipproponu li tiġi modifikata s-sentenza rilevanti.

Emenda 633
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka ffinanzjata mill-ERC hija 
mistennija li twassal għal avvanzi fil-
fruntieri tal-għarfien, b’pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità, għal riżultati 
tar-riċerka b’impatt potenzjali soċjetali u 
ekonomiku għoli u bl-ERC jistabbilixxi 
mira ċara u ta’ ispirazzjoni għar-riċerka fil-
fruntieri tal-għarfien madwar l-UE, l-
Ewropa u f’livell internazzjonali. Bil-għan 
li jagħmel l-UE ambjent aktar attraenti 
għall-aqwa xjenzati tad-dinja, l-ERC se 
jimmira li jilħaq titjib li jista’ jitkejjel fis-
sehem tal-UE tal-1 % tal-aktar 
pubblikazzjonijiet ċitati fid-dinja, u se 
jimmira lejn żieda sostanzjali fl-għadd ta’ 
riċerkaturi eċċellenti li jiffinanzja minn 
barra l-Ewropa. Il-finanzjament tal-ERC 
għandu jingħata skont il-prinċipji stabbiliti 
sew li ġejjin. L-eċċellenza xjentifika 
għandha tkun l-uniku kriterju li fuqu l-ERC 
jagħti l-għotjiet tiegħu. L-ERC għandu 
jopera fuq bażi minn isfel għal fuq 
mingħajr prijoritajiet determinati minn 

Ir-riċerka ffinanzjata mill-ERC hija 
mistennija li twassal għal avvanzi fil-
fruntieri tal-għarfien, b’pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità, għal riżultati 
tar-riċerka b’impatt potenzjali soċjetali, 
ekonomiku u ambjentali għoli u bl-ERC 
jistabbilixxi mira ċara u ta’ ispirazzjoni 
għar-riċerka fil-fruntieri tal-għarfien 
madwar l-UE, l-Ewropa u f’livell 
internazzjonali. Bil-għan li jagħmel l-UE 
ambjent aktar attraenti għall-aqwa xjenzati 
tad-dinja, l-ERC se jimmira li jilħaq titjib li 
jista’ jitkejjel fis-sehem tal-UE tal-1 % tal-
aktar pubblikazzjonijiet ċitati fid-dinja, u 
se jimmira lejn żieda sostanzjali fl-għadd 
ta’ riċerkaturi eċċellenti li jiffinanzja minn 
barra l-Ewropa. Il-finanzjament tal-ERC 
għandu jingħata skont il-prinċipji stabbiliti 
sew li ġejjin. L-eċċellenza xjentifika 
għandha tkun l-uniku kriterju li fuqu l-ERC 
jagħti l-għotjiet tiegħu. L-ERC għandu 
jopera fuq bażi minn isfel għal fuq 
mingħajr prijoritajiet determinati minn 
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qabel. qabel.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Id-dimensjoni ambjentali trid tiġi kkunsidrata: 25 % ta' Orizzont Ewropa għandu jkun dedikat 
għall-ambjent.

Emenda 634
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka ffinanzjata mill-ERC hija 
mistennija li twassal għal avvanzi fil-
fruntieri tal-għarfien, b’pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità, għal riżultati 
tar-riċerka b’impatt potenzjali soċjetali u 
ekonomiku għoli u bl-ERC jistabbilixxi 
mira ċara u ta’ ispirazzjoni għar-riċerka fil-
fruntieri tal-għarfien madwar l-UE, l-
Ewropa u f’livell internazzjonali. Bil-għan 
li jagħmel l-UE ambjent aktar attraenti 
għall-aqwa xjenzati tad-dinja, l-ERC se 
jimmira li jilħaq titjib li jista’ jitkejjel fis-
sehem tal-UE tal-1 % tal-aktar 
pubblikazzjonijiet ċitati fid-dinja, u se 
jimmira lejn żieda sostanzjali fl-għadd ta’ 
riċerkaturi eċċellenti li jiffinanzja minn 
barra l-Ewropa. Il-finanzjament tal-ERC 
għandu jingħata skont il-prinċipji stabbiliti 
sew li ġejjin. L-eċċellenza xjentifika 
għandha tkun l-uniku kriterju li fuqu l-ERC 
jagħti l-għotjiet tiegħu. L-ERC għandu 
jopera fuq bażi minn isfel għal fuq 
mingħajr prijoritajiet determinati minn 
qabel.

Ir-riċerka ffinanzjata mill-ERC hija 
mistennija li twassal għal avvanzi fil-
fruntieri tal-għarfien, b’pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità, għal riżultati 
tar-riċerka b’impatt potenzjali soċjetali, 
ekonomiku u klimatiku għoli u bl-ERC 
jistabbilixxi mira ċara u ta’ ispirazzjoni 
għar-riċerka fil-fruntieri tal-għarfien 
madwar l-UE, l-Ewropa u f’livell 
internazzjonali. Bil-għan li jagħmel l-UE 
ambjent aktar attraenti għall-aqwa xjenzati 
tad-dinja, l-ERC se jimmira li jilħaq titjib li 
jista’ jitkejjel fis-sehem tal-UE tal-1 % tal-
aktar pubblikazzjonijiet ċitati fid-dinja, u 
se jimmira lejn żieda sostanzjali fl-għadd 
ta’ riċerkaturi eċċellenti li jiffinanzja minn 
barra l-Ewropa. Il-finanzjament tal-ERC 
għandu jingħata skont il-prinċipji stabbiliti 
sew li ġejjin. L-eċċellenza xjentifika 
għandha tkun l-uniku kriterju li fuqu l-ERC 
jagħti l-għotjiet tiegħu. L-ERC għandu 
jopera fuq bażi minn isfel għal fuq 
mingħajr prijoritajiet determinati minn 
qabel.

Or. en

Emenda 635
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Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Riċerkaturi ġodda b’ideat eċċellenti 
sabiex jagħmlu t-tranżizzjoni tagħhom 
lejn l-indipendenza, filwaqt li
jikkonsolidaw it-tim jew il-programm ta’ 
riċerka tagħhom stess;

– Riċerkaturi ġodda u dawk li 
jinsabu f'nofs il-karriera tagħhom 
jingħataw strumenti mtejba biex 
jiżviluppaw jew jikkonsolidaw it-tim u l-
linji tar-riċerka tagħhom, u b'hekk, tiġi 
ffaċilitata t-tranżizzjoni tagħhom lejn l-
indipendenza fl-aktar fażi produttiva tal-
karriera tagħhom;

Or. en

Emenda 636
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Riċerkaturi ġodda b’ideat eċċellenti 
sabiex jagħmlu t-tranżizzjoni tagħhom lejn 
l-indipendenza, filwaqt li jikkonsolidaw it-
tim jew il-programm ta’ riċerka tagħhom 
stess;

– Riċerkaturi ġodda u żgħażagħ
b’ideat eċċellenti sabiex jagħmlu t-
tranżizzjoni tagħhom lejn l-indipendenza, 
filwaqt li jikkonsolidaw it-tim jew il-
programm ta’ riċerka tagħhom stess, inkluż 
billi jinbnew rabtiet bejn l-attivitajiet tal-
MSCA u tal-ERC (pre-ERC);

Or. en

Emenda 637
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Riċerkaturi ġodda b’ideat eċċellenti – Riċerkaturi ġodda b'ideat eċċellenti 
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sabiex jagħmlu t-tranżizzjoni tagħhom lejn 
l-indipendenza, filwaqt li jikkonsolidaw it-
tim jew il-programm ta’ riċerka tagħhom 
stess;

fi kwalunkwe qasam tar-riċerka, kemm 
bażika kif ukoll applikata, sabiex jagħmlu 
t-tranżizzjoni tagħhom lejn l-indipendenza, 
filwaqt li jikkonsolidaw it-tim jew il-
programm ta' riċerka tagħhom stess;

Or. en

Emenda 638
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Riċerkaturi ġodda b’ideat eċċellenti 
sabiex jagħmlu t-tranżizzjoni tagħhom lejn 
l-indipendenza, filwaqt li jikkonsolidaw it-
tim jew il-programm ta’ riċerka tagħhom 
stess;

– Riċerkaturi rikonoxxuti b’ideat 
eċċellenti sabiex jagħmlu t-tranżizzjoni 
tagħhom lejn l-indipendenza, filwaqt li 
jikkonsolidaw it-tim jew il-programm ta’ 
riċerka tagħhom stess;

Or. en

Ġustifikazzjoni

https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-
profiles-descriptors

Emenda 639
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – paragrafu 2 – punt 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jistabbilixxi l-istrateġija xjentifika 
globali għall-ERC, fid-dawl tal-
opportunitajiet xjentifiċi u l-ħtiġijiet 
xjentifiċi Ewropej;

– jistabbilixxi l-istrateġija xjentifika 
globali għall-ERC, b'mod koerenti mal-
Pjan Strateġiku ta' Orizzont Ewropa, fid-
dawl tal-opportunitajiet xjentifiċi u l-
ħtiġijiet xjentifiċi Ewropej;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jekk l-ERC huwa parti mill-Programm Qafas, l-istrateġija xjentifika globali għandha tkun 
koerenti mal-pjan strateġiku ta' Orizzont Ewropa, f'każ kuntrarju huwa għandu jkun 
Programm kompletament indipendenti, b'riżorsi finanzjarji oħra u bbażat fuq inizjattiva 
leġiżlattiva differenti.

Emenda 640
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – paragrafu 2 – punt 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jiżgura li l-għotjiet tal-ERC jiġu 
implimentati b’konformità ma’ proċeduri 
sempliċi u trasparenti li jżommu l-fokus 
fuq l-eċċellenza, jinkoraġġixxu l-inizjattiva 
u jikkombinaw il-flessibbiltà mar-
responsabbiltà billi jimmonitorjaw b’mod 
kontinwu l-kwalità tal-operat u l-
implimentazzjoni;

– jiżgura li l-għotjiet tal-ERC jiġu 
implimentati b’konformità ma’ proċeduri 
sempliċi u trasparenti li jżommu l-fokus 
fuq il-kwalità xjentifika għolja, 
jinkoraġġixxu l-inizjattiva u jikkombinaw 
il-flessibbiltà mar-responsabbiltà billi 
jimmonitorjaw b’mod kontinwu l-kwalità 
tal-operat u l-implimentazzjoni;

Or. en

Emenda 641
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – paragrafu 2 – punt 2 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jirrevedi u jivvaluta l-kisbiet tal-
ERC u l-kwalità u l-impatt tar-riċerka 
ffinanzjata mill-ERC u jagħmel 
rakkomandazzjonijiet għal azzjonijiet 
korrettivi jew futuri;

– jirrevedi u jivvaluta l-kisbiet tal-
ERC u l-kwalità u l-impatt tar-riċerka 
ffinanzjata mill-ERC u jagħmel 
rakkomandazzjonijiet għal azzjonijiet 
korrettivi jew futuri; inkluż li jintalab li 
jsir evalwazzjoni tal-impatt fuq il-klima 
tal-proposti ppreżentati meta l-Programm 
ma jkunx qiegħed jilħaq il-mira tiegħu ta' 
50 % tal-infiq relatat mal-klima kif mitlub 
mill-Artikolu 6 (b ġdid) tar-[Regolament li 
jistabbilixxi l-Programm Qafas];
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Or. en

Emenda 642
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – paragrafu 2 – punt 2 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jirrevedi u jivvaluta l-kisbiet tal-
ERC u l-kwalità u l-impatt tar-riċerka 
ffinanzjata mill-ERC u jagħmel
rakkomandazzjonijiet għal azzjonijiet 
korrettivi jew futuri;

– jissottometti perjodikament għal 
rieżami u valutazzjoni esterni l-kisbiet tal-
ERC u l-kwalità u l-impatt tar-riċerka 
ffinanzjata mill-ERC u, abbażi tagħhom, 
jadotta rakkomandazzjonijiet u jislet linji 
gwida għal azzjonijiet korrettivi jew futuri;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif imsemmi qabel, ir-rieżami u l-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-ERC ma tistax titwettaq 
mill-ERC innifsu. Dan huwa kunċett bażiku ta' prattika amministrattiva tajba.

Emenda 643
Marisa Matias, Soledad Cabezón Ruiz, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-President tal-ERC se jirrisjedi fi Brussell 
għad-durata tal-ħatra u jiddedika l-biċċa l-
kbira tal-ħin tax-xogħol tiegħu12għall-
ħidma tal-ERC. Se jiġi remunerat f’livell li 
jikkorrispondi għal dak tal-ogħla 
maniġment tal-Kummissjoni u se jingħata 
l-appoġġ neċessarju sabiex iwettaq il-
funzjoni tiegħu mill-Istruttura ta’ 
Implimentazzjoni Dedikata.

Il-President tal-ERC se jirrisjedi fi Brussell 
għad-durata tal-ħatra u għandu jkun 
impenjat bis-sħiħ għall-ħidma tal-ERC. Se 
jiġi remunerat f’livell li jikkorrispondi għal 
dak tal-ogħla maniġment tal-Kummissjoni 
u se jingħata l-appoġġ neċessarju sabiex 
iwettaq il-funzjoni tiegħu mill-Istruttura ta’ 
Implimentazzjoni Dedikata.
Huwa għandu jastjeni milli jirrappreżenta 
fil-livell ta' bord kwalunkwe istituzzjoni 
pubblika jew privata u milli jieħu sehem fi 
kwalunkwe attività li tista' tirriżulta 
f'kunflitt ta' interess mad-dmirijiet tiegħu 
bħala president tal-ERC.

_________________
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12 Fil-prinċipju mill-inqas 80 %.

Or. en

Emenda 644
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istruttura ta’ implimentazzjoni dedikata 
se tkun responsabbli għall-aspetti kollha 
tal-implimentazzjoni amministrattiva u l-
eżekuzzjoni tal-programm, kif previst fil-
programm ta’ ħidma tal-ERC. B’mod 
partikolari, se timplimenta l-proċeduri ta’ 
evalwazzjoni, ir-reviżjoni bejn il-pari u l-
proċess tal-għażla b’konformità mal-
istrateġija stabbilita mill-Kunsill Xjentifiku 
u se tiżgura l-ġestjoni finanzjarja u 
xjentifika tal-għotjiet. L-istruttura ta’ 
implimentazzjoni dedikata se tappoġġa lill-
Kunsill Xjentifiku fit-twettiq tal-kompiti 
kollha tiegħu kif stabbilit hawn fuq, inkluż 
fl-iżvilupp tal-istrateġija xjentifika tiegħu,
il-monitoraġġ tiegħu tal-operat u r-
reviżjoni u l-valutazzjoni tiegħu tal-kisbiet 
tal-ERC kif ukoll l-attivitajiet ta’ 
sensibilizzazzjoni u komunikazzjoni, 
jipprovdi aċċess għad-dokumenti neċessarji 
u data fil-pussess tiegħu, u jżomm lill-
Kunsill Xjentifiku infurmat bl-attivitajiet 
tiegħu.

L-istruttura ta’ implimentazzjoni dedikata 
se tkun responsabbli għall-aspetti kollha 
tal-implimentazzjoni amministrattiva u l-
eżekuzzjoni tal-programm, kif previst fil-
programm ta’ ħidma tal-ERC. B’mod 
partikolari, se timplimenta l-proċeduri ta’ 
evalwazzjoni, ir-reviżjoni bejn il-pari u l-
proċess tal-għażla b’konformità mal-
istrateġija stabbilita mill-Kunsill Xjentifiku 
u se tiżgura l-ġestjoni finanzjarja u 
xjentifika tal-għotjiet. L-istruttura ta’ 
implimentazzjoni dedikata se tappoġġa lill-
Kunsill Xjentifiku fit-twettiq tal-kompiti 
tiegħu kif stabbilit hawn fuq, inkluż il-
monitoraġġ tal-operat kif ukoll l-attivitajiet 
ta’ sensibilizzazzjoni u komunikazzjoni, 
jipprovdi aċċess għad-dokumenti neċessarji 
u data fil-pussess tiegħu, u jżomm lill-
Kunsill Xjentifiku infurmat bl-attivitajiet 
tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-involviment tal-istruttura ta' implimentazzjoni ddedikata fl-"iżvilupp tal-istrateġija 
xjentifika tal-ERC" tidher kompletament mhux xierqa. Barra minn hekk, kif intqal diġà, l-
analiżi u l-valutazzjoni tal-kisbiet tal-ERC għandhom jiġu fdati f’idejn korp estern.

Emenda 645
Evžen Tošenovský
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– tiżgura l-kontinwità tal-istruttura 
ta’ implimentazzjoni dedikata u d-
delegazzjoni ta’ kompiti u 
responsabbiltajiet għaliha, 
b’konsiderazzjoni tal-fehmiet tal-Kunsill 
Xjentifiku;

– timmonitorja l-kontinwità tal-
istruttura ta’ implimentazzjoni dedikata u 
tiżgura d-delegazzjoni ta’ kompiti u 
responsabbiltajiet għaliha, 
b’konsiderazzjoni tal-fehmiet tal-Kunsill 
Xjentifiku;

Or. en

Emenda 646
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – paragrafu 1 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– tiżgura l-adozzjoni f’waqtha tal-
programm ta’ ħidma, il-pożizzjonijiet fir-
rigward tal-metodoloġija ta’ 
implimentazzjoni u r-regoli ta’ 
implimentazzjoni neċessarji inklużi r-
Regoli tal-ERC għas-Sottomissjoni tal-
Ftehim ta’ Għotja Mudell tal-ERC, filwaqt 
li jitqiesu l-pożizzjonijiet tal-Kunsill 
Xjentifiku;

– tiżgura l-adozzjoni f’waqtha tal-
programm ta’ ħidma, il-pożizzjonijiet fir-
rigward tal-metodoloġija ta’ 
implimentazzjoni u r-regoli ta’ 
implimentazzjoni neċessarji inklużi r-
Regoli tal-ERC għas-Sottomissjoni tal-
Ftehim ta’ Għotja Mudell tal-ERC, filwaqt 
li jitqiesu l-pożizzjonijiet tal-Kunsill 
Xjentifiku u l-Pjan Strateġiku tal-Orizzont 
Ewropa;

Or. en

Emenda 647
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – paragrafu 1 – inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– b’responsabbiltà għall-
implimentazzjoni ġenerali tal-Programm 
Qafas tar-Riċerka, timmonitorja l-istruttura 

– b'responsabbiltà għall-
implimentazzjoni ġenerali tal-Programm 
Qafas tar-Riċerka, timmonitorja l-istruttura 
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ta’ implimentazzjoni dedikata. ta' implimentazzjoni dedikata kif ukoll il-
prestazzjoni fir-rigward tal-kontribut 
għall-kisba tal-mira ta' 50 % ta' nfiq 
relatat mal-klima, f'konformitá mal-
Artikolu 6b (ġdid) tar-[Regolament li 
jistabbilixxi l-programm Qafas].

Or. en

Emenda 648
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – paragrafu 1 – inċiż 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– b’responsabbiltà għall-
implimentazzjoni ġenerali tal-Programm 
Qafas tar-Riċerka, timmonitorja l-istruttura 
ta’ implimentazzjoni dedikata.

– b’responsabbiltà għall-
implimentazzjoni ġenerali tal-Programm 
Qafas tar-Riċerka, timmonitorja l-
attivitajiet tal-Kunsill Xjentifiku u l-
istruttura ta’ implimentazzjoni dedikata.

Or. en

Emenda 649
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa għandha bżonn bażi ta’ kapital 
uman b’ħiliet għoljin u reżiljenti fir-riċerka 
u l-innovazzjoni li tista’ tadatta faċilment 
għal u ssib soluzzjonijiet sostenibbli għall-
isfidi futuri, bħall-bidliet demografiċi 
maġġuri fl-Ewropa. Sabiex tiġi żgurata l-
eċċellenza, ir-riċerkaturi jeħtieġ li jkunu 
mobbli, jikkollaboraw u jiddisseminaw l-
għarfien fil-pajjiżi, is-setturi u d-dixxiplini 
kollha, bil-kumbinazzjoni t-tajba ta’ 
għarfien u ħiliet sabiex jiġu indirizzati l-
isfidi tas-soċjetà u tiġi appoġġata l-
innovazzjoni.

L-Ewropa għandha bżonn ġabra ta' 
importanza kwantitattiva ta' riżorsi ta’ 
kapital uman b’ħiliet għoljin u reżiljenti 
fir-riċerka u l-innovazzjoni li tista’ tadatta 
faċilment għal u ssib soluzzjonijiet 
sostenibbli għall-isfidi soċjetali reali u
futuri, bħal pereżempju l-bidliet
demografiċi maġġuri fl-Ewropa. Sabiex 
tiġi żgurata l-kwalità għolja ferm, ir-
riċerkaturi jeħtieġ li jkunu mobbli, 
jikkollaboraw u jiddisseminaw l-għarfien 
fil-pajjiżi, is-setturi u d-dixxiplini kollha, 
bil-kumbinazzjoni t-tajba ta’ għarfien u 
ħiliet sabiex jiġu indirizzati l-isfidi tas-
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soċjetà u tiġi appoġġata l-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 650
Gunnar Hökmark

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa għandha bżonn bażi ta’ kapital 
uman b’ħiliet għoljin u reżiljenti fir-riċerka 
u l-innovazzjoni li tista’ tadatta faċilment 
għal u ssib soluzzjonijiet sostenibbli għall-
isfidi futuri, bħall-bidliet demografiċi 
maġġuri fl-Ewropa. Sabiex tiġi żgurata l-
eċċellenza, ir-riċerkaturi jeħtieġ li jkunu 
mobbli, jikkollaboraw u jiddisseminaw l-
għarfien fil-pajjiżi, is-setturi u d-dixxiplini 
kollha, bil-kumbinazzjoni t-tajba ta’ 
għarfien u ħiliet sabiex jiġu indirizzati l-
isfidi tas-soċjetà u tiġi appoġġata l-
innovazzjoni.

L-Ewropa għandha bżonn bażi ta’ kapital 
uman b’ħiliet għoljin u reżiljenti fir-riċerka 
u l-innovazzjoni li tista’ tadatta faċilment 
għal u ssib soluzzjonijiet sostenibbli għall-
isfidi futuri, bħall-bidliet demografiċi 
maġġuri fl-Ewropa. Sabiex tiġi żgurata l-
eċċellenza, ir-riċerkaturi jeħtieġ li jkunu 
mobbli, ikollhom aċċess sħiħ għal 
infrastruttura ta' kwalità għolja ferm,
jikkollaboraw u jiddisseminaw l-għarfien 
fil-pajjiżi, is-setturi u d-dixxiplini kollha, 
bil-kumbinazzjoni t-tajba ta’ għarfien u 
ħiliet sabiex jiġu indirizzati l-isfidi tas-
soċjetà u tiġi appoġġata l-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 651
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1 paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi ta’ mobbiltà se jiżguraw 
opportunitajiet indaqs u effikaċi bejn l-
irġiel u n-nisa u jinkludu miżuri speċifiċi 
sabiex ineħħu l-ostakli għall-mobbiltà tar-
riċerkaturi nisa.

Or. en
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Emenda 652
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa għandha qawwa xjentifika kbira 
b’madwar 1.8 miljun riċerkatur jaħdmu 
f’eluf ta’ universitajiet, ċentri tar-riċerka u 
kumpaniji ta’ klassi dinjija. Madankollu, 
huwa stmat li l-UE se jkollha tħarreġ u 
timpjega tal-anqas miljun riċerkatur ġdid 
sal-2027 sabiex tilħaq il-miri li qed jiġu 
stabbiliti għall-investiment miżjud fir-
riċerka u l-innovazzjoni. Din il-ħtieġa 
tinħass b’mod partikolari fis-settur mhux 
akkademiku. L-UE trid tirrinforza l-isforzi 
tagħha sabiex tħajjar lil aktar żgħażagħ 
jagħmlu karriera fir-riċerka, sabiex tattira 
r-riċerkaturi minn pajjiżi terzi, iżżomm ir-
riċerkaturi tagħha u tintegra mill-ġdid fl-
Ewropa lil riċerkaturi Ewropej li jaħdmu 
barra. Addizzjonalment, sabiex tintlaħaq 
eċċellenza mifruxa b’mod usa’, il-
kundizzjonijiet skont liema jaħdmu r-
riċerkaturi għandhom ikomplu jittejbu fiż-
Żona Ewropea tar-Riċerka (ŻER). F’dan ir-
rigward, hemm bżonn ta’ rabtiet aktar 
b’saħħithom b’mod partikolari fi ħdan iż-
Żona Ewropea tal-Edukazzjoni (EEdA), il-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE+).

L-Ewropa għandha qawwa xjentifika kbira 
b’madwar 1.8 miljun riċerkatur jaħdmu 
f’eluf ta’ universitajiet, ċentri tar-riċerka u 
kumpaniji ta’ klassi dinjija. Madankollu, 
huwa stmat li l-UE se jkollha tħarreġ u 
timpjega tal-anqas miljun riċerkatur ġdid 
sal-2027 sabiex tilħaq il-miri li qed jiġu 
stabbiliti għall-investiment miżjud fir-
riċerka u l-innovazzjoni. Din il-ħtieġa 
tinħass b’mod partikolari fis-settur mhux 
akkademiku. L-UE trid tirrinforza l-isforzi 
tagħha sabiex tħajjar lil aktar żgħażagħ 
jagħmlu karriera fir-riċerka, sabiex tattira 
r-riċerkaturi minn pajjiżi terzi, iżżomm ir-
riċerkaturi tagħha u tintegra mill-ġdid fl-
Ewropa lil riċerkaturi Ewropej li jaħdmu 
barra.
Sabiex jintlaħaq dan l-għan, għandha 
tingħata attenzjoni għal skemi li 
jiffaċilitaw il-bilanċ bejn il-ħajja tal-
familja u l-ħajja tax-xogħol, inkluż li r-
riċerkaturi taż-żewġ sessi jingħataw aktar 
flessibbiltà sabiex tiġi ffaċilitata r-
rikonċiljazzjoni tax-xogħol mal-ħajja tal-
familja. Il-garanzija ta' ugwaljanza sħiħa 
bejn is-sessi fis-setturi kollha inklużi x-
xjenza, it-teknoloġija u l-innovazzjoni hija 
kundizzjoni essenzjali għall-iżvilupp 
ekonomiku globali. Addizzjonalment, 
sabiex jiġi żgurat li jkun hemm sinerġiji u
tintlaħaq eċċellenza mifruxa b’mod usa’, 
it-tikketta tas-Siġill ta' Eċċellenza se 
tkompli tapplika għal sejħiet fl-ambitu tal-
MSCA; il-kundizzjonijiet skont liema 
jaħdmu r-riċerkaturi għandhom ikomplu 
jittejbu fiż-Żona Ewropea tar-Riċerka 
(ŻER), inkluż billi jindirizzaw id-
differenza bejn il-pagi fost ir-riċerkaturi 
minn Stati Membri differenti tal-UE 
involuti fil-proġetti tal-Programmi Qafas 
tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-UE. F’dan 
ir-rigward, hemm bżonn ta’ rabtiet aktar 
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b’saħħithom b’mod partikolari fi ħdan iż-
Żona Ewropea tal-Edukazzjoni (EEdA), il-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE+).

Or. en

Emenda 653
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa għandha qawwa xjentifika kbira 
b’madwar 1.8 miljun riċerkatur jaħdmu 
f’eluf ta’ universitajiet, ċentri tar-riċerka u 
kumpaniji ta’ klassi dinjija. Madankollu, 
huwa stmat li l-UE se jkollha tħarreġ u 
timpjega tal-anqas miljun riċerkatur ġdid 
sal-2027 sabiex tilħaq il-miri li qed jiġu 
stabbiliti għall-investiment miżjud fir-
riċerka u l-innovazzjoni. Din il-ħtieġa 
tinħass b’mod partikolari fis-settur mhux 
akkademiku. L-UE trid tirrinforza l-isforzi 
tagħha sabiex tħajjar lil aktar żgħażagħ 
jagħmlu karriera fir-riċerka, sabiex tattira 
r-riċerkaturi minn pajjiżi terzi, iżżomm ir-
riċerkaturi tagħha u tintegra mill-ġdid fl-
Ewropa lil riċerkaturi Ewropej li jaħdmu 
barra. Addizzjonalment, sabiex tintlaħaq 
eċċellenza mifruxa b’mod usa’, il-
kundizzjonijiet skont liema jaħdmu r-
riċerkaturi għandhom ikomplu jittejbu fiż-
Żona Ewropea tar-Riċerka (ŻER). F’dan ir-
rigward, hemm bżonn ta’ rabtiet aktar 
b’saħħithom b’mod partikolari fi ħdan iż-
Żona Ewropea tal-Edukazzjoni (EEdA), il-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE+).

L-Ewropa għandha qawwa xjentifika kbira 
b’madwar 1.8 miljun riċerkatur jaħdmu 
f’eluf ta’ universitajiet, ċentri tar-riċerka u 
kumpaniji ta’ klassi dinjija. Madankollu, 
huwa stmat li l-UE se jkollha tħarreġ u 
timpjega tal-anqas miljun riċerkatur ġdid 
sal-2027 sabiex tilħaq il-miri li qed jiġu 
stabbiliti għall-investiment miżjud fir-
riċerka u l-innovazzjoni. Din il-ħtieġa 
tinħass b’mod partikolari fis-settur mhux 
akkademiku. L-UE trid tirrinforza l-isforzi 
tagħha sabiex tħajjar lil aktar żgħażagħ 
jagħmlu karriera fir-riċerka, sabiex tattira 
r-riċerkaturi minn pajjiżi terzi, iżżomm ir-
riċerkaturi tagħha u tintegra mill-ġdid fl-
Ewropa lil riċerkaturi Ewropej li jaħdmu 
barra. Biex jintlaħaq dan l-għan, għandha 
tingħata attenzjoni lil skemi li jiffaċilitaw 
il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-
familja. Il-garanzija ta' ugwaljanza sħiħa 
bejn is-sessi fis-setturi kollha inklużi x-
xjenza, it-teknoloġija u l-innovazzjoni hija 
kundizzjoni essenzjali għall-iżvilupp 
ekonomiku globali. Addizzjonalment, 
sabiex tintlaħaq eċċellenza mifruxa b’mod 
usa’, il-kundizzjonijiet skont liema jaħdmu 
r-riċerkaturi għandhom ikomplu jittejbu
fiż-Żona Ewropea tar-Riċerka (ŻER). 
F’dan ir-rigward, hemm bżonn ta’ rabtiet 
aktar b’saħħithom b’mod partikolari fi 
ħdan iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni 
(EEdA), il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali (FEŻR) u l-Fond Soċjali 
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Ewropew (FSE+).

Or. en

Emenda 654
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa għandha qawwa xjentifika kbira 
b’madwar 1.8 miljun riċerkatur jaħdmu 
f’eluf ta’ universitajiet, ċentri tar-riċerka u 
kumpaniji ta’ klassi dinjija. Madankollu, 
huwa stmat li l-UE se jkollha tħarreġ u 
timpjega tal-anqas miljun riċerkatur ġdid 
sal-2027 sabiex tilħaq il-miri li qed jiġu 
stabbiliti għall-investiment miżjud fir-
riċerka u l-innovazzjoni. Din il-ħtieġa 
tinħass b’mod partikolari fis-settur mhux 
akkademiku. L-UE trid tirrinforza l-isforzi 
tagħha sabiex tħajjar lil aktar żgħażagħ 
jagħmlu karriera fir-riċerka, sabiex tattira 
r-riċerkaturi minn pajjiżi terzi, iżżomm ir-
riċerkaturi tagħha u tintegra mill-ġdid fl-
Ewropa lil riċerkaturi Ewropej li jaħdmu 
barra. Addizzjonalment, sabiex tintlaħaq 
eċċellenza mifruxa b’mod usa’, il-
kundizzjonijiet skont liema jaħdmu r-
riċerkaturi għandhom ikomplu jittejbu fiż-
Żona Ewropea tar-Riċerka (ŻER). F’dan ir-
rigward, hemm bżonn ta’ rabtiet aktar 
b’saħħithom b’mod partikolari fi ħdan iż-
Żona Ewropea tal-Edukazzjoni (EEdA), il-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali
(FEŻR) u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE+).

L-Ewropa għandha qawwa xjentifika kbira 
b’madwar 1.8 miljun riċerkatur jaħdmu 
f’eluf ta’ universitajiet, ċentri tar-riċerka u 
kumpaniji ta’ klassi dinjija. Madankollu, 
huwa stmat li l-UE se jkollha tħarreġ u 
timpjega tal-anqas miljun riċerkatur ġdid 
sal-2027 sabiex tilħaq il-miri li qed jiġu 
stabbiliti għall-investiment miżjud fir-
riċerka u l-innovazzjoni. Din il-ħtieġa 
tinħass b’mod partikolari fis-settur mhux 
akkademiku. L-UE trid issaħħaħ l-isforzi 
tagħha sabiex tħajjar lil aktar żgħażagħ 
jagħmlu karriera fir-riċerka, sabiex tattira 
r-riċerkaturi minn pajjiżi terzi, iżżomm ir-
riċerkaturi tagħha u tintegra mill-ġdid fl-
Ewropa lil riċerkaturi Ewropej li jaħdmu 
barra. Addizzjonalment, sabiex tintlaħaq 
eċċellenza mifruxa b’mod usa’, u 
parteċipazzjoni fi programmi u attivitajiet 
tar-riċerka u l-innovazzjoni b'livell għoli 
ta' kwalità, il-kundizzjonijiet li r-
riċerkaturi jaħdmu fihom għandhom 
ikomplu jittejbu fiż-Żona Ewropea tar-
Riċerka (ŻER). F’dan ir-rigward, hemm 
bżonn ta’ rabtiet aktar b’saħħithom b’mod 
partikolari fi ħdan iż-Żona Ewropea tal-
Edukazzjoni (EEdA), il-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond 
Soċjali Ewropew (FSE+).

Or. en

Emenda 655
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa għandha qawwa xjentifika kbira 
b’madwar 1.8 miljun riċerkatur jaħdmu 
f’eluf ta’ universitajiet, ċentri tar-riċerka u 
kumpaniji ta’ klassi dinjija. Madankollu, 
huwa stmat li l-UE se jkollha tħarreġ u 
timpjega tal-anqas miljun riċerkatur ġdid 
sal-2027 sabiex tilħaq il-miri li qed jiġu 
stabbiliti għall-investiment miżjud fir-
riċerka u l-innovazzjoni. Din il-ħtieġa 
tinħass b’mod partikolari fis-settur mhux 
akkademiku. L-UE trid tirrinforza l-isforzi 
tagħha sabiex tħajjar lil aktar żgħażagħ 
jagħmlu karriera fir-riċerka, sabiex tattira 
r-riċerkaturi minn pajjiżi terzi, iżżomm ir-
riċerkaturi tagħha u tintegra mill-ġdid fl-
Ewropa lil riċerkaturi Ewropej li jaħdmu 
barra. Addizzjonalment, sabiex tintlaħaq 
eċċellenza mifruxa b’mod usa’, il-
kundizzjonijiet skont liema jaħdmu r-
riċerkaturi għandhom ikomplu jittejbu fiż-
Żona Ewropea tar-Riċerka (ŻER). F’dan ir-
rigward, hemm bżonn ta’ rabtiet aktar 
b’saħħithom b’mod partikolari fi ħdan iż-
Żona Ewropea tal-Edukazzjoni (EEdA), il-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE+).

L-Ewropa għandha qawwa xjentifika kbira 
b’madwar 1.8 miljun riċerkatur jaħdmu 
f’eluf ta’ universitajiet, ċentri tar-riċerka u 
kumpaniji ta’ klassi dinjija. Madankollu, 
huwa stmat li l-UE se jkollha tħarreġ u 
timpjega tal-anqas miljun riċerkatur ġdid 
sal-2027 sabiex tilħaq il-miri li qed jiġu 
stabbiliti għall-investiment miżjud fir-
riċerka u l-innovazzjoni. Din il-ħtieġa 
tinħass b’mod partikolari fis-settur mhux 
akkademiku. L-UE trid tirrinforza l-isforzi 
tagħha sabiex tħajjar lil aktar żgħażagħ 
jagħmlu karriera fir-riċerka, iżżomm ir-
riċerkaturi tagħha u tintegra mill-ġdid fl-
Ewropa lil riċerkaturi Ewropej li jaħdmu 
barra. Addizzjonalment, sabiex tintlaħaq 
eċċellenza mifruxa b’mod usa’, il-
kundizzjonijiet skont liema jaħdmu r-
riċerkaturi għandhom ikomplu jittejbu fiż-
Żona Ewropea tar-Riċerka (ŻER). F’dan ir-
rigward, hemm bżonn ta’ rabtiet aktar 
b’saħħithom b’mod partikolari fi ħdan iż-
Żona Ewropea tal-Edukazzjoni (EEdA), il-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 
(FEŻR) u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE+).

Or. en

Emenda 656
Gunnar Hökmark

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) jiffukaw fuq ir-riċerka eċċellenti 
li hija kompletament minn isfel għal fuq, 
miftuħa għal kwalunkwe qasam tar-riċerka 
u l-innovazzjoni mir-riċerka bażika sal-użu 
fis-suq u s-servizzi ta’ innovazzjoni. Dan 
jinkludi oqsma tar-riċerka koperti mit-

L-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) jiffukaw fuq ir-riċerka eċċellenti 
li hija kompletament minn isfel għal fuq, 
miftuħa għal kwalunkwe qasam tar-riċerka 
u l-innovazzjoni mir-riċerka bażika sal-użu 
fis-suq u s-servizzi ta’ innovazzjoni. Dan 
jinkludi oqsma tar-riċerka koperti mit-
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Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 
(Euratom). Jekk jirriżultaw ħtiġijiet 
speċifiċi u jsiru disponibbli sorsi ta’ 
finanzjament addizzjonali, l-MSCA jistgħu 
jiġu mmirati lejn ċerti attivitajiet fi sfidi 
speċifiċi (inkluż missjonijiet identifikati), 
tipi ta’ istituzzjonijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni, jew postijiet ġeografiċi 
sabiex jirreaġixxu għall-evoluzzjoni tar-
rekwiżiti tal-Ewropa f’termini ta’ ħiliet, 
taħriġ fir-riċerka, żvilupp tal-karriera u 
kondiviżjoni tal-għarfien.

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 
(Euratom). Sorsi ta’ finanzjament 
addizzjonali li jsiru disponibbli għandhom 
jintużaw għal dan l-għan.

Or. en

Emenda 657
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) jiffukaw fuq ir-riċerka eċċellenti
li hija kompletament minn isfel għal fuq, 
miftuħa għal kwalunkwe qasam tar-riċerka 
u l-innovazzjoni mir-riċerka bażika sal-użu 
fis-suq u s-servizzi ta’ innovazzjoni. Dan 
jinkludi oqsma tar-riċerka koperti mit-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 
(Euratom). Jekk jirriżultaw ħtiġijiet 
speċifiċi u jsiru disponibbli sorsi ta’ 
finanzjament addizzjonali, l-MSCA jistgħu 
jiġu mmirati lejn ċerti attivitajiet fi sfidi 
speċifiċi (inkluż missjonijiet identifikati), 
tipi ta’ istituzzjonijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni, jew postijiet ġeografiċi 
sabiex jirreaġixxu għall-evoluzzjoni tar-
rekwiżiti tal-Ewropa f’termini ta’ ħiliet, 
taħriġ fir-riċerka, żvilupp tal-karriera u 
kondiviżjoni tal-għarfien.

L-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) jiffukaw fuq ir-riċerka b'livell 
għoli ta' kwalità u li hija minn isfel għal 
fuq, miftuħa għal kwalunkwe qasam mir-
riċerka bażika sal-użu fis-suq u s-servizzi 
ta' innovazzjoni. Dan jinkludi oqsma tar-
riċerka koperti mit-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika (Euratom). Jekk 
jirriżultaw ħtiġijiet speċifiċi u jsiru 
disponibbli sorsi ta’ finanzjament 
addizzjonali, l-MSCA jistgħu jiġu mmirati 
lejn ċerti attivitajiet fi sfidi speċifiċi 
(inklużi l-missjonijiet identifikati), tipi ta’ 
istituzzjonijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni, 
jew postijiet ġeografiċi sabiex jirreaġixxu 
għall-evoluzzjoni tar-rekwiżiti tal-Ewropa 
f’termini ta’ ħiliet, taħriġ fir-riċerka, 
żvilupp tal-karriera u kondiviżjoni tal-
għarfien.

Or. en
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Emenda 658
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1 paragrafu 4 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ewlenin għandhom jipprovdu 
taħriġ eċċellenti u innovattiv lir-
riċerkaturi fl-istadju bikri fil-livell ta' 
wara l-lawrja (post-graduate) permezz ta' 
proġetti interdixxiplinari jew programmi 
ta' dottorat li jippermetti li r-riċerkaturi 
jiżviluppaw il-curriculum tar-riċerka u li 
jinvolvu universitajiet, istituzzjonijiet ta' 
riċerka, negozji, SMEs u gruppi 
soċjoekonomiċi oħrajn minn pajjiżi 
differenti. Dan se jiżviluppa u jtejjeb il-
prospetti tal-karriera għar-riċerkaturi 
żgħażagħ ta' wara l-lawrja kemm fis-
setturi pubbliċi kif ukoll fis-setturi privati.

Or. en

Emenda 659
Gunnar Hökmark

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-MSCA huma l-istrument ewlieni fil-
livell tal-UE sabiex jiġu attirati r-
riċerkaturi minn pajjiżi terzi lejn l-Ewropa, 
u għalhekk huma ta’ kontribut kbir għall-
kooperazzjoni globali fir-riċerka u l-
innovazzjoni. L-evidenza turi li l-MSCA 
mhux biss għandhom impatt pożittiv fuq l-
individwi, l-organizzazzjonijiet u fil-livell 
ta’ sistema, iżda jrendu riżultati tar-riċerka 
b’impatt għoli u rivoluzzjonarji filwaqt li 
fl-istess ħin jikkontribwixxu b’mod 
sinifikanti għall-isfidi tas-soċjetà kif ukoll 
dawk strateġiċi. L-investiment ta’ terminu 
twil fil-persuni jrendi r-riżultati, kif jindika 

L-MSCA huma l-istrument ewlieni fil-
livell tal-UE sabiex jiġu attirati r-
riċerkaturi minn pajjiżi terzi lejn l-Ewropa, 
u għalhekk huma ta’ kontribut kbir għall-
kompetittività xjentifika u ekonomika 
Ewropea u għall-kooperazzjoni globali fir-
riċerka u l-innovazzjoni. L-evidenza turi li 
l-MSCA mhux biss għandhom impatt 
pożittiv fuq l-individwi, l-
organizzazzjonijiet u fil-livell ta’ sistema, 
iżda jrendu riżultati tar-riċerka b’impatt 
għoli u rivoluzzjonarji filwaqt li fl-istess 
ħin jikkontribwixxu b’mod sinifikanti 
għall-isfidi tas-soċjetà kif ukoll dawk 
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l-għadd ta’ rebbieħa tal-Premju Nobel li 
kienu fellows jew superviżuri preċedenti 
tal-MSCA.

strateġiċi. L-investiment ta’ terminu twil 
fil-persuni jrendi r-riżultati, kif jindika l-
għadd ta’ rebbieħa tal-Premju Nobel li 
kienu fellows jew superviżuri preċedenti 
tal-MSCA.

Or. en

Emenda 660
Evžen Tošenovský

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-MSCA huma l-istrument ewlieni fil-
livell tal-UE sabiex jiġu attirati r-
riċerkaturi minn pajjiżi terzi lejn l-Ewropa, 
u għalhekk huma ta’ kontribut kbir għall-
kooperazzjoni globali fir-riċerka u l-
innovazzjoni. L-evidenza turi li l-MSCA 
mhux biss għandhom impatt pożittiv fuq l-
individwi, l-organizzazzjonijiet u fil-livell 
ta’ sistema, iżda jrendu riżultati tar-riċerka 
b’impatt għoli u rivoluzzjonarji filwaqt li 
fl-istess ħin jikkontribwixxu b’mod 
sinifikanti għall-isfidi tas-soċjetà kif ukoll 
dawk strateġiċi. L-investiment ta’ terminu 
twil fil-persuni jrendi r-riżultati, kif jindika 
l-għadd ta’ rebbieħa tal-Premju Nobel li 
kienu fellows jew superviżuri preċedenti 
tal-MSCA.

L-MSCA, flimkien mal-ERC, huma l-
istrument ewlieni fil-livell tal-UE sabiex 
jiġu attirati r-riċerkaturi minn pajjiżi terzi 
lejn l-Ewropa, u għalhekk huma ta’ 
kontribut kbir għall-kooperazzjoni globali 
fir-riċerka u l-innovazzjoni. L-evidenza turi 
li l-MSCA mhux biss għandhom impatt 
pożittiv fuq l-individwi, l-
organizzazzjonijiet u fil-livell ta’ sistema, 
iżda jrendu riżultati tar-riċerka b’impatt 
għoli u rivoluzzjonarji filwaqt li fl-istess 
ħin jikkontribwixxu b’mod sinifikanti 
għall-isfidi tas-soċjetà kif ukoll dawk 
strateġiċi. L-investiment ta’ terminu twil 
fil-persuni jrendi r-riżultati, kif jindika l-
għadd ta’ rebbieħa tal-Premju Nobel li 
kienu fellows jew superviżuri preċedenti 
tal-MSCA.

Or. en

Emenda 661
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz tal-kompetizzjoni fir-riċerka Permezz tal-kompetizzjoni fir-riċerka 
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globali bejn ix-xjenzati u l-
organizzazzjonijiet ospitanti kemm mis-
settur akkademiku kif ukoll minn dak 
mhux akkademiku, u permezz tal-ħolqien u 
l-kondiviżjoni ta’ għarfien ta’ kwalità 
għolja bejn il-pajjiżi, is-setturi u d-
dixxiplini, l-MSCA jikkontribwixxu b’mod 
partikolari għall-għanijiet tal-aġenda għall-
“Impjiegi, it-tkabbir u l-investiment”, l-
Istrateġija Globali tal-UE u għall-
Għanijiet tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti.

globali bejn ix-xjenzati u l-
organizzazzjonijiet ospitanti kemm mis-
settur akkademiku kif ukoll minn dak 
mhux akkademiku, u permezz tal-ħolqien u 
l-kondiviżjoni ta’ għarfien ta’ kwalità 
għolja bejn il-pajjiżi, is-setturi u d-
dixxiplini, l-MSCA jikkontribwixxu b’mod 
partikolari għall-għanijiet tal-aġenda għall-
“Impjiegi, it-tkabbir u l-investiment”, l-
Istrateġija Globali tal-UE, l-Għanijiet tal-
Iżvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti 
u l-impenji tal-UE fl-ambitu tal-Ftehim 
ta' Pariġi.

Or. en

Emenda 662
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-MSCA jikkontribwixxu sabiex jagħmlu 
ż-ŻER aktar effettiva, kompetittiva u 
attraenti fuq livell globali. Dan jista’ 
jinkiseb b’fokus fuq ġenerazzjoni ġdida ta’ 
riċerkaturi b’ħiliet għoljin u l-forniment ta’ 
appoġġ għal talent emerġenti minn madwar 
l-UE u lil hinn minnha; permezz tat-
trawwim tad-diffużjoni u l-applikazzjoni 
ta’ għarfien u ideat ġodda għall-politiki 
Ewropej, l-ekonomija u s-soċjetà, inter alia 
permezz ta’ komunikazzjoni xjentifika 
mtejba u miżuri ta’ sensibilizzazzjoni tal-
pubbliku; permezz tal-iffaċilitar tal-
kooperazzjoni bejn organizzazzjonijiet li 
jwettqu r-riċerka; u billi jkun hemm impatt 
ta’ ristrutturar pronunzjat fuq iż-ŻER, li 
jisħaq suq tax-xogħol miftuħ u li 
jistabbilixxi standards għoljin għal taħriġ 
ta’ kwalità, kundizzjonijiet tax-xogħol 
attraenti u reklutaġġ miftuħ għar-
riċerkaturi kollha.

L-MSCA jikkontribwixxu sabiex jagħmlu 
ż-ŻER aktar effettiva, kompetittiva u 
attraenti fuq livell globali. Dan jista’ 
jinkiseb b’fokus fuq ġenerazzjoni ġdida ta’ 
riċerkaturi b’ħiliet għoljin u l-forniment ta’ 
appoġġ għal talent emerġenti, speċjalment 
riċerkaturi fil-bidu tal-karriera tagħhom,
minn madwar l-UE u lil hinn minnha; 
għandha tingħata wkoll attenzjoni 
partikolari lil riċerkaturi u xjentisti li jkun 
għadhom kemm waslu fl-Ewropa bħala 
migranti u li jkollhom livell ta' 
edukazzjoni għolja, u għandhom 
jingħataw l-opportunità li jiġu integrati 
malajr kemm jista' jkun fil-komunità u fl-
istrutturi xjentifiċi Ewropej; permezz tat-
trawwim tad-diffużjoni u l-applikazzjoni 
ta’ għarfien u ideat ġodda għall-politiki 
Ewropej, l-ekonomija u s-soċjetà, inter alia 
permezz ta’ komunikazzjoni xjentifika 
mtejba u miżuri ta’ sensibilizzazzjoni tal-
pubbliku; permezz tal-iffaċilitar tal-
kooperazzjoni bejn organizzazzjonijiet li 
jwettqu r-riċerka; u billi jkun hemm impatt 
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ta’ ristrutturar pronunzjat fuq iż-ŻER, li 
jisħaq suq tax-xogħol miftuħ u li 
jistabbilixxi standards għoljin għal taħriġ 
ta’ kwalità, kundizzjonijiet tax-xogħol 
attraenti u reklutaġġ miftuħ għar-
riċerkaturi kollha b'enfasi partikolari fuq 
dawk ix-xjentisti u riċerkaturi li jkun 
għadhom kemm jaslu l-Ewropa bħala 
migranti.

Or. en

Emenda 663
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-MSCA jikkontribwixxu sabiex jagħmlu 
ż-ŻER aktar effettiva, kompetittiva u 
attraenti fuq livell globali. Dan jista’ 
jinkiseb b’fokus fuq ġenerazzjoni ġdida ta’ 
riċerkaturi b’ħiliet għoljin u l-forniment ta’ 
appoġġ għal talent emerġenti minn madwar 
l-UE u lil hinn minnha; permezz tat-
trawwim tad-diffużjoni u l-applikazzjoni 
ta’ għarfien u ideat ġodda għall-politiki 
Ewropej, l-ekonomija u s-soċjetà, inter alia 
permezz ta’ komunikazzjoni xjentifika 
mtejba u miżuri ta’ sensibilizzazzjoni tal-
pubbliku; permezz tal-iffaċilitar tal-
kooperazzjoni bejn organizzazzjonijiet li 
jwettqu r-riċerka; u billi jkun hemm impatt 
ta’ ristrutturar pronunzjat fuq iż-ŻER, li 
jisħaq suq tax-xogħol miftuħ u li 
jistabbilixxi standards għoljin għal taħriġ 
ta’ kwalità, kundizzjonijiet tax-xogħol 
attraenti u reklutaġġ miftuħ għar-
riċerkaturi kollha.

L-MSCA jikkontribwixxu sabiex jagħmlu 
ż-ŻER aktar effettiva, kompetittiva u 
attraenti fuq livell globali. Dan jista’ 
jinkiseb b’fokus fuq ġenerazzjoni ġdida ta’ 
riċerkaturi b’ħiliet għoljin u l-forniment ta’ 
appoġġ għal talent emerġenti minn madwar 
l-UE u lil hinn minnha; permezz tat-
trawwim tad-diffużjoni u l-applikazzjoni 
ta’ għarfien u ideat ġodda għall-politiki 
Ewropej, l-ekonomija u s-soċjetà, inter alia 
permezz ta’ komunikazzjoni xjentifika 
mtejba u miżuri ta’ sensibilizzazzjoni tal-
pubbliku; permezz tal-iffaċilitar tal-
kooperazzjoni bejn organizzazzjonijiet li 
jwettqu r-riċerka; u billi jkun hemm impatt 
ta’ ristrutturar pronunzjat fuq iż-ŻER, li 
jisħaq suq tax-xogħol miftuħ, jiggarantixxi 
d-drittijiet tal-ħaddiema u li jistabbilixxi 
standards għoljin għal taħriġ ta’ kwalità, 
kundizzjonijiet tax-xogħol attraenti u 
mhux prekarji u reklutaġġ miftuħ għar-
riċerkaturi kollha.

Or. en

Emenda 664
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-MSCA jikkontribwixxu sabiex jagħmlu 
ż-ŻER aktar effettiva, kompetittiva u 
attraenti fuq livell globali. Dan jista’
jinkiseb b’fokus fuq ġenerazzjoni ġdida ta’ 
riċerkaturi b’ħiliet għoljin u l-forniment ta’ 
appoġġ għal talent emerġenti minn madwar 
l-UE u lil hinn minnha; permezz tat-
trawwim tad-diffużjoni u l-applikazzjoni 
ta’ għarfien u ideat ġodda għall-politiki 
Ewropej, l-ekonomija u s-soċjetà, inter alia 
permezz ta’ komunikazzjoni xjentifika 
mtejba u miżuri ta’ sensibilizzazzjoni tal-
pubbliku; permezz tal-iffaċilitar tal-
kooperazzjoni bejn organizzazzjonijiet li 
jwettqu r-riċerka; u billi jkun hemm impatt 
ta’ ristrutturar pronunzjat fuq iż-ŻER, li 
jisħaq suq tax-xogħol miftuħ u li 
jistabbilixxi standards għoljin għal taħriġ 
ta’ kwalità, kundizzjonijiet tax-xogħol 
attraenti u reklutaġġ miftuħ għar-
riċerkaturi kollha.

L-MSCA jikkontribwixxu sabiex jagħmlu 
ż-ŻER aktar effettiva, kompetittiva u 
attraenti fuq livell globali. Dan jinkiseb 
b’fokus fuq ġenerazzjoni ġdida ta’ 
riċerkaturi b’ħiliet għoljin u l-forniment ta’ 
appoġġ għal talent emerġenti minn madwar 
l-UE u lil hinn minnha; permezz tat-
trawwim tad-diffużjoni u l-applikazzjoni 
ta’ għarfien u ideat ġodda għall-politiki 
Ewropej, l-ekonomija u s-soċjetà, inter alia 
permezz ta’ komunikazzjoni xjentifika 
mtejba u miżuri ta’ sensibilizzazzjoni tal-
pubbliku; permezz tal-iffaċilitar tal-
kooperazzjoni bejn organizzazzjonijiet li 
jwettqu r-riċerka; u billi jkun hemm impatt 
ta’ ristrutturar pronunzjat fuq iż-ŻER, li 
jisħaq suq tax-xogħol miftuħ u li 
jistabbilixxi standards għoljin għal taħriġ 
ta’ kwalità, kundizzjonijiet tax-xogħol 
attraenti u reklutaġġ miftuħ trasparenti u 
msejjes fuq il-mertu għar-riċerkaturi 
kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Stramba li l-għanijiet ambizzjużi żżejjed tal-'jinkisbu', filwaqt li l-kisbiet raġonevoli, fattibbli 
u diġà murija tal-MSCA 'jistgħu jinkisbu'.

Emenda 665
Gunnar Hökmark

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.2.1. Trawwim tal-Eċċellenza permezz 
tal-Mobbiltà tar-Riċerkaturi bejn il-
Fruntieri, is-Setturi u d-Dixxiplini

2.2.1. Trawwim tal-Eċċellenza permezz 
tal-Mobbiltà tar-Riċerkaturi bejn il-
Fruntieri, is-Setturi u d-Dixxiplini, inkluż 
aċċess għall-infrastruttura tar-riċerka
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Or. en

Emenda 666
Gunnar Hökmark

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-UE trid tibqa’ referenza għar-riċerka 
eċċellenti u għaldaqstant attraenti għall-
aktar riċerkaturi promettenti, kemm 
Ewropej kif ukoll dawk mhux Ewropej, fl-
istadji kollha tal-karrieri tagħhom. Dan 
jista’ jinkiseb billi r-riċerkaturi u l-persunal 
li għandu x’jaqsam mar-riċerka jitħallew 
jiċċaqilqu u jikkollaboraw bejn il-pajjiżi, 
is-setturi u d-dixxiplini u għalhekk 
jibbenefikaw minn taħriġ ta’ kwalità għolja 
u opportunitajiet għall-karriera. Dan se 
jiffaċilita ċ-ċaqliq fil-karriera bejn is-settur 
akkademiku u mhux akkademiku, kif ukoll 
jistimola l-attività imprenditorjali.

L-UE trid tibqa’ referenza għar-riċerka 
eċċellenti u għaldaqstant attraenti għall-
aktar riċerkaturi promettenti, kemm 
Ewropej kif ukoll dawk mhux Ewropej, fl-
istadji kollha tal-karrieri tagħhom. Dan 
jista’ jinkiseb billi r-riċerkaturi u l-persunal 
li għandu x’jaqsam mar-riċerka jitħallew 
jiċċaqilqu u jikkollaboraw bejn il-pajjiżi, 
is-setturi u d-dixxiplini u jkunu jistgħu 
jaċċessaw infrastruttura ta' kwalità għolja 
ferm, għalhekk jibbenefikaw minn taħriġ 
ta’ kwalità għolja u opportunitajiet għall-
karriera. Dan se jiffaċilita ċ-ċaqliq fil-
karriera bejn is-settur akkademiku u mhux 
akkademiku, kif ukoll jistimola l-attività 
imprenditorjali.

Or. en

Emenda 667
Gunnar Hökmark

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.1 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– L-esperjenzi tal-mobbiltà fi ħdan l-
Ewropa jew barra minnha għall-aqwa jew 
l-aktar riċerkaturi promettenti, 
irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, 
sabiex iwettqu riċerka eċċellenti u 
jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom kif ukoll il-
karriera kemm fis-settur akkademiku kif 
ukoll f’dak mhux akkademiku.

– L-esperjenzi tal-mobbiltà fi ħdan l-
Ewropa jew barra minnha għall-aqwa jew 
l-aktar riċerkaturi promettenti, 
irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, 
sabiex iwettqu riċerka eċċellenti u 
jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom kif ukoll il-
karriera kemm fis-settur akkademiku kif 
ukoll f’dak mhux akkademiku, inkluż 
aċċess għall-infrastruttura tar-riċerka.
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Or. en

Emenda 668
Olle Ludvigsson

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.1 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– L-esperjenzi tal-mobbiltà fi ħdan l-
Ewropa jew barra minnha għall-aqwa jew 
l-aktar riċerkaturi promettenti, 
irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, 
sabiex iwettqu riċerka eċċellenti u 
jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom kif ukoll il-
karriera kemm fis-settur akkademiku kif 
ukoll f’dak mhux akkademiku.

– L-esperjenzi tal-mobbiltà fi ħdan l-
Ewropa jew barra minnha għall-aqwa jew 
l-aktar riċerkaturi promettenti, 
irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, 
sabiex iwettqu riċerka eċċellenti u 
jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom kif ukoll il-
karriera kemm fis-settur akkademiku, 
inkluż infrastrutturi tar-riċerka, kif ukoll 
f’dak mhux akkademiku.

Or. en

Emenda 669
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.1 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– L-esperjenzi tal-mobbiltà fi ħdan l-
Ewropa jew barra minnha għall-aqwa jew 
l-aktar riċerkaturi promettenti, 
irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, 
sabiex iwettqu riċerka eċċellenti u 
jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom kif ukoll il-
karriera kemm fis-settur akkademiku kif 
ukoll f’dak mhux akkademiku.

– L-esperjenzi tal-mobbiltà fi ħdan l-
Ewropa jew barra minnha għall-aqwa jew 
l-aktar riċerkaturi promettenti, 
irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, 
sabiex iwettqu riċerka ta' kwalità għolja 
ferm u jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom kif 
ukoll il-karriera kemm fis-settur 
akkademiku kif ukoll f’dak mhux 
akkademiku.

Or. en

Emenda 670
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.1 – paragrafu 2 – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- L-esperjenzi tal-mobbiltà diretti 
lejn pajjiżi li mhumiex rappreżentanti 
biżżejjed fil-Programm Qafas għall-aqwa 
jew l-aktar riċerkaturi promettenti, 
irrispettivament min-nazzjonalità 
tagħhom, sabiex iwettqu riċerka eċċellenti 
u jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom kif ukoll 
il-karriera kemm fis-settur akkademiku 
kif ukoll f’dak mhux akkademiku.

Or. en

Emenda 671
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.1 – paragrafu 2 – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- jiġi ffaċilitat l-aċċess għal xjentisti 
u riċerkaturi promettenti, li jkunu 
għadhom kemm waslu fl-Ewropa bħala 
migranti, biex jagħmlu riċerka eċċellenti 
u jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom, kif ukoll 
biex jiżviluppaw il-karriera tagħhom fis-
settur akkademiku u f'dak mhux 
akkademiku.

Or. en

Emenda 672
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-UE trid bażi tar-riżorsi umani b’saħħitha, 
reżiljenti u kreattiva, bit-taħlita ta’ ħiliet 

L-UE trid bażi tar-riżorsi umani b’saħħitha, 
reżiljenti u kreattiva, bit-taħlita ta’ ħiliet 
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adattata sabiex tindirizza l-ħtiġijiet futuri 
tas-suq tax-xogħol, tkun innovattiva u 
tikkonverti l-għarfien u l-ideat fi prodotti u 
servizzi għal benefiċċju ekonomiku u 
soċjali. Dan jista’ jinkiseb permezz ta’ 
taħriġ tar-riċerkaturi sabiex ikomplu 
jiżviluppaw il-kompetenzi tar-riċerka 
prinċipali tagħhom, kif ukoll sabiex itejbu 
l-ħiliet trasferibbli tagħhom bħall-mod ta’ 
ħsieb kreattiv u imprenditorjali. Dan se 
jippermettilhom jaffaċċaw sfidi globali 
attwali u futuri u jtejbu l-prospetti ta’ 
karriera tagħhom u l-potenzjal għall-
innovazzjoni.

adattata sabiex tindirizza l-ħtiġijiet futuri 
tas-suq tax-xogħol, tkun innovattiva u 
tikkonverti l-għarfien u l-ideat fi prodotti u 
servizzi għal benefiċċju xjentifiku,
ekonomiku u soċjali. Dan jista’ jinkiseb 
permezz ta’ taħriġ tar-riċerkaturi sabiex 
ikomplu jiżviluppaw il-kompetenzi tar-
riċerka prinċipali tagħhom, kif ukoll sabiex 
itejbu l-ħiliet trasferibbli tagħhom bħall-
mod ta’ ħsieb kreattiv u imprenditorjali, 
inkluż il-fehim tal-benefiċċji tal-
istandards għall-kummerċjalizzazzjoni ta' 
prodotti u servizzi ġodda. Dan se 
jippermettilhom jaffaċċaw sfidi globali 
attwali u futuri u jtejbu l-prospetti ta’ 
karriera tagħhom u l-potenzjal għall-
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 673
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-UE trid bażi tar-riżorsi umani b’saħħitha, 
reżiljenti u kreattiva, bit-taħlita ta’ ħiliet 
adattata sabiex tindirizza l-ħtiġijiet futuri 
tas-suq tax-xogħol, tkun innovattiva u 
tikkonverti l-għarfien u l-ideat fi prodotti u 
servizzi għal benefiċċju ekonomiku u 
soċjali. Dan jista’ jinkiseb permezz ta’ 
taħriġ tar-riċerkaturi sabiex ikomplu 
jiżviluppaw il-kompetenzi tar-riċerka 
prinċipali tagħhom, kif ukoll sabiex itejbu 
l-ħiliet trasferibbli tagħhom bħall-mod ta’ 
ħsieb kreattiv u imprenditorjali. Dan se 
jippermettilhom jaffaċċaw sfidi globali 
attwali u futuri u jtejbu l-prospetti ta’ 
karriera tagħhom u l-potenzjal għall-
innovazzjoni.

L-UE trid bażi tar-riżorsi umani b’saħħitha, 
reżiljenti u kreattiva, bit-taħlita ta’ ħiliet 
adattata sabiex tindirizza l-ħtiġijiet futuri 
tas-suq tax-xogħol, tkun innovattiva u 
tikkonverti l-għarfien u l-ideat fi prodotti u 
servizzi għal benefiċċju ekonomiku u 
soċjali. Dan jista’ jinkiseb permezz ta’ 
taħriġ tar-riċerkaturi sabiex ikomplu 
jiżviluppaw il-kompetenzi tar-riċerka 
prinċipali tagħhom, kif ukoll sabiex itejbu 
l-ħiliet trasferibbli tagħhom bħall-mod ta’ 
ħsieb kreattiv, responsabbli u miftuħ 
għas-soċjetà. Dan se jippermettilhom 
jaffaċċaw sfidi globali attwali u futuri u 
jtejbu l-prospetti ta’ karriera tagħhom u l-
potenzjal għall-innovazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ċertament, huwa tajjeb li jkun hemm aktar imprendituri li jkollhom sfond ta' riċerka, 
madankollu, huwa tajjeb ukoll li jkun hemm amministraturi pubbliċi tal-ogħla livell, politiċi u 
maniġers bi sfond ta' riċerka. Għalhekk l-enfasi ma tistax tkun limitata għall-mod ta' ħsieb 
imprenditorjali. Ir-riċerkaturi għandhom ikollhom effetti kollaterali fuq is-soċjetà kollha.

Emenda 674
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús, Marisa Matias

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-UE trid bażi tar-riżorsi umani b’saħħitha, 
reżiljenti u kreattiva, bit-taħlita ta’ ħiliet 
adattata sabiex tindirizza l-ħtiġijiet futuri 
tas-suq tax-xogħol, tkun innovattiva u 
tikkonverti l-għarfien u l-ideat fi prodotti u 
servizzi għal benefiċċju ekonomiku u 
soċjali. Dan jista’ jinkiseb permezz ta’ 
taħriġ tar-riċerkaturi sabiex ikomplu 
jiżviluppaw il-kompetenzi tar-riċerka 
prinċipali tagħhom, kif ukoll sabiex itejbu 
l-ħiliet trasferibbli tagħhom bħall-mod ta’ 
ħsieb kreattiv u imprenditorjali. Dan se 
jippermettilhom jaffaċċaw sfidi globali
attwali u futuri u jtejbu l-prospetti ta’ 
karriera tagħhom u l-potenzjal għall-
innovazzjoni.

L-UE trid bażi tar-riżorsi umani b’saħħitha, 
reżiljenti u kreattiva, bit-taħlita ta’ ħiliet 
adattata sabiex tindirizza l-ħtiġijiet futuri 
tas-suq tax-xogħol, tkun innovattiva u 
tikkonverti l-għarfien u l-ideat fi prodotti u 
servizzi għal benefiċċju xjentifiku,
ekonomiku u soċjali. Dan jista’ jinkiseb 
permezz ta’ taħriġ tar-riċerkaturi sabiex 
ikomplu jiżviluppaw il-kompetenzi tar-
riċerka prinċipali tagħhom, kif ukoll sabiex 
itejbu l-ħiliet trasferibbli tagħhom bħall-
mod ta’ ħsieb kreattiv u imprenditorjali. 
Dan se jippermettilhom jaffaċċaw sfidi 
soċjetali attwali u futuri u jtejbu l-prospetti 
ta’ karriera tagħhom u l-potenzjal għall-
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 675
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Carlos Zorrinho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-UE trid bażi tar-riżorsi umani b’saħħitha, 
reżiljenti u kreattiva, bit-taħlita ta’ ħiliet 
adattata sabiex tindirizza l-ħtiġijiet futuri 
tas-suq tax-xogħol, tkun innovattiva u 

L-UE trid bażi tar-riżorsi umani b’saħħitha, 
reżiljenti u kreattiva, bit-taħlita ta’ ħiliet 
adattata sabiex tindirizza l-ħtiġijiet futuri 
tas-suq tax-xogħol, tkun innovattiva u 
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tikkonverti l-għarfien u l-ideat fi prodotti u 
servizzi għal benefiċċju ekonomiku u 
soċjali. Dan jista’ jinkiseb permezz ta’ 
taħriġ tar-riċerkaturi sabiex ikomplu 
jiżviluppaw il-kompetenzi tar-riċerka 
prinċipali tagħhom, kif ukoll sabiex itejbu 
l-ħiliet trasferibbli tagħhom bħall-mod ta’ 
ħsieb kreattiv u imprenditorjali. Dan se 
jippermettilhom jaffaċċaw sfidi globali 
attwali u futuri u jtejbu l-prospetti ta’ 
karriera tagħhom u l-potenzjal għall-
innovazzjoni.

tikkonverti l-għarfien u l-ideat fi prodotti u 
servizzi għal benefiċċju xjentifiku,
ekonomiku u soċjali. Dan jista’ jinkiseb 
permezz ta’ taħriġ tar-riċerkaturi sabiex 
ikomplu jiżviluppaw il-kompetenzi tar-
riċerka prinċipali tagħhom, kif ukoll sabiex 
itejbu l-ħiliet trasferibbli tagħhom bħall-
mod ta’ ħsieb kreattiv u imprenditorjali. 
Dan se jippermettilhom jaffaċċaw sfidi 
globali attwali u futuri u jtejbu l-prospetti 
ta’ karriera tagħhom u l-potenzjal għall-
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 676
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Programmi ta’ taħriġ sabiex 
jgħammru lir-riċerkaturi b’varjetà ta’ ħiliet 
rilevanti għall-isfidi globali attwali u 
futuri.

– Programmi ta’ taħriġ sabiex 
jgħammru lir-riċerkaturi b’varjetà ta’ ħiliet 
rilevanti għall-isfidi soċjetali attwali u 
futuri.

Or. en

Emenda 677
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.2.3. Tisħiħ tal-Kapital Uman u l-
Iżvilupp tal-Ħiliet fiż-Żona Ewropea tar-
Riċerka

2.2.3. Tisħiħ tar-Riżorsi Umani u l-
Iżvilupp tal-Ħiliet fiż-Żona Ewropea tar-
Riċerka

Or. en
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Emenda 678
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex titrawwem l-eċċellenza, tiġi 
promossa l-kooperazzjoni bejn l-
organizzazzjonijiet li jwettqu r-riċerka u 
jinkiseb effett ta’ strutturar pożittiv, 
standards ta’ taħriġ ta’ kwalità għolja, il-
kundizzjonijiet tax-xogħol tajbin u l-
iżvilupp effettiv fil-karriera tar-riċerkaturi 
jrid ikun aktar mifrux fiż-ŻER kollha. Dan 
se jgħin jimmodernizza u jtejjeb il-
programmi u s-sistemi ta’ taħriġ fir-riċerka, 
kif ukoll iżid l-attraenza tal-istituzzjonijiet 
fuq livell dinji.

Sabiex titrawwem l-eċċellenza, tiġi 
promossa l-kooperazzjoni bejn l-
organizzazzjonijiet li jwettqu r-riċerka u 
jinkiseb effett ta’ strutturar pożittiv, 
standards ta’ taħriġ ta’ kwalità għolja, il-
kundizzjonijiet tax-xogħol tajbin, bħal ħlas 
ugwali fil-livelli kollha fil-pajjiżi Ewropej 
kollha, u l-iżvilupp effettiv fil-karriera tar-
riċerkaturi jrid ikun aktar mifrux fiż-ŻER 
kollha. Dan se jgħin jimmodernizza u 
jtejjeb il-programmi u s-sistemi ta’ taħriġ 
fir-riċerka, kif ukoll iżid l-attraenza tal-
istituzzjonijiet fuq livell dinji.

Or. en

Emenda 679
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Programmi ta’ ħidma sabiex 
titrawwem l-eċċellenza u jinfirxu l-aqwa 
prattiki fl-istituzzjonijiet u fis-sistemi tar-
riċerka u l-innovazzjoni;

– Programmi ta' ħidma, fejn xieraq 
b'mod komplementarju għall-attivitajiet 
edukattivi tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) sabiex 
titrawwem l-eċċellenza u jinfirxu l-aqwa 
prattiki fl-istituzzjonijiet u fis-sistemi tar-
riċerka u l-innovazzjoni;

Or. en

Emenda 680
Olle Ludvigsson

Proposta għal deċiżjoni
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Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sinerġiji bejn is-sistemi u l-programmi 
tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-
UE, reġjonali u nazzjonali jridu jkunu 
msaħħa sinifikattivament. Dan jista’ 
jinkiseb b’mod partikolari permezz ta’ 
sinerġiji u komplementarjetajiet ma’ 
partijiet oħrajn ta’ Orizzont Ewropa bħall-
Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija (EIT) u programmi tal-UE 
oħrajn, b’mod partikolari l-FSE+, inkluż 
permezz tas-Siġill ta’ Eċċellenza.

Is-sinerġiji bejn is-sistemi u l-programmi 
tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-
UE, reġjonali u nazzjonali jridu jkunu 
msaħħa sinifikattivament. Dan jista’ 
jinkiseb b’mod partikolari permezz ta’ 
sinerġiji u komplementarjetajiet ma’ 
partijiet oħrajn ta’ Orizzont Ewropa bħall-
Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija (EIT) u programmi tal-UE 
oħrajn, b’mod partikolari l-FSE+, inkluż 
permezz tas-Siġill ta’ Eċċellenza. Sabiex 
isir użu mis-sinerġiji bejn il-programmi, 
ir-regoli jridu jiġu razzjonalizzati u 
ssimplifikati.

Or. en

Emenda 681
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sinerġiji bejn is-sistemi u l-programmi 
tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-
UE, reġjonali u nazzjonali jridu jkunu 
msaħħa sinifikattivament. Dan jista’ 
jinkiseb b’mod partikolari permezz ta’ 
sinerġiji u komplementarjetajiet ma’ 
partijiet oħrajn ta’ Orizzont Ewropa bħall-
Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija (EIT) u programmi tal-UE 
oħrajn, b’mod partikolari l-FSE+, inkluż 
permezz tas-Siġill ta’ Eċċellenza.

Is-sinerġiji bejn is-sistemi u l-programmi 
tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-
UE, reġjonali u nazzjonali jridu jkunu 
msaħħa sinifikattivament. Dan jista’ 
jinkiseb b’mod partikolari permezz ta’ 
sinerġiji u komplementarjetajiet u, fuq 
kollox, interoperabbiltà ma’ partijiet 
oħrajn ta’ Orizzont Ewropa bħall-Istitut 
Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija 
(EIT) u programmi tal-UE oħrajn, b’mod 
partikolari l-FSE+, inkluż permezz, 
pereżempju tal-approċċ tas-Siġill ta’ 
Eċċellenza.

Or. en

Emenda 682
Jakop Dalunde
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sensibilizzazzjoni tal-attivitajiet tal-
programm u r-rikonoxximent pubbliku tar-
riċerkaturi irid jittejjeb mal-UE kollha u lil 
hinn minnha, sabiex jitjieb il-profil globali 
tal-MSCA u jiġi żviluppat fehim aħjar tal-
impatt tal-ħidma tar-riċerkaturi fuq il-ħajja 
ta’ kuljum taċ-ċittadini, u sabiex iż-
żgħażagħ jiġu inkoraġġuti jibdew karriera 
fir-riċerka. Dan jista’ jintlaħaq permezz ta’ 
disseminazzjoni, sfruttament u diffużjoni 
aħjar tal-għarfien u l-prattiki.

Is-sensibilizzazzjoni tal-attivitajiet tal-
programm u r-rikonoxximent pubbliku tar-
riċerkaturi irid jittejjeb mal-UE kollha u lil 
hinn minnha, sabiex jitjieb il-profil globali 
tal-MSCA u jiġi żviluppat fehim aħjar tal-
impatt tal-ħidma tar-riċerkaturi fuq il-ħajja 
ta’ kuljum taċ-ċittadini, u sabiex iż-
żgħażagħ, b'mod partikolari n-nisa u l-
migranti li jkunu għadhom kemm waslu,
jiġu inkoraġġuti jibdew karriera fir-riċerka. 
Dan jista’ jintlaħaq permezz ta’ 
disseminazzjoni, sfruttament u diffużjoni 
aħjar tal-għarfien u l-prattiki.

Or. en

Emenda 683
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.5 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Inizjattivi ta’ sensibilizzazzjoni tal-
pubbliku sabiex jistimolaw l-interess fil-
karrieri tar-riċerka, speċjalment fost iż-
żgħażagħ;

– Inizjattivi ta’ sensibilizzazzjoni tal-
pubbliku sabiex jistimolaw l-interess fil-
karrieri tar-riċerka, speċjalment fost iż-
żgħażagħ u b'mod partikolari n-nisa u l-
migranti li jkunu għadhom kemm waslu;

Or. en

Emenda 684
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.5 – paragrafu 2 – inċiż 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Difużjoni u raggruppament tal-
għarfien permezz ta’ kollaborazzjoni 
trasversali bejn il-proġetti u attivitajiet ta’ 
networking oħrajn bħal servizzi ta’ alumni.

– Difużjoni u raggruppament tal-
għarfien permezz ta’ kollaborazzjoni 
trasversali bejn il-proġetti, proġetti ta' 
Punt ta' Kuntatt Nazzjonali (NCP) u 
attivitajiet ta’ networking oħrajn bħal 
servizzi ta’ alumni.

Or. en

Emenda 685
Olle Ludvigsson

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.5 – paragrafu 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Difużjoni u raggruppament tal-
għarfien permezz ta’ kollaborazzjoni 
trasversali bejn il-proġetti u attivitajiet ta’ 
networking oħrajn bħal servizzi ta’ alumni.

– Difużjoni u raggruppament tal-
għarfien permezz ta’ kollaborazzjoni 
trasversali bejn il-proġetti, proġetti NCP u 
attivitajiet ta’ networking oħrajn bħal 
servizzi ta’ alumni.

Or. en

Emenda 686
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-infrastrutturi tar-riċerka tal-ogħla livell 
tekniku jipprovdu servizzi prinċipali lill-
komunitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni, 
filwaqt li jaqdu rwol essenzjali sabiex 
jestendu l-fruntieri tal-għarfien. L-appoġġ 
għal infrastrutturi tar-riċerka fil-livell tal-
UE jgħin biex tiġi mitigata dik li f’ħafna 
każijiet hija r-realtà ta’ infrastrutturi 
nazzjonali tar-riċerka mifruxin u oqsma 
żgħar ta’ eċċellenza xjentifika, kif ukoll l-
indirizzar taċ-ċirkolazzjoni baxxa tal-

L-infrastrutturi tar-riċerka tal-ogħla livell 
tekniku jipprovdu servizzi prinċipali lill-
komunitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni, 
filwaqt li jaqdu rwol essenzjali sabiex 
jestendu l-fruntieri tal-għarfien. L-appoġġ 
għal infrastrutturi tar-riċerka fil-livell tal-
UE, inkluż dawk żgħar u ta' daqs medju u 
b'mod partikolari dawk li jkunu 
ffinanzjati mill-FEŻR, jgħin biex tiġi 
mitigata dik li f'ħafna każijiet hija r-realtà 
ta' infrastrutturi nazzjonali tar-riċerka 
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għarfien fost is-silos. mifruxin u oqsma żgħar ta' eċċellenza 
xjentifika, kif ukoll iżid iċ-ċirkolazzjoni
baxxa tal-għarfien fost is-silos.

Or. en

Emenda 687
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-infrastrutturi tar-riċerka tal-ogħla livell 
tekniku jipprovdu servizzi prinċipali lill-
komunitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni, 
filwaqt li jaqdu rwol essenzjali sabiex 
jestendu l-fruntieri tal-għarfien. L-appoġġ 
għal infrastrutturi tar-riċerka fil-livell tal-
UE jgħin biex tiġi mitigata dik li f’ħafna 
każijiet hija r-realtà ta’ infrastrutturi 
nazzjonali tar-riċerka mifruxin u oqsma 
żgħar ta’ eċċellenza xjentifika, kif ukoll l-
indirizzar taċ-ċirkolazzjoni baxxa tal-
għarfien fost is-silos.

L-infrastrutturi tar-riċerka tal-ogħla livell 
tekniku jipprovdu servizzi prinċipali lill-
komunitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni, 
filwaqt li jaqdu rwol essenzjali sabiex 
jestendu l-fruntieri tal-għarfien. L-appoġġ 
għal infrastrutturi tar-riċerka ta' interess 
Ewropew u fil-livell Ewropew jegħleb dik 
li f’ħafna każijiet hija r-realtà ta’ 
infrastrutturi nazzjonali tar-riċerka 
mifruxin, jikkomplementa u javvanza
oqsma żgħar ta’ eċċellenza xjentifika, kif 
ukoll l-indirizzar taċ-ċirkolazzjoni baxxa 
tal-għarfien fost is-silos.

Or. en

Emenda 688
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Algirdas Saudargas, Janusz Lewandowski

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira globali hija li l-Ewropa tiġi 
arrikkita b’infrastrutturi tar-riċerka 
sostenibbli mill-aqwa li jkunu miftuħin u 
aċċessibbli għar-riċerkaturi kollha fl-
Ewropa u lil hinn minnha, li jisfruttaw bis-
sħiħ il-potenzjal tagħhom għall-avvanz 
xjentifiku u l-innovazzjoni. L-għanijiet 
prinċipali huma li titnaqqas il-

Il-mira globali hija li d-dotazzjoni tal-
Ewropa tittejjeb b'infrastrutturi tar-riċerka 
sostenibbli mill-aqwa, inkluż dawk żgħar 
u ta' daqs medju, li jkunu miftuħin u 
aċċessibbli għar-riċerkaturi kollha fl-
Ewropa u lil hinn minnha, li jisfruttaw bis-
sħiħ il-potenzjal tagħhom għall-avvanz 
xjentifiku u l-innovazzjoni. L-għanijiet 
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frammentazzjoni tal-ekosistema tar-riċerka 
u l-innovazzjoni, l-evitar tad-duplikazzjoni 
tal-isforzi, u koordinazzjoni aħjar tal-
iżvilupp u l-użu tal-infrastrutturi tar-
riċerka. Huwa kruċjali li jiġi appoġġat l-
aċċess miftuħ għall-infrastrutturi tar-
riċerka għar-riċerkaturi Ewropej kollha kif 
ukoll, permezz tal-Cloud Ewropew tax-
Xjenza Miftuħa (minn hawn il-quddiem 
“EOSC”), jiżdied l-aċċess għar-riżorsi tar-
riċerka diġitali, li b’mod speċifiku 
jindirizzaw it-tħaddin attwalment 
subottimali tax-xjenza miftuħa u l-prattiki 
ta’ data miftuħa. Bl-istess mod, l-UE trid 
tindirizza ż-żieda rapida ta’ kompetizzjoni 
globali għat-talent billi tattira riċerkaturi 
minn pajjiżi terzi sabiex jaħdmu 
b’infrastrutturi tar-riċerka Ewropea ta’ 
livell dinji. Iż-żieda fil-kompetittività tal-
industrija Ewropa tikkostitwixxi għan 
maġġuri wkoll, filwaqt li jiġu appoġġati 
teknoloġiji u servizzi prinċipali rilevanti 
għall-infrastrutturi tar-riċerka u l-utenti 
tagħhom, biex b’hekk jittejbu l-
kundizzjonijiet għall-provvista ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi.

prinċipali huma li titnaqqas il-
frammentazzjoni tal-ekosistema tar-riċerka 
u l-innovazzjoni, jiġi żgurat li jkun hemm 
modernizzazzjoni kontinwa, l-evitar tad-
duplikazzjoni tal-isforzi, u koordinazzjoni 
aħjar tal-iżvilupp, l-użu u l-aċċessibbiltà
tal-infrastrutturi tar-riċerka, kif ukoll 
involviment aħjar tagħhom fil-proġetti 
Orizzont Ewropa, inkluż infrastrutturi tar-
riċerka ffinanzjati mill-UE, 
partikolarment mill-FEŻR. Dan se 
jipprovdi sinerġiji ċari bejn Orizzont 
Ewropa u l-istrateġiji ta' riċerka u 
innovazzjoni imwettqa fil-livell nazzjonali 
u reġjonali.
Huwa kruċjali wkoll li jiġi appoġġat l-
aċċess miftuħ għall-infrastrutturi tar-
riċerka għar-riċerkaturi Ewropej kollha kif 
ukoll, permezz tal-Cloud Ewropew tax-
Xjenza Miftuħa (minn hawn il-quddiem 
“EOSC”), jiżdied l-aċċess għar-riżorsi tar-
riċerka diġitali, li b’mod speċifiku 
jindirizzaw it-tħaddin attwalment 
subottimali tax-xjenza miftuħa u l-prattiki 
ta’ data miftuħa. Bl-istess mod, l-UE trid 
tindirizza ż-żieda rapida ta’ kompetizzjoni 
globali għat-talent billi tattira riċerkaturi 
minn pajjiżi terzi sabiex jaħdmu 
b’infrastrutturi tar-riċerka Ewropea ta’ 
livell dinji. Iż-żieda fil-kompetittività tal-
industrija Ewropa tikkostitwixxi għan 
maġġuri wkoll, filwaqt li jiġu appoġġati 
teknoloġiji u servizzi prinċipali rilevanti 
għall-infrastrutturi tar-riċerka u l-utenti 
tagħhom, biex b'hekk jittejbu l-
kundizzjonijiet għall-provvista u l-użu ta' 
soluzzjonijiet innovattivi.

Or. en

Emenda 689
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda
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Il-mira globali hija li l-Ewropa tiġi 
arrikkita b’infrastrutturi tar-riċerka 
sostenibbli mill-aqwa li jkunu miftuħin u 
aċċessibbli għar-riċerkaturi kollha fl-
Ewropa u lil hinn minnha, li jisfruttaw bis-
sħiħ il-potenzjal tagħhom għall-avvanz 
xjentifiku u l-innovazzjoni. L-għanijiet 
prinċipali huma li titnaqqas il-
frammentazzjoni tal-ekosistema tar-riċerka 
u l-innovazzjoni, l-evitar tad-duplikazzjoni 
tal-isforzi, u koordinazzjoni aħjar tal-
iżvilupp u l-użu tal-infrastrutturi tar-
riċerka. Huwa kruċjali li jiġi appoġġat l-
aċċess miftuħ għall-infrastrutturi tar-
riċerka għar-riċerkaturi Ewropej kollha kif 
ukoll, permezz tal-Cloud Ewropew tax-
Xjenza Miftuħa (minn hawn il-quddiem 
“EOSC”), jiżdied l-aċċess għar-riżorsi tar-
riċerka diġitali, li b’mod speċifiku 
jindirizzaw it-tħaddin attwalment 
subottimali tax-xjenza miftuħa u l-prattiki 
ta’ data miftuħa. Bl-istess mod, l-UE trid 
tindirizza ż-żieda rapida ta’ kompetizzjoni 
globali għat-talent billi tattira riċerkaturi 
minn pajjiżi terzi sabiex jaħdmu 
b’infrastrutturi tar-riċerka Ewropea ta’ 
livell dinji. Iż-żieda fil-kompetittività tal-
industrija Ewropa tikkostitwixxi għan 
maġġuri wkoll, filwaqt li jiġu appoġġati 
teknoloġiji u servizzi prinċipali rilevanti 
għall-infrastrutturi tar-riċerka u l-utenti 
tagħhom, biex b’hekk jittejbu l-
kundizzjonijiet għall-provvista ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi.

Il-mira globali hija li l-Ewropa tiġi 
arrikkita b’infrastrutturi tar-riċerka 
sostenibbli mill-aqwa li jkunu miftuħin u 
aċċessibbli għar-riċerkaturi kollha fl-
Ewropa u lil hinn minnha, li jisfruttaw bis-
sħiħ il-potenzjal tagħhom għall-avvanz 
xjentifiku u l-innovazzjoni. L-għanijiet 
prinċipali huma li titnaqqas il-
frammentazzjoni tal-ekosistema tar-riċerka 
u l-innovazzjoni, tiġi żgurata 
modernizzazzjoni kontinwa, l-evitar tad-
duplikazzjoni tal-isforzi, u koordinazzjoni 
aħjar tal-iżvilupp, aċċessibbiltà u użu tal-
infrastrutturi tar-riċerka. L-infrastrutturi 
tar-riċerka żgħar u ta’ daqs medju huma 
importanti ħafna għar-riċerkaturi iżda l-
informazzjoni dwar il-post, il-politiki ta’ 
aċċessibbiltà u l-finanzjament tagħhom 
hija fqira. Huma jeħtieġu li jiġu 
mmappjati, sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal 
ta' dawn l-infrastrutturi tar-riċerka għar-
riċerka u l-innovazzjoni Ewropea. Huwa 
kruċjali li jiġi appoġġat l-aċċess miftuħ 
għall-infrastrutturi tar-riċerka għar-
riċerkaturi Ewropej kollha kif ukoll, 
permezz tal-Cloud Ewropew tax-Xjenza 
Miftuħa (minn hawn il-quddiem “EOSC”), 
jiżdied l-aċċess għar-riżorsi tar-riċerka 
diġitali, li b’mod speċifiku jindirizzaw it-
tħaddin attwalment subottimali tax-xjenza 
miftuħa u l-prattiki ta’ data miftuħa. Bl-
istess mod, l-UE trid tindirizza ż-żieda 
rapida ta’ kompetizzjoni globali għat-talent 
billi tattira riċerkaturi minn pajjiżi terzi 
sabiex jaħdmu b’infrastrutturi tar-riċerka 
Ewropea ta’ livell dinji. Iż-żieda fis-
sostenibbiltà u fil-kompetittività tal-
industrija Ewropa tikkostitwixxi għan 
maġġuri wkoll, filwaqt li jiġu appoġġati 
teknoloġiji u servizzi prinċipali rilevanti 
għall-infrastrutturi tar-riċerka u l-utenti 
tagħhom, biex b’hekk jittejbu l-
kundizzjonijiet għall-provvista ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi.

Or. en

Emenda 690
Paul Rübig
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira globali hija li l-Ewropa tiġi 
arrikkita b’infrastrutturi tar-riċerka 
sostenibbli mill-aqwa li jkunu miftuħin u 
aċċessibbli għar-riċerkaturi kollha fl-
Ewropa u lil hinn minnha, li jisfruttaw bis-
sħiħ il-potenzjal tagħhom għall-avvanz 
xjentifiku u l-innovazzjoni. L-għanijiet 
prinċipali huma li titnaqqas il-
frammentazzjoni tal-ekosistema tar-riċerka 
u l-innovazzjoni, l-evitar tad-duplikazzjoni 
tal-isforzi, u koordinazzjoni aħjar tal-
iżvilupp u l-użu tal-infrastrutturi tar-
riċerka. Huwa kruċjali li jiġi appoġġat l-
aċċess miftuħ għall-infrastrutturi tar-
riċerka għar-riċerkaturi Ewropej kollha kif 
ukoll, permezz tal-Cloud Ewropew tax-
Xjenza Miftuħa (minn hawn il-quddiem 
“EOSC”), jiżdied l-aċċess għar-riżorsi tar-
riċerka diġitali, li b’mod speċifiku 
jindirizzaw it-tħaddin attwalment 
subottimali tax-xjenza miftuħa u l-prattiki 
ta’ data miftuħa. Bl-istess mod, l-UE trid 
tindirizza ż-żieda rapida ta’ kompetizzjoni 
globali għat-talent billi tattira riċerkaturi 
minn pajjiżi terzi sabiex jaħdmu 
b’infrastrutturi tar-riċerka Ewropea ta’ 
livell dinji. Iż-żieda fil-kompetittività tal-
industrija Ewropa tikkostitwixxi għan 
maġġuri wkoll, filwaqt li jiġu appoġġati 
teknoloġiji u servizzi prinċipali rilevanti 
għall-infrastrutturi tar-riċerka u l-utenti 
tagħhom, biex b’hekk jittejbu l-
kundizzjonijiet għall-provvista ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi.

Il-mira globali hija li d-dotazzjoni tal-
Ewropa tittejjeb b'infrastrutturi tar-riċerka 
sostenibbli mill-aqwa li jkunu miftuħin u 
aċċessibbli għar-riċerkaturi kollha fl-
Ewropa u lil hinn minnha, li jisfruttaw bis-
sħiħ il-potenzjal tagħhom għall-avvanz 
xjentifiku u l-innovazzjoni. L-għanijiet 
prinċipali huma li titnaqqas il-
frammentazzjoni tal-ekosistema tar-riċerka 
u l-innovazzjoni, tiġi żgurata 
modernizzazzjoni kontinwa, l-evitar tad-
duplikazzjoni tal-isforzi, u koordinazzjoni 
aħjar tal-iżvilupp, l-aċċessibbiltà u l-użu 
tal-infrastrutturi tar-riċerka. Huwa kruċjali 
li jingħata appoġġ għall-aċċess miftuħ 
għall-infrastrutturi tar-riċerka fl-Istati 
Membri kollha. Huwa kruċjali li jiġi 
appoġġat l-aċċess miftuħ għall-
infrastrutturi tar-riċerka għar-riċerkaturi 
Ewropej kollha kif ukoll, permezz tal-
Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa (minn 
hawn il-quddiem “EOSC”), jiżdied l-aċċess 
għar-riżorsi tar-riċerka diġitali. Bl-istess 
mod, l-UE trid tindirizza ż-żieda rapida ta’ 
kompetizzjoni globali għat-talent billi 
tattira riċerkaturi minn pajjiżi terzi sabiex 
jaħdmu b’infrastrutturi tar-riċerka Ewropea 
ta’ livell dinji. Iż-żieda fil-kompetittività 
tal-industrija Ewropa tikkostitwixxi għan 
maġġuri wkoll, filwaqt li jiġu appoġġati 
teknoloġiji u servizzi prinċipali rilevanti 
għall-infrastrutturi tar-riċerka u l-utenti 
tagħhom, biex b’hekk jittejbu l-
kundizzjonijiet għall-provvista ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jiġu rikonoxxuti l-benefiċċji potenzjali biex ir-riċerka u d-data jsiru aktar 
aċċessibbli, l-ideat Ewropej jeħtieġ ukoll li jkunu protetti biex jiġu kkapitalizzati u maħsuda 
fl-UE. Għandu jiġi segwit il-prinċipju "kemm jista' jkun miftuħ, iżda magħluq skont il-bżonn".
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Emenda 691
Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak, Evžen Tošenovský

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira globali hija li l-Ewropa tiġi 
arrikkita b’infrastrutturi tar-riċerka 
sostenibbli mill-aqwa li jkunu miftuħin u 
aċċessibbli għar-riċerkaturi kollha fl-
Ewropa u lil hinn minnha, li jisfruttaw bis-
sħiħ il-potenzjal tagħhom għall-avvanz 
xjentifiku u l-innovazzjoni. L-għanijiet 
prinċipali huma li titnaqqas il-
frammentazzjoni tal-ekosistema tar-riċerka 
u l-innovazzjoni, l-evitar tad-duplikazzjoni 
tal-isforzi, u koordinazzjoni aħjar tal-
iżvilupp u l-użu tal-infrastrutturi tar-
riċerka. Huwa kruċjali li jiġi appoġġat l-
aċċess miftuħ għall-infrastrutturi tar-
riċerka għar-riċerkaturi Ewropej kollha kif 
ukoll, permezz tal-Cloud Ewropew tax-
Xjenza Miftuħa (minn hawn il-quddiem 
“EOSC”), jiżdied l-aċċess għar-riżorsi tar-
riċerka diġitali, li b’mod speċifiku 
jindirizzaw it-tħaddin attwalment 
subottimali tax-xjenza miftuħa u l-prattiki 
ta’ data miftuħa. Bl-istess mod, l-UE trid 
tindirizza ż-żieda rapida ta’ kompetizzjoni 
globali għat-talent billi tattira riċerkaturi 
minn pajjiżi terzi sabiex jaħdmu 
b’infrastrutturi tar-riċerka Ewropea ta’ 
livell dinji. Iż-żieda fil-kompetittività tal-
industrija Ewropa tikkostitwixxi għan 
maġġuri wkoll, filwaqt li jiġu appoġġati 
teknoloġiji u servizzi prinċipali rilevanti 
għall-infrastrutturi tar-riċerka u l-utenti 
tagħhom, biex b’hekk jittejbu l-
kundizzjonijiet għall-provvista ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi.

Il-mira globali hija li l-Ewropa tiġi 
arrikkita b’infrastrutturi tar-riċerka 
sostenibbli mill-aqwa li jkunu miftuħin u 
aċċessibbli għar-riċerkaturi kollha fl-
Ewropa u lil hinn minnha, li jisfruttaw bis-
sħiħ il-potenzjal tagħhom għall-avvanz 
xjentifiku u l-innovazzjoni. L-għanijiet 
prinċipali huma li titnaqqas il-
frammentazzjoni tal-ekosistema tar-riċerka 
u l-innovazzjoni, l-evitar tad-duplikazzjoni 
tal-isforzi, u koordinazzjoni aħjar tal-
iżvilupp u l-użu tal-infrastrutturi tar-
riċerka, speċjalment dawk iffinanzjati 
mill-FSIE. Huwa kruċjali li jiġi appoġġat 
l-aċċess miftuħ għall-infrastrutturi tar-
riċerka għar-riċerkaturi Ewropej kollha kif 
ukoll, permezz tal-Cloud Ewropew tax-
Xjenza Miftuħa (minn hawn il-quddiem 
“EOSC”), jiżdied l-aċċess għar-riżorsi tar-
riċerka diġitali, li b’mod speċifiku 
jindirizzaw it-tħaddin attwalment 
subottimali tax-xjenza miftuħa u l-prattiki 
ta’ data miftuħa. Bl-istess mod, l-UE trid 
tindirizza ż-żieda rapida ta’ kompetizzjoni 
globali għat-talent billi tattira riċerkaturi 
minn pajjiżi terzi sabiex jaħdmu 
b’infrastrutturi tar-riċerka Ewropea ta’ 
livell dinji. Iż-żieda fil-kompetittività tal-
industrija Ewropa tikkostitwixxi għan 
maġġuri wkoll, filwaqt li jiġu appoġġati 
teknoloġiji u servizzi prinċipali rilevanti 
għall-infrastrutturi tar-riċerka u l-utenti 
tagħhom, biex b’hekk jittejbu l-
kundizzjonijiet għall-provvista ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi.

Or. en

Emenda 692
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira globali hija li l-Ewropa tiġi 
arrikkita b’infrastrutturi tar-riċerka 
sostenibbli mill-aqwa li jkunu miftuħin u 
aċċessibbli għar-riċerkaturi kollha fl-
Ewropa u lil hinn minnha, li jisfruttaw bis-
sħiħ il-potenzjal tagħhom għall-avvanz 
xjentifiku u l-innovazzjoni. L-għanijiet 
prinċipali huma li titnaqqas il-
frammentazzjoni tal-ekosistema tar-riċerka 
u l-innovazzjoni, l-evitar tad-duplikazzjoni 
tal-isforzi, u koordinazzjoni aħjar tal-
iżvilupp u l-użu tal-infrastrutturi tar-
riċerka. Huwa kruċjali li jiġi appoġġat l-
aċċess miftuħ għall-infrastrutturi tar-
riċerka għar-riċerkaturi Ewropej kollha kif 
ukoll, permezz tal-Cloud Ewropew tax-
Xjenza Miftuħa (minn hawn il-quddiem 
“EOSC”), jiżdied l-aċċess għar-riżorsi tar-
riċerka diġitali, li b’mod speċifiku 
jindirizzaw it-tħaddin attwalment 
subottimali tax-xjenza miftuħa u l-prattiki 
ta’ data miftuħa. Bl-istess mod, l-UE trid 
tindirizza ż-żieda rapida ta’ kompetizzjoni 
globali għat-talent billi tattira riċerkaturi 
minn pajjiżi terzi sabiex jaħdmu 
b’infrastrutturi tar-riċerka Ewropea ta’ 
livell dinji. Iż-żieda fil-kompetittività tal-
industrija Ewropa tikkostitwixxi għan 
maġġuri wkoll, filwaqt li jiġu appoġġati 
teknoloġiji u servizzi prinċipali rilevanti 
għall-infrastrutturi tar-riċerka u l-utenti 
tagħhom, biex b’hekk jittejbu l-
kundizzjonijiet għall-provvista ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi.

Il-mira globali hija li l-Ewropa tiġi 
arrikkita b’infrastrutturi tar-riċerka 
sostenibbli mill-aqwa li jkunu miftuħin u 
aċċessibbli għar-riċerkaturi u l-innovaturi
kollha fl-Ewropa u lil hinn minnha, li 
jisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal tagħhom 
għall-avvanz xjentifiku u l-innovazzjoni. 
L-għanijiet prinċipali huma li titnaqqas il-
frammentazzjoni tal-ekosistema tar-riċerka 
u l-innovazzjoni, l-evitar tad-duplikazzjoni 
tal-isforzi, u koordinazzjoni aħjar tal-
iżvilupp u l-użu tal-infrastrutturi tar-
riċerka. Huwa kruċjali li jiġi appoġġat l-
aċċess miftuħ għall-infrastrutturi tar-
riċerka għar-riċerkaturi Ewropej kollha kif 
ukoll, anke permezz tal-Cloud Ewropew 
tax-Xjenza Miftuħa (minn hawn il-
quddiem "EOSC"), jiżdied l-aċċess għar-
riżorsi tar-riċerka diġitali, li b'mod 
speċifiku jindirizzaw it-tħaddin attwalment 
subottimali tax-xjenza miftuħa u l-prattiki 
ta' data miftuħa. Bl-istess mod, l-UE trid 
tindirizza ż-żieda rapida ta’ kompetizzjoni 
globali għat-talent billi tattira riċerkaturi 
minn pajjiżi terzi sabiex jaħdmu 
b’infrastrutturi tar-riċerka Ewropea ta’ 
livell dinji. Iż-żieda fil-kompetittività tal-
industrija Ewropa tikkostitwixxi għan 
maġġuri wkoll, filwaqt li jiġu appoġġati 
teknoloġiji u servizzi prinċipali rilevanti 
għall-infrastrutturi tar-riċerka u l-utenti 
tagħhom, biex b’hekk jittejbu l-
kundizzjonijiet għall-provvista ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-infrastrutturi elettroniċi jeżistu diġà, nistennew li l-EOSC jikkomplementa u 
'jgħaqqad' dak li jeżisti diġà.

Emenda 693
Dan Nica



PE625.595v01-00 78/89 AM\1159886MT.docx

MT

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira globali hija li l-Ewropa tiġi 
arrikkita b’infrastrutturi tar-riċerka 
sostenibbli mill-aqwa li jkunu miftuħin u 
aċċessibbli għar-riċerkaturi kollha fl-
Ewropa u lil hinn minnha, li jisfruttaw bis-
sħiħ il-potenzjal tagħhom għall-avvanz 
xjentifiku u l-innovazzjoni. L-għanijiet 
prinċipali huma li titnaqqas il-
frammentazzjoni tal-ekosistema tar-riċerka 
u l-innovazzjoni, l-evitar tad-duplikazzjoni 
tal-isforzi, u koordinazzjoni aħjar tal-
iżvilupp u l-użu tal-infrastrutturi tar-
riċerka. Huwa kruċjali li jiġi appoġġat l-
aċċess miftuħ għall-infrastrutturi tar-
riċerka għar-riċerkaturi Ewropej kollha kif 
ukoll, permezz tal-Cloud Ewropew tax-
Xjenza Miftuħa (minn hawn il-quddiem 
“EOSC”), jiżdied l-aċċess għar-riżorsi tar-
riċerka diġitali, li b’mod speċifiku 
jindirizzaw it-tħaddin attwalment 
subottimali tax-xjenza miftuħa u l-prattiki 
ta’ data miftuħa. Bl-istess mod, l-UE trid 
tindirizza ż-żieda rapida ta’ kompetizzjoni 
globali għat-talent billi tattira riċerkaturi 
minn pajjiżi terzi sabiex jaħdmu 
b’infrastrutturi tar-riċerka Ewropea ta’ 
livell dinji. Iż-żieda fil-kompetittività tal-
industrija Ewropa tikkostitwixxi għan 
maġġuri wkoll, filwaqt li jiġu appoġġati 
teknoloġiji u servizzi prinċipali rilevanti 
għall-infrastrutturi tar-riċerka u l-utenti 
tagħhom, biex b’hekk jittejbu l-
kundizzjonijiet għall-provvista ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi.

Il-mira globali hija li l-Ewropa tiġi 
arrikkita b’infrastrutturi tar-riċerka 
sostenibbli mill-aqwa li jkunu miftuħin u 
aċċessibbli għar-riċerkaturi kollha fl-
Ewropa u lil hinn minnha, li jisfruttaw bis-
sħiħ il-potenzjal tagħhom għall-avvanz 
xjentifiku u l-innovazzjoni. L-għanijiet 
prinċipali huma li titnaqqas il-
frammentazzjoni tal-ekosistema tar-riċerka 
u l-innovazzjoni, l-evitar tad-duplikazzjoni 
tal-isforzi, u koordinazzjoni aħjar tal-
iżvilupp u l-użu tal-infrastrutturi tar-riċerka 
madwar l-Unjoni kollha. Huwa kruċjali li 
jiġi appoġġat l-aċċess miftuħ għall-
infrastrutturi tar-riċerka għar-riċerkaturi 
Ewropej kollha kif ukoll, permezz tal-
Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa (minn 
hawn il-quddiem “EOSC”), jiżdied l-aċċess 
għar-riżorsi tar-riċerka diġitali, li b’mod 
speċifiku jindirizzaw it-tħaddin attwalment 
subottimali tax-xjenza miftuħa u l-prattiki 
ta’ data miftuħa. Bl-istess mod, l-UE trid 
tindirizza ż-żieda rapida ta’ kompetizzjoni 
globali għat-talent billi tattira riċerkaturi 
minn pajjiżi terzi sabiex jaħdmu 
b’infrastrutturi tar-riċerka Ewropea ta’ 
livell dinji. Iż-żieda fil-kompetittività tal-
industrija Ewropa tikkostitwixxi għan 
maġġuri wkoll, filwaqt li jiġu appoġġati 
teknoloġiji u servizzi prinċipali rilevanti 
għall-infrastrutturi tar-riċerka u l-utenti 
tagħhom, biex b’hekk jittejbu l-
kundizzjonijiet għall-provvista ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi.

Or. en

Emenda 694
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira globali hija li l-Ewropa tiġi 
arrikkita b’infrastrutturi tar-riċerka 
sostenibbli mill-aqwa li jkunu miftuħin u 
aċċessibbli għar-riċerkaturi kollha fl-
Ewropa u lil hinn minnha, li jisfruttaw bis-
sħiħ il-potenzjal tagħhom għall-avvanz 
xjentifiku u l-innovazzjoni. L-għanijiet 
prinċipali huma li titnaqqas il-
frammentazzjoni tal-ekosistema tar-riċerka 
u l-innovazzjoni, l-evitar tad-duplikazzjoni 
tal-isforzi, u koordinazzjoni aħjar tal-
iżvilupp u l-użu tal-infrastrutturi tar-
riċerka. Huwa kruċjali li jiġi appoġġat l-
aċċess miftuħ għall-infrastrutturi tar-
riċerka għar-riċerkaturi Ewropej kollha kif 
ukoll, permezz tal-Cloud Ewropew tax-
Xjenza Miftuħa (minn hawn il-quddiem 
“EOSC”), jiżdied l-aċċess għar-riżorsi tar-
riċerka diġitali, li b’mod speċifiku 
jindirizzaw it-tħaddin attwalment 
subottimali tax-xjenza miftuħa u l-prattiki 
ta’ data miftuħa. Bl-istess mod, l-UE trid 
tindirizza ż-żieda rapida ta’ kompetizzjoni 
globali għat-talent billi tattira riċerkaturi 
minn pajjiżi terzi sabiex jaħdmu 
b’infrastrutturi tar-riċerka Ewropea ta’ 
livell dinji. Iż-żieda fil-kompetittività tal-
industrija Ewropa tikkostitwixxi għan 
maġġuri wkoll, filwaqt li jiġu appoġġati 
teknoloġiji u servizzi prinċipali rilevanti 
għall-infrastrutturi tar-riċerka u l-utenti 
tagħhom, biex b’hekk jittejbu l-
kundizzjonijiet għall-provvista ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi.

Il-mira globali hija li l-Ewropa tiġi 
arrikkita b’infrastrutturi tar-riċerka 
sostenibbli mill-aqwa li jkunu miftuħin u 
aċċessibbli għar-riċerkaturi kollha fl-
Ewropa u lil hinn minnha, li jisfruttaw bis-
sħiħ il-potenzjal tagħhom għall-avvanz 
xjentifiku u l-innovazzjoni. L-għanijiet 
prinċipali huma li titnaqqas il-
frammentazzjoni tal-ekosistema tar-riċerka 
u l-innovazzjoni, l-evitar tad-duplikazzjoni 
tal-isforzi, u koordinazzjoni aħjar tal-
iżvilupp, l-aċċess għall-infrastrutturi tar-
riċerka u l-użu tagħhom. Huwa kruċjali li 
jiġi appoġġat l-aċċess miftuħ għall-
infrastrutturi tar-riċerka għar-riċerkaturi 
Ewropej kollha kif ukoll, permezz tal-
Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa (minn 
hawn il-quddiem “EOSC”), jiżdied l-aċċess 
għar-riżorsi tar-riċerka diġitali, li b’mod 
speċifiku jindirizzaw it-tħaddin attwalment 
subottimali tax-xjenza miftuħa u l-prattiki 
ta’ data miftuħa. Bl-istess mod, l-UE trid 
tindirizza ż-żieda rapida ta’ kompetizzjoni 
globali għat-talent billi tattira riċerkaturi 
minn pajjiżi terzi sabiex jaħdmu 
b’infrastrutturi tar-riċerka Ewropea ta’ 
livell dinji. Iż-żieda fil-kompetittività tal-
industrija Ewropa tikkostitwixxi għan 
maġġuri wkoll, filwaqt li jiġu appoġġati 
teknoloġiji u servizzi prinċipali rilevanti 
għall-infrastrutturi tar-riċerka u l-utenti 
tagħhom, biex b’hekk jittejbu l-
kundizzjonijiet għall-provvista ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi.

Or. it

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' aċċess għall-infrastruttura jipprevjeni l-kisba tal-objettivi tal-Programm.

Emenda 695
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi qafas tal-passat għamlu 
kontribuzzjoni sinifikanti lejn l-użu aktar 
effiċjenti u effettiv tal-infrastrutturi 
nazzjonali, u żviluppaw ukoll, mal-Forum 
Strateġiku Ewropew għall-Infrastrutturi 
tar-Riċerka (ESFRI), approċċ koerenti u 
mmexxi minn strateġija lejn it-tfassil ta’ 
politika dwar infrastrutturi tar-riċerka pan-
Ewropej. Dan l-approċċ strateġiku ġġenera 
vantaġġi ċari, inkluż tnaqqis fid-
duplikazzjoni tal-isforz permezz ta’ użu 
ġenerali aktar effiċjenti tar-riżorsi, kif ukoll 
permezz tal-istandardizzazzjoni tal-
proċessi u l-proċeduri.

Il-programmi qafas tal-passat għamlu
kontribuzzjoni sinifikanti lejn l-użu aktar 
effiċjenti u effettiv tal-infrastrutturi 
nazzjonali u lejn it-tneħħija tal-ostakoli 
għall-użu mill-oqsma kollha tar-riċerka 
Ewropea permezz ta' aċċess 
transnazzjonali, u żviluppaw ukoll, mal-
Forum Strateġiku Ewropew għall-
Infrastrutturi tar-Riċerka (ESFRI), approċċ 
koerenti u mmexxi minn strateġija lejn it-
tfassil ta' politika dwar infrastrutturi tar-
riċerka pan-Ewropej. Dan l-approċċ 
strateġiku ġġenera vantaġġi ċari, inkluż 
tnaqqis fid-duplikazzjoni tal-isforz 
permezz ta' użu ġenerali aktar effiċjenti tar-
riżorsi, kif ukoll permezz tal-
istandardizzazzjoni u l-armonizzazzjoni
tal-proċessi u l-proċeduri. Il-ħolqien ta’ 
netwerks ġodda eċċellenti fir-riċerka u l-
innovazzjoni dwar il-bażi tal-infrastrutturi 
tar-riċerka maħluqa mill-UE jidher li hija 
sfida naturali għall-Orizzont Ewropa.

Or. en

Emenda 696
Olle Ludvigsson

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi qafas tal-passat għamlu 
kontribuzzjoni sinifikanti lejn l-użu aktar 
effiċjenti u effettiv tal-infrastrutturi 
nazzjonali, u żviluppaw ukoll, mal-Forum 
Strateġiku Ewropew għall-Infrastrutturi 
tar-Riċerka (ESFRI), approċċ koerenti u 
mmexxi minn strateġija lejn it-tfassil ta’ 
politika dwar infrastrutturi tar-riċerka pan-
Ewropej. Dan l-approċċ strateġiku ġġenera 
vantaġġi ċari, inkluż tnaqqis fid-
duplikazzjoni tal-isforz permezz ta’ użu 
ġenerali aktar effiċjenti tar-riżorsi, kif ukoll 
permezz tal-istandardizzazzjoni tal-

Il-programmi qafas tal-passat għamlu 
kontribuzzjoni sinifikanti lejn l-użu aktar 
effiċjenti u effettiv tal-infrastrutturi 
nazzjonali, u żviluppaw ukoll, mal-Forum 
Strateġiku Ewropew għall-Infrastrutturi 
tar-Riċerka (ESFRI), approċċ koerenti u 
mmexxi minn strateġija lejn it-tfassil ta’ 
politika dwar infrastrutturi tar-riċerka pan-
Ewropej. Dan l-approċċ strateġiku ġġenera 
vantaġġi ċari, inkluż tnaqqis fid-
duplikazzjoni tal-isforz permezz ta’ użu 
ġenerali aktar effiċjenti tar-riżorsi, kif ukoll 
permezz tal-istandardizzazzjoni tal-
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proċessi u l-proċeduri. proċessi u l-proċeduri. Il-mobbiltà tar-
riċerka għandha rwol importanti fit-tisħiħ 
tal-użu tal-infrastrutturi tar-riċerka.

Or. en

Emenda 697
Gunnar Hökmark

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi qafas tal-passat għamlu 
kontribuzzjoni sinifikanti lejn l-użu aktar 
effiċjenti u effettiv tal-infrastrutturi 
nazzjonali, u żviluppaw ukoll, mal-Forum 
Strateġiku Ewropew għall-Infrastrutturi 
tar-Riċerka (ESFRI), approċċ koerenti u 
mmexxi minn strateġija lejn it-tfassil ta’ 
politika dwar infrastrutturi tar-riċerka pan-
Ewropej. Dan l-approċċ strateġiku ġġenera 
vantaġġi ċari, inkluż tnaqqis fid-
duplikazzjoni tal-isforz permezz ta’ użu 
ġenerali aktar effiċjenti tar-riżorsi, kif ukoll 
permezz tal-istandardizzazzjoni tal-
proċessi u l-proċeduri.

Il-programmi qafas tal-passat għamlu 
kontribuzzjoni sinifikanti lejn l-użu aktar 
effiċjenti u effettiv tal-infrastrutturi 
nazzjonali, u żviluppaw ukoll, mal-Forum 
Strateġiku Ewropew għall-Infrastrutturi 
tar-Riċerka (ESFRI), approċċ koerenti u 
mmexxi minn strateġija lejn it-tfassil ta’ 
politika dwar infrastrutturi tar-riċerka pan-
Ewropej. Dan l-approċċ strateġiku ġġenera 
vantaġġi ċari, inkluż tnaqqis fid-
duplikazzjoni tal-isforz permezz ta’ użu 
ġenerali aktar effiċjenti tar-riżorsi, kif ukoll 
permezz tal-istandardizzazzjoni tal-
proċessi u l-proċeduri. Hija ta' importanza 
kruċjali li tiġi ffaċilitata l-mobbiltà tar-
riċerka sabiex isir użu effiċjenti mill-
infrastruttura tar-riċerka.

Or. en

Emenda 698
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attività appoġġata mill-UE se tipprovdi 
valur miżjud permezz ta’: infrastrutturi tar-
riċerka eżistenti konsolidati u ottimizzati
flimkien mal-isforzi sabiex jiġu żviluppati 
infrastrutturi ġodda; l-istabbiliment tal-

L-attività appoġġata mill-UE se tipprovdi 
valur miżjud permezz ta’: infrastrutturi tar-
riċerka eżistenti konsolidati u 
razzjonalizzati flimkien mal-isforzi sabiex 
jiġu żviluppati infrastrutturi ġodda; l-
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Cloud Ewropew tax-Xjenza Miftuħa 
(EOSC) bħala ambjent effettiv skalabbli u 
sostenibbli għar-riċerka xprunata mid-data; 
l-interkonnessjoni tan-networks tar-riċerka 
u l-edukazzjoni nazzjonali u reġjonali, li 
ttejjeb u tiżgura infrastruttura tan-network 
ta’ kapaċità għolja għal ammonti kbar 
ħafna ta’ data u aċċess għar-riżorsi diġitali 
lil hinn mill-fruntieri u l-konfini tad-
dominji; l-għelib tal-ostakli li jipprevjenu 
lill-aqwa timijiet tar-riċerka milli 
jaċċessaw l-aqwa servizzi tal-infrastruttura 
tar-riċerka fl-UE; it-trawwim tal-potenzjal 
tal-innovazzjoni tal-infrastrutturi tar-
riċerka, iffukati fuq l-iżvilupp tat-
teknoloġija u l-koinnovazzjoni, kif ukoll l-
użu miżjud tal-infrastrutturi tar-riċerka 
mill-industrija.

istabbiliment tal-Cloud Ewropew tax-
Xjenza Miftuħa (EOSC) bħala ambjent 
effettiv skalabbli u sostenibbli għar-riċerka 
xprunata mid-data, filwaqt li jitqiesu l-
infrastrutturi elettroniċi eżistenti; l-
interkonnessjoni tan-networks tar-riċerka u 
l-edukazzjoni nazzjonali u reġjonali, li 
ttejjeb u tiżgura infrastruttura tan-network 
ta’ kapaċità għolja għal ammonti kbar 
ħafna ta’ data u aċċess għar-riżorsi diġitali 
lil hinn mill-fruntieri u l-konfini tad-
dominji; l-għelib tal-ostakli li jipprevjenu 
lill-aqwa timijiet tar-riċerka milli 
jaċċessaw l-aqwa servizzi tal-infrastruttura 
tar-riċerka fl-UE; it-trawwim tal-potenzjal 
tal-innovazzjoni tal-infrastrutturi tar-
riċerka, iffukati fuq l-iżvilupp tat-
teknoloġija u l-koinnovazzjoni, kif ukoll l-
użu miżjud tal-infrastrutturi tar-riċerka 
mill-industrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata attenzjoni biex ma jkunx hemm duplikazzjoni ta' infrastruttui eżistenti, 
b'mod partikolari infrastrutturi elettroniċi.

Emenda 699
Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Carolina Punset, Angelika Mlinar

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-post, il-politiki ta' aċċessibbiltà, il-
finanzjament ta' infrastrutturi tar-riċerka 
żgħar u ta' daqs medju eżistenti 
għandhom jiġu mmappjati sabiex jiġi 
sfruttat il-potenzjal ta' dawn l-
infrastrutturi tar-riċerka għar-riċerka u l-
innovazzjoni Ewropea.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Bl-għan li titnaqqas il-frammentazzjoni tal-ekosistema tar-riċerka u l-innovazzjoni, tiġi evitat 
d-dupplikazzjoni tal-isforzi, u koordinazzjoni aħjar tal-iżvilupp u tal-użu tal-infrastrutturi tar-
riċerka eżistenti, ikun ta' benefiċċju li jiġu mmappjati l-infrastrutturi tar-riċerka (kemm żgħar 
kif ukoll dawk ta' daqs medju) li bħalissa jinsabu fl-UE.

Emenda 700
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

U d-dimensjoni internazzjonali tal-
infrastrutturi tar-riċerka tal-UE trid 
tissaħħaħ, filwaqt li titrawwem 
kooperazzjoni aktar b’saħħitha mal-
kontropartijiet internazzjonali u l-
parteċipazzjoni internazzjonali fl-
infrastrutturi tar-riċerka Ewropej għall-
benefiċċju reċiproku.

U d-dimensjoni internazzjonali tal-
infrastrutturi tar-riċerka tal-UE trid 
tissaħħaħ, permezz ta' aċċess 
internazzjonali, filwaqt li titrawwem 
kooperazzjoni aktar b’saħħitha mal-
kontropartijiet internazzjonali u l-
parteċipazzjoni internazzjonali fl-
infrastrutturi tar-riċerka Ewropej għall-
benefiċċju reċiproku.

Or. en

Emenda 701
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.1. Konsolidazzjoni tax-Xenarju tal-
Infrastrutturi tar-Riċerka Ewropej

3.2.1. Konsolidazzjoni u 
razzjonalizzazzjoni tax-Xenarju tal-
Infrastrutturi tar-Riċerka Ewropej

Or. en

Emenda 702
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istabbiliment, l-operat u s-sostenibbiltà 
fit-tul tal-infrastrutturi tar-riċerka 
identifikati minn ESFRI huma essenzjali 
għall-UE sabiex tiżgura li jkollha 
pożizzjoni fuq quddiem nett fir-riċerka fil-
fruntieri tal-għarfien, il-ħolqien u l-użu tal-
għarfien u l-kompetittività tal-industriji 
tagħha.

L-istabbiliment, l-operat u s-sostenibbiltà 
fit-tul tal-infrastrutturi tar-riċerka, inklużi 
dawk identifikati minn ESFRI kif ukoll il-
massimizzazzjoni tal-involviment tagħhom 
fi proġetti eċċellenti ta' Orizzont Ewropa,
huma essenzjali għall-UE sabiex tiżgura li 
jkollha pożizzjoni fuq quddiem nett fir-
riċerka fil-fruntieri tal-għarfien, il-ħolqien 
u l-użu tal-għarfien u l-kompetittività tal-
industriji tagħha.

Or. en

Emenda 703
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.1 – paragrafu 4 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ infrastrutturi 
tar-riċerka pan-Ewropej permezz tat-tfassil 
ta’ infrastrutturi tar-riċerka; Il-fażi ta’ 
tħejjija u implimentazzjoni tagħhom, l-
operat fil-fażi bikrija tagħhom 
b’kumplimentarjetà mal-fondi reġjonali, 
kif ukoll il-konsolidazzjoni u l-
ottimizzazzjoni tal-ekosistema tal-
infrastruttura tar-riċerka permezz tal-
monitoraġġ ta’ stadji kritiċi ta’ ESFRI u l-
iffaċilitar ta’ ftehimiet ta’ servizz, 
evoluzzjonijiet, amalgamazzjonijiet jew id-
dekummissjonar ta’ infrastrutturi tar-
riċerka pan-Ewropej;

– Iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ infrastrutturi 
tar-riċerka pan-Ewropej, il-fażijiet ta’ 
tħejjija u implimentazzjoni tagħhom, l-
operat fil-fażi bikrija tagħhom 
b’kumplimentarjetà ma' sorsi oħra ta' 
finanzjament, kif ukoll il-konsolidazzjoni 
u l-ottimizzazzjoni tal-ekosistema tal-
infrastruttura tar-riċerka permezz tal-
monitoraġġ ta’ stadji kritiċi ta’ ESFRI u l-
iffaċilitar ta’ ftehimiet ta’ servizz, 
evoluzzjonijiet, amalgamazzjonijiet jew id-
dekummissjonar ta’ infrastrutturi tar-
riċerka pan-Ewropej;

Or. en

Emenda 704
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski, Edward Czesak

Proposta għal deċiżjoni
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Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xenarju tar-riċerka se jittejjeb b’mod 
sinifikanti billi jiġi żgurat aċċess miftuħ 
għal infrastrutturi ta’ riċerka 
internazzjonali, nazzjonali u reġjonali 
ewlenin għar-riċerkaturi kollha tal-UE u s-
servizzi tagħhom jiġu integrati fejn dan 
ikun meħtieġ sabiex jiġu armonizzati l-
kundizzjonijiet ta’ aċċess, jittejjeb u 
jitwessa’ l-forniment tas-servizz u tiġi 
mħeġġa strateġija ta’ żvilupp komuni ta’ 
komponenti ta’ livell teknoloġiku għoli u 
servizzi avvanzati permezz ta’ azzjonijiet 
ta’ innovazzjoni.

Ix-xenarju tar-riċerka se jittejjeb b’mod 
sinifikanti billi jiġi żgurat aċċess miftuħ 
għal infrastrutturi ta’ riċerka ewlenin ta' 
importanza u impatt Ewropew għar-
riċerkaturi kollha tal-UE u tad-dinja, u 
permezz tal-integrazzjoni tas-servizzi ta' 
infrastrutturi tar-riċerka nazzjonali jew 
reġjonali li juru b'mod ċar il-potenzjal tal-
importanza u tal-impatt Ewropew sabiex 
jiġu armonizzati l-kundizzjonijiet ta’ 
aċċess, jittejjeb u jitwessa’ l-forniment tas-
servizz u tiġi mħeġġa strateġija ta’ żvilupp 
komuni ta’ komponenti ta’ livell 
teknoloġiku għoli u servizzi avvanzati 
permezz ta’ azzjonijiet ta’ innovazzjoni.

Or. en

Emenda 705
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xenarju tar-riċerka se jittejjeb b’mod 
sinifikanti billi jiġi żgurat aċċess miftuħ 
għal infrastrutturi ta’ riċerka 
internazzjonali, nazzjonali u reġjonali 
ewlenin għar-riċerkaturi kollha tal-UE u s-
servizzi tagħhom jiġu integrati fejn dan 
ikun meħtieġ sabiex jiġu armonizzati l-
kundizzjonijiet ta’ aċċess, jittejjeb u 
jitwessa’ l-forniment tas-servizz u tiġi 
mħeġġa strateġija ta’ żvilupp komuni ta’ 
komponenti ta’ livell teknoloġiku għoli u 
servizzi avvanzati permezz ta’ azzjonijiet 
ta’ innovazzjoni.

Ix-xenarju tar-riċerka se jittejjeb b’mod 
sinifikanti billi jiġi żgurat aċċess miftuħ 
għal infrastrutturi ta’ riċerka 
internazzjonali, nazzjonali u reġjonali 
ewlenin għar-riċerkaturi u innovaturi
kollha tal-UE u s-servizzi tagħhom jiġu 
integrati fejn dan ikun xieraq sabiex jiġu 
armonizzati l-kundizzjonijiet ta’ aċċess, 
jittejjeb u jitwessa’ l-forniment tas-servizz 
u tiġi mħeġġa strateġija ta’ żvilupp komuni 
ta’ komponenti ta’ livell teknoloġiku għoli 
u servizzi avvanzati permezz ta’ azzjonijiet 
ta’ innovazzjoni.

Or. en

Emenda 706
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Olle Ludvigsson

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Networks li jlaqqgħu flimkien lil 
dawk li jiffinanzjaw l-infrastrutturi tar-
riċerka nazzjonali u reġjonali għall-
kofinanzjament tal-aċċess transnazzjonali 
tar-riċerkaturi;

imħassar

Or. en

Emenda 707
Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Soledad Cabezón Ruiz, Lola Sánchez Caldentey

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Networks ta’ infrastrutturi tar-
riċerka pan-UE, nazzjonali u reġjonali li 
jindirizzaw l-isfidi globali għall-forniment 
ta’ aċċess għar-riċerkaturi kif ukoll għall-
armonizzazzjoni u t-titjib tas-servizzi tal-
infrastrutturi;

– Networks ta' infrastrutturi tar-
riċerka pan-UE, nazzjonali u reġjonali, 
inklużi infrastrutturi tar-riċerka żgħar u 
ta' daqs medju, li jindirizzaw l-isfidi 
globali għall-forniment ta' aċċess għar-
riċerkaturi kif ukoll għat-titjib tas-servizzi 
tal-infrastrutturi;

Or. en

Emenda 708
Jakop Dalunde
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Networks ta’ infrastrutturi tar-
riċerka pan-UE, nazzjonali u reġjonali li 
jindirizzaw l-isfidi globali għall-forniment 
ta’ aċċess għar-riċerkaturi kif ukoll għall-
armonizzazzjoni u t-titjib tas-servizzi tal-

– Networks ta' infrastrutturi tar-
riċerka pan-UE, nazzjonali u reġjonali, 
inklużi dawk żgħar u ta' daqs medju, li 
jindirizzaw l-isfidi globali għall-forniment 
ta' aċċess għar-riċerkaturi kif ukoll għall-
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infrastrutturi; armonizzazzjoni u t-titjib tas-servizzi tal-
infrastrutturi;

Or. en

Emenda 709
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Networks ta’ infrastrutturi tar-
riċerka pan-UE, nazzjonali u reġjonali li 
jindirizzaw l-isfidi globali għall-forniment 
ta’ aċċess għar-riċerkaturi kif ukoll għall-
armonizzazzjoni u t-titjib tas-servizzi tal-
infrastrutturi;

– Networks ta' infrastrutturi tar-
riċerka pan-UE, nazzjonali u reġjonali, 
inklużi dawk żgħar u ta' daqs medju, li 
jindirizzaw l-isfidi globali għall-forniment 
ta' aċċess għar-riċerkaturi kif ukoll għall-
armonizzazzjoni u t-titjib tas-servizzi tal-
infrastrutturi;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jingħata appoġġ lill-għadd ta' infrastrutturi ta' riċerka żgħar fl-Ewropa.

Emenda 710
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Networks ta’ infrastrutturi tar-
riċerka pan-UE, nazzjonali u reġjonali li 
jindirizzaw l-isfidi globali għall-forniment 
ta’ aċċess għar-riċerkaturi kif ukoll għall-
armonizzazzjoni u t-titjib tas-servizzi tal-
infrastrutturi;

– Networks ta’ infrastrutturi tar-
riċerka pan-UE, nazzjonali u reġjonali li 
jindirizzaw l-isfidi globali għall-forniment 
ta’ aċċess għar-riċerkaturi u innovaturi kif 
ukoll għall-armonizzazzjoni u t-titjib tas-
servizzi tal-infrastrutturi;

Or. en

Emenda 711
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Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Networks ta’ infrastrutturi tar-
riċerka pan-UE, nazzjonali u reġjonali li 
jindirizzaw l-isfidi globali għall-forniment 
ta’ aċċess għar-riċerkaturi kif ukoll għall-
armonizzazzjoni u t-titjib tas-servizzi tal-
infrastrutturi;

– Networks ta’ infrastrutturi tar-
riċerka pan-Ewropej, nazzjonali u 
reġjonali li jindirizzaw l-isfidi globali 
għall-forniment ta’ aċċess għar-riċerkaturi 
kif ukoll għall-armonizzazzjoni u t-titjib 
tas-servizzi tal-infrastrutturi;

Or. en

Emenda 712
Clare Moody, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Networks ta’ infrastrutturi tar-
riċerka pan-UE, nazzjonali u reġjonali li 
jindirizzaw l-isfidi globali għall-forniment 
ta’ aċċess għar-riċerkaturi kif ukoll għall-
armonizzazzjoni u t-titjib tas-servizzi tal-
infrastrutturi;

– Networks ta’ infrastrutturi tar-
riċerka pan-Ewropej, nazzjonali u 
reġjonali li jindirizzaw l-isfidi globali 
għall-forniment ta’ aċċess għar-riċerkaturi 
kif ukoll għall-armonizzazzjoni u t-titjib 
tas-servizzi tal-infrastrutturi;

Or. en

Emenda 713
Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, 
Francesc Gambús

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Networks ta’ infrastrutturi tar-
riċerka pan-UE, nazzjonali u reġjonali li 
jindirizzaw l-isfidi globali għall-forniment 
ta’ aċċess għar-riċerkaturi kif ukoll għall-
armonizzazzjoni u t-titjib tas-servizzi tal-

– Networks ta’ infrastrutturi tar-
riċerka pan-UE, nazzjonali u reġjonali li 
jindirizzaw l-isfidi soċjetali għall-
forniment ta’ aċċess għar-riċerkaturi kif 
ukoll għall-armonizzazzjoni u t-titjib tas-
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infrastrutturi; servizzi tal-infrastrutturi;

Or. en

Emenda 714
Anneleen Van Bossuyt

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Networks ta’ infrastrutturi tar-
riċerka pan-UE, nazzjonali u reġjonali li 
jindirizzaw l-isfidi globali għall-forniment 
ta’ aċċess għar-riċerkaturi kif ukoll għall-
armonizzazzjoni u t-titjib tas-servizzi tal-
infrastrutturi;

– Networks ta’ infrastrutturi tar-
riċerka pan-UE, nazzjonali u reġjonali 
għall-forniment ta’ aċċess għar-riċerkaturi 
kif ukoll għall-armonizzazzjoni u t-titjib 
tas-servizzi tal-infrastrutturi;

Or. en

Emenda 715
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bl-istess mod, l-appoġġ għall-
kooperazzjoni internazzjonali strateġika se 
jsaħħaħ il-pożizzjoni tal-infrastrutturi tar-
riċerka Ewropej fuq livell internazzjonali, 
billi jiżgura n-networking u l-
interoperabbiltà u l-ilħuq globali tagħhom.

Bl-istess mod, l-appoġġ għall-
kooperazzjoni internazzjonali strateġika se 
jsaħħaħ il-pożizzjoni tal-infrastrutturi tar-
riċerka Ewropej fuq livell internazzjonali, 
billi jiżgura n-networking, l-
interoperabbiltà u l-ilħuq globali tagħhom.

Or. en
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