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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-Unjoni u l-prijoritajiet u l-miri stabbiliti fl-Aġenda għall-

Impjiegi, it-Tkabbir, il-Ġustizzja u t-Tibdil Demokratiku, il-Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' 

Żvilupp Sostenibbli, il-livell tal-baġit kumplessiv għandu jkun għoli biżżejjed biex tiġi 

żgurata l-kompetittività globali u t-tmexxija xjentifika, teknoloġika u industrijali tal-Ewropa. 

Kważi 75 % tal-proġetti meqjusa eċċellenti ma setgħux jiġu ffinanzjati minn Orizzont 2020 

minħabba nuqqas ta' fondi. Għalhekk, huwa kruċjali li l-baġit kumplessiv ta' Orizzont Ewropa 

jiżdied għal EUR 131 749 000 000. 

Il-kompetittività tal-industriji Ewropej għandha tkun wieħed mill-objettivi fundamentali ta' 

Orizzont Ewropa. Il-Pilastru II – "Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali" – huwa 

partikolarment kruċjali għat-tkabbir u l-kompetittività tal-Ewropa. Sabiex l-UE u l-industriji 

tagħha jkunu protagonisti fl-innovazzjoni, fid-diġitalizzazzjoni u fid-dekarbonizzazzjoni, is-

sehem tal-baġit tal-Pilastru II għandu jiżdied għal 60 % tal-baġit totali. 

L-industriji Ewropej tat-trasport huma s-sinsla tal-ekonomija u l-kompetittività tagħha. L-

industrija tal-karozzi tħaddem 12-il miljun persuna u tiġġenera 4 % tal-PDG tal-UE. Is-settur 

jirrappreżenta l-akbar investitur privat fir-riċerka u l-iżvilupp. L-UE hija fost l-akbar 

produtturi ta' vetturi bil-mutur fid-dinja u hija wkoll wieħed mill-akbar esportaturi ta' 

teknoloġiji awtomobilistiċi. L-industrija tal-avjazzjoni tħaddem kważi 5 miljun persuna u 

tiġġenera 2,1 % tal-PDG Ewropew. L-industriji marittimi u ferrovjarji Ewropej 

jikkontribwixxu għall-ekonomija tal-UE u għandhom rwol sinifikanti biex jintlaħqu l-miri 

ambizzjużi relatati mal-klima. 

Waħda mill-kwistjonijiet kruċjali għall-Ewropa hi li jintlaħqu l-miri relatati mal-klima u 

jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' CO2, speċjalment fis-settur tat-trasport. It-trasport bit-triq 

jiġġenera madwar għoxrin fil-mija tal-emissjonijiet totali ta' diossidu tal-karbonju (CO2), u 

għalhekk huwa tal-akbar importanza li jitħaffef il-pass fl-użu ta' sorsi ta' enerġija alternattiva 

b'emissjonijiet baxxi għat-trasport, fosthom il-bijofjuwils avvanzati, l-elettriku, l-idroġenu u l-

fjuwils sintetiċi rinnovabbli, kif ukoll li jitneħħew l-ostakli għall-elettrifikazzjoni tat-trasport. 

Jeħtieġ tiġi żgurata t-tmexxija tal-UE f'dak li għandu x'jaqsam mal-enerġija nadifa u ma' 

teknoloġiji ta' mobbiltà nadifa. L-UE jeħtieġ tikkontribwixxi għal mobbiltà u toroq aktar 

sikuri biex l-għan fit-tul ta' Viżjoni Żero jintlaħaq sal-2050.  

Id-diġitalizzazzjoni u l-awtomatizzazzjoni joffru opportunitajiet enormi għall-mobbiltà fl-

Ewropa. Huwa importanti li jinstabu soluzzjonijiet ġodda biex titkisser il-

kompartimentalizzazzjoni li teżisti fil-modi differenti tat-trasport. Jeħtieġ li l-fluss tad-data 

fil-ktajjen loġistiċi jitjieb u li l-effiċjenza tal-loġistika tiżdied b'mod li tiffoka fuq l-iżvilupp 

tal-awtomatizzazzjoni intelliġenti. Fl-istess ħin, iċ-ċibersigurtà trid tkun integrata bis-sħiħ fost 

ir-raggruppamenti kollha. 

Huwa importanti li tiġi żgurata l-possibbiltà ta' riċerka u kooperazzjoni transsettorjali u 

interdixxiplinari bejn il-pilastri u r-raggruppamenti kollha u fi ħdan dawn tal-aħħar. Sabiex 

jitħaffef il-pass tad-dekarbonizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija tal-UE, huwa 

importanti li s-setturi diġitali, tat-trasport u tal-enerġija jiġu integrati aħjar.  

Fl-aħħar nett, ir-Rapporteur tilqa' l-ġenerazzjoni ġdida ta' Sħubijiet Ewropej u ż-żieda fil-
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kollaborazzjoni ma' programmi oħra tal-UE. Orizzont Ewropa se jirrazzjonalizza l-għadd ta' 

sħubijiet li l-UE tiffinanzja jew tipprogramma flimkien ma' sħab bħall-industrija, is-soċjetà 

ċivili u l-fondazzjonijiet ta' finanzjament, sabiex jiżdiedu l-effikaċja u l-impatt tagħhom fl-

ilħuq tal-prijoritajiet politiċi tal-Ewropa. Orizzont Ewropa se jippromwovi rabtiet effettivi u 

operattivi ma' programmi futuri oħrajn tal-UE, bħall-Politika ta' Koeżjoni, il-Fond Ewropew 

għad-Difiża, il-Programm Ewropa Diġitali u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. 

EMENDI 

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-

Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 

Emenda  1 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Billi jirrifletti l-importanza li 

jindirizza t-tibdil fil-klima b'konformità 

mal-impenji tal-Unjoni li timplimenta l-

Ftehim ta' Pariġi u l-Għanijiet ta' Żvilupp 

Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-

Programm Speċifiku se jikkontribwixxi 

għall-integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi 

u għall-kisba ta' mira kumplessiva ta' 25 % 

tan-nefqa tal-baġit tal-UE li tappoġġa l-

għanijiet klimatiċi. L-azzjonijiet skont dan 

il-Programm Speċifiku huma mistennija li 

jikkontribwixxu għal 35 % tal-pakkett 

finanzjarju globali tal-Programm Speċifiku 

għall-għanijiet klimatiċi. Se jiġu 

identifikati azzjonijiet rilevanti matul it-

tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm 

Speċifiku, u jiġu vvalutati mill-ġdid fil-

kuntest tal-evalwazzjonijiet rilevanti u l-

proċessi ta' reviżjoni. 

(5) Filwaqt li jirrikonoxxi t-tibdil fil-

klima bħala waħda mill-akbar sfidi 

globali u soċjetali u waħda mill-aktar 

importanti, u filwaqt li jirrifletti l-

importanza tal-indirizzar tat-tibdil fil-

klima b'konformità mal-impenji tal-Unjoni 

li timplimenta l-Ftehim ta' Pariġi u l-

Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-

Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm 

Speċifiku se jikkontribwixxi għall-

integrazzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi u 

għall-ilħuq ta' mira kumplessiva ta' 25 % 

tan-nefqa tal-baġit tal-UE li tappoġġa l-

għanijiet klimatiċi, filwaqt li jenħtieġ li 

jkun żgurat ukoll li l-parti li fadal tan-

nefqa ma toħloqx effetti klimatiċi u 

ambjentali negattivi. L-azzjonijiet skont il-

Programm Speċifiku jenħtieġ li 

jikkontribwixxu mill-anqas 35 % tal-

pakkett finanzjarju globali tal-Programm 

Speċifiku għall-għanijiet klimatiċi. Se jiġu 

identifikati azzjonijiet rilevanti, 

f'konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati 

rilevanti u mas-soċjetà ċivili, matul it-

tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm 

Speċifiku fil-forma tal-pjan strateġiku u l-

programmi ta' ħidma, u jiġu vvalutati 

mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi rilevanti 

ta' evalwazzjoni u rieżami. 
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Emenda  2 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 5a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) L-isfidi klimatiċi u ambjentali li l-

Unjoni Ewropea jkollha tiffaċċja fil-futur 

qrib jirrikjedu tranżizzjoni kbira f'dak li 

jikkonċerna l-istili tal-ħajja tagħna, 

b'mod partikolari fir-rigward tal-enerġija, 

l-ekonomija u t-teknoloġija; l-impatt 

soċjoekonomiku ta' dawk il-bidliet jeħtieġ 

li jiġi antiċipat biex ikun żgurat li t-

tranżizzjoni tkun ġusta kemm jista' jkun. 

Emenda  3 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) L-azzjonijiet tal-Programm 

Speċifiku jenħtieġ li jintużaw biex 

jindirizzaw nuqqasijiet tas-suq jew 

sitwazzjonijiet tal-investiment subottimali, 

f'mod proporzjonat, mingħajr 

duplikazzjoni jew esklużjoni ta' 

finanzjament privat u li jkollhom valur 

miżjud Ewropew ċar. 

(6) L-azzjonijiet tal-Programm 

Speċifiku jenħtieġ li jintużaw biex tingħata 

spinta lill-investimenti permezz tar-riċerka 

u l-investiment, mingħajr ma jerġa' jsir 

investiment fi proġetti li m'għadhomx 

innovattivi jew li diġà huma applikabbli, u 

mingħajr duplikazzjoni jew esklużjoni ta' 

finanzjament, u jenħtieġ li jkollhom valur 

miżjud Ewropew ċar. 

 

Emenda  4 

Proposta għal deċiżjoni 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Billi jirriflettu l-kontribuzzjoni 

importanti li r-riċerka u l-innovazzjoni 

jenħtieġ li jagħmlu biex jindirizzaw l-isfidi 

fl-ikel, l-agrikoltura, l-iżvilupp rurali u l-

bijoekonomija, u biex jisfruttaw l-

(7) Billi jirriflettu l-kontribuzzjoni 

importanti li r-riċerka u l-innovazzjoni 

jenħtieġ li jagħmlu biex jiġu indirizzati l-

isfidi fl-ikel, l-agrikoltura, is-sajd u l-

akkwakultura, l-iżvilupp rurali u l-
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opportunitajiet korrispondenti tar-riċerka u 

l-innovazzjoni b'sinerġija mill-qirb mal-

Politika Agrikola Komuni, l-azzjonijiet 

rilevanti skont il-Programm Speċifiku se 

jiġu appoġġati minn EUR 10 biljun għar-

raggruppament "Ikel u Riżorsi Naturali" 

għall-perjodu 2021-2027. 

bijoekonomija, u biex jiġu sfruttati l-

opportunitajiet korrispondenti tar-riċerka u 

l-innovazzjoni b'sinerġija mill-qrib mal-

Politika Agrikola Komuni u l-Politika 

Komuni tas-Sajd, l-azzjonijiet rilevanti 

skont il-Programm Speċifiku se jiġu 

appoġġati b'EUR 16-il biljun għar-

raggruppament "Ikel, Riżorsi Naturali, 

Ibħra u Oċeani" għall-perjodu 2021-2027. 

 

Emenda  5 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) rinforz u tifrix tal-eċċellenza; (a) appoġġ għax-xjenza, ir-riċerka u l-

innovazzjoni, rinforz u tifrix tal-eċċellenza; 

 

Emenda  6 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) żieda fil-kollaborazzjoni fost is-

setturi u d-dixxiplini; 

(b) żieda fil-kollaborazzjoni fost is-

setturi u d-dixxiplini tar-riċerka; 

 

Emenda  7 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) konnessjoni u żvilupp tal-

infrastrutturi tar-riċerka madwar iż-żona 

tar-riċerka Ewropea; 

(c) konnessjoni u żvilupp tal-

infrastrutturi tar-riċerka madwar iż-żona 

tar-riċerka Ewropea, għoti ta' spinta lill-

kompetittività tal-Ewropa biex tkun minn 

ta' quddiem fid-dinja fil-qasam tar-

riċerka u l-innovazzjoni; 
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Emenda  8 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) tisħiħ tal-kooperazzjoni 

internazzjonali; 

(d) tisħiħ tal-kooperazzjoni 

internazzjonali sabiex tingħata spinta lill-

produttività u lill-kompetittività fis-suq u 

jiġu indirizzati l-isfidi soċjetali; 

 

Emenda  9 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt f 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) trawwim tax-xjenza miftuħa u 

żgurar tal-viżibbiltà għall-pubbliku u l-

aċċess miftuħ għar-riżultati; 

(f) trawwim tax-xjenza miftuħa u 

żgurar tal-viżibbiltà għall-pubbliku u l-

aċċess miftuħ għar-riżultati, biex b'hekk 

tingħata spinta lill-potenzjal innovattiv, 

b'mod partikolari tal-SMEs; 

 

Emenda  10 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt k 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(k) involviment taċ-ċittadini u tal-utenti 

aħħarin fil-proċessi tal-kodisinn u tal-

koħolqien; 

(k) involviment taċ-ċittadini, tal-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u tal-

utenti aħħarin fit-tfassil tal-aġenda tar-

riċerka u l-iżvilupp, inklużi l-proċessi tal-

kodisinn u tal-koħolqien; 

 

Emenda  11 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt n 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(n) titjib tal-ħiliet għall-innovazzjoni; (n) titjib tal-ħiliet għall-innovazzjoni 

sabiex tingħata spinta lill-kompetittività u 

lis-sostenibbiltà tal-SMEs u ssir bidla vera 

fil-ħajjiet tal-individwi u tas-soċjetà 

kollha kemm hi; 

 

Emenda  12 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt o 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(o) stimulu tal-ħolqien u tal-espansjoni 

ta' kumpaniji innovattivi, b'mod partikolari 

SME; 

(o) stimolu tal-ħolqien u tal-espansjoni 

ta' kumpaniji innovattivi, b'mod partikolari 

negozji ġodda u SMEs; 

 

Emenda  13 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt p 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(p) titjib tal-aċċess għall-finanzjament 

ta' riskju, b'mod partikolari fejn is-suq ma 

jipprovdix finanzjament vijabbli. 

(p) titjib tal-aċċess għall-finanzjament 

ta' riskju, b'mod partikolari għan-negozji 

ġodda u l-SMEs, fejn is-suq ma jipprovdix 

finanzjament vijabbli. 

 

Emenda  14 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2 – punt e 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) raggruppament "Ikel u Riżorsi 

Naturali", kif deskritt fl-Anness I, il-

Pilastru II, it-taqsima 5; 

(e) raggruppament "Ikel, Riżorsi 

Naturali, Ibħra u Oċeani", kif deskritt fl-

Anness I, il-Pilastru II, it-taqsima 5; 
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Emenda  15 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. B'konformità mal-Artikolu 9(1) tar-

Regolament ... Regolament PQ/RgħP, il-

pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni 

tal-Programm Speċifiku għall-perjodu 

2021-2027 għandu jkun ta' 

EUR 94 100 000 000 fil-prezzijiet attwali. 

1. B'konformità mal-Artikolu 9(1) tar-

Regolament ... Regolament PQ/RgħP, il-

pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni 

tal-Programm Speċifiku għall-perjodu 

2021-2027 għandu jkun ta' 

EUR 120 000 000 000 fi prezzijiet 

kostanti. 

 

Emenda  16 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għal kull missjoni, jista' jiġi 

stabbilit bord ta' missjoni. Għandu jkun 

magħmul minn madwar 15-il individwu ta' 

livell għoli inkluż rappreżentati tal-utenti 

aħħarin rilevanti. Il-bord ta' missjoni 

għandu jagħti pariri dwar li ġej: 

1. Għal kull missjoni, jista' jiġi 

stabbilit bord ta' missjoni. Għandu jkun 

magħmul minn madwar 15-il individwu ta' 

livell għoli inkluż rappreżentanti tal-utenti 

aħħarin rilevanti maħtura mill-

Kummissjoni wara proċess ta' reklutaġġ 

trasparenti u indipendenti. Il-bord ta' 

missjoni għandu jinkludi, inter alia, 

rappreżentanti mill-akkademja, 

organizzazzjonijiet tar-riċerka u t-

teknoloġija, industriji ta' kull daqs u 

rappreżentanti tal-utenti aħħarin rilevanti 

u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. 

Għandhom jagħtu pariri dwar li ġej: 

 

Emenda  17 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) għażla tal-evalwaturi esperti, l-

għoti ta' informazzjoni lill-evalwaturi 

esperti u l-kriterji ta' evalwazzjoni u l-piż 

(c) l-għażla tal-evalwaturi esperti, l-

għoti ta' informazzjoni lill-evalwaturi 

esperti u l-kriterji ta' evalwazzjoni u l-piż 



 

PE625.455v02-00 10/38 AD\1169269MT.docx 

MT 

tagħhom; tagħhom, kif ukoll il-prevenzjoni ta' 

kunflitt ta' interess min-naħa tal-

evalwaturi esperti; 

 

Emenda  18 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) il-miri u r-riżultati tal-missjoni 

ċari u kwantifikabbli; 

 

Emenda  19 

Proposta għal deċiżjoni 

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (eb) l-evalwazzjoni tal-potenzjal 

kummerċjali tal-missjoni; 

 

Emenda  20 

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 

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-riżultati 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 
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avvanzati u għodda tal-intelliġenza. avvanzati u għodda tal-intelliġenza. Il-

Kummissjoni timplimenta strument biex 

tippubblika f'ħin reali l-implimentazzjoni 

tal-Programm, inkluża data dwar il-

parteċipanti, l-ammonti ta' finanzjament 

u l-użu fis-suq. 

 

Emenda  21 

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 biex il-

mekkaniżmi jikkomunikaw il-programm 

lill-applikanti u ċ-ċittadini potenzjali 

permezz ta' kampanji ta' sensibilizzazzjoni 

u inizjattivi oħra ta' promozzjoni (eż. 

Punti ta' Kuntatt Nazzjonali). 

 

Emenda  22 

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 

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 qawwi fuq iż-ŻER, li 

jippromwovi suq tax-xogħol miftuħ u li 

jistabbilixxi standards għoljin għal taħriġ 

ta' kwalità, kundizzjonijiet tax-xogħol 
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attraenti u reklutaġġ miftuħ għar-

riċerkaturi kollha. 

attraenti u reklutaġġ miftuħ trasparenti u 

bbażat fuq il-mertu għar-riċerkaturi kollha. 

 

Emenda  23 

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 tittejjeb id-dotazzjoni 

tal-Ewropa 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, 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 jipprovdi 

sinerġiji ċari bejn Orizzont Ewropa u l-

istrateġiji mwettqa f'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"), l-aċċess akbar 

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 
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għall-infrastrutturi tar-riċerka u l-utenti 

tagħhom, biex b'hekk jittejbu l-

kundizzjonijiet għall-provvista u l-użu ta' 

soluzzjonijiet innovattivi. 

 

Emenda  24 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2.2.2. Patrimonju Kulturali 2.2.2. Patrimonju kulturali u turiżmu 

 

Emenda  25 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-patrimonju kulturali huwa minsuġ fil-

ħajjiet tagħna, u għandu tifsira għall-

komunitajiet, il-gruppi u s-soċjetajiet, billi 

jagħti sens ta' appartenenza. Huwa l-pont 

bejn il-passat u l-futur tas-soċjetajiet 

tagħna. Huwa forza li tixpruna lill-

ekonomiji lokali u sors b'saħħtu ta' 

ispirazzjoni għall-industriji kreattivi u 

kulturali. L-aċċess, il-preservazzjoni, is-

salvagwardja u r-restawr, l-interpretar u l-

isfruttament tal-potenzjal sħiħ tal-

patrimonju kulturali tagħna huma sfidi 

kruċjali kemm fil-preżent kif ukoll għall-

ġenerazzjonijiet futuri. Il-patrimonju 

kulturali huwa input maġġuri u ispirazzjoni 

għall-arti, is-snajja' tradizzjonali, is-setturi 

kulturali, imprenditorjali u kreattivi li 

huma xprunaturi tat-tkabbir ekonomiku 

sostenibbli, il-ħolqien ta' impjiegi ġodda u 

l-kummerċ estern. 

Il-patrimonju kulturali huwa minsuġ fil-

ħajjiet tagħna, u għandu tifsira għall-

komunitajiet, il-gruppi u s-soċjetajiet, billi 

jagħti sens ta' appartenenza. Huwa l-pont 

bejn il-passat u l-futur tas-soċjetajiet 

tagħna. Huwa forza li tixpruna lill-

ekonomiji lokali u sors b'saħħtu ta' 

ispirazzjoni għall-industriji kreattivi u 

kulturali kif ukoll għas-settur tat-turiżmu. 

L-aċċess, il-preservazzjoni, is-

salvagwardja u r-restawr, l-interpretar u l-

isfruttament tal-potenzjal sħiħ tal-

patrimonju kulturali tagħna huma sfidi 

kruċjali kemm fil-preżent kif ukoll għall-

ġenerazzjonijiet futuri. Il-patrimonju 

kulturali huwa input maġġuri u ispirazzjoni 

għall-arti, is-snajja' tradizzjonali, is-setturi 

kulturali, imprenditorjali, kreattivi u tat-

turiżmu li huma xprunaturi tat-tkabbir 

ekonomiku sostenibbli, il-ħolqien ta' 

impjiegi ġodda u l-kummerċ estern. 

 

Emenda  26 
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Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – paragrafu 2 – inċiż 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Il-konnessjoni tal-patrimonju 

kulturali ma' setturi kreattivi emerġenti; 

– Il-konnessjoni tal-patrimonju 

kulturali ma' setturi kreattivi emerġenti u 

mat-turiżmu; 

 

Emenda  27 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – paragrafu 2 – inċiż 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - L-approċċi, it-teknoloġiji 

innovattivi, id-diġitalizzazzjoni 

kummerċjali u l-ħiliet professjonali fis-

settur tat-turiżmu; 

 

Emenda  28 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – paragrafu 2 – inċiż 3b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - Il-bażi tal-għarfien għall-iżvilupp 

tat-turiżmu, kif ukoll l-isfidi u l-

opportunitajiet; 

 

Emenda  29 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.4 – paragrafu 2 – inċiż 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Il-kapaċitajiet tas-soċjetà sabiex 

tiġġestixxi aħjar u tnaqqas ir-riskju ta' 

diżastru, inkluż permezz ta' soluzzjonijiet 

ibbażati fin-natura, permezz tat-titjib tal-

prevenzjoni, it-tħejjija u r-rispons għal 

riskji eżistenti u ġodda 

– Il-kapaċitajiet tas-soċjetà u tan-

negozji li jkunu sensittivi ħafna għall-

avvenimenti ta' forza maġġuri, bħall-każ 

tal-industrija tal-ivvjaġġar u tat-turiżmu, 

sabiex jimmaniġġjaw aħjar u jnaqqsu r-

riskju ta' diżastru, inkluż permezz ta' 
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soluzzjonijiet ibbażati fin-natura, permezz 

tat-titjib tal-prevenzjoni, it-tħejjija u r-

rispons għal riskji eżistenti u ġodda; 

 

 

Emenda  30 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.4 – paragrafu 2 – inċiż 3a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 – Azzjonijiet għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet u għall-adattament għat-

tibdil fil-klima; 

 

Emenda  31 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.5 – paragrafu 2 – inċiż 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– L-applikazzjonijiet u s-servizzi tal-

Internet tal-Ġenerazzjoni li Jmiss għall-

konsumaturi, l-industrija u l-bini tas-

soċjetà fuq il-fiduċja, il-kontroll aħjar min-

naħa tal-utenti tad-data, l-aċċess b'lingwa 

trasparenti, il-kunċetti ġodda ta' 

interazzjoni multimodali, l-aċċess inklużiv 

u l-aċċess għall-oġġetti personalizzat 

ħafna, l-informazzjoni u l-kontenut, inkluż 

midja immersiva u affidabbli, midja soċjali 

u networking soċjali; 

– L-applikazzjonijiet u s-servizzi tal-

Internet tal-Ġenerazzjoni li Jmiss għall-

konsumaturi, l-industrija u l-bini tas-

soċjetà fuq il-fiduċja, l-interoperabbiltà, il-

kontroll aħjar min-naħa tal-utenti tad-data, 

l-aċċess b'lingwa trasparenti, il-kunċetti 

ġodda ta' interazzjoni multimodali, l-aċċess 

inklużiv u l-aċċess għall-oġġetti 

personalizzat ħafna, l-informazzjoni u l-

kontenut, inkluż midja immersiva u 

affidabbli, midja soċjali u networking 

soċjali, kummerċ elettroniku; 

 

Emenda  32 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.9 – paragrafu 3 – inċiż 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Copernicus: applikazzjonijiet 

innovattivi, użu globali u sħab 

– Copernicus: applikazzjonijiet 

innovattivi, użu globali u sħab 
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internazzjonali, robustezza u evoluzzjoni 

tas-servizzi, sostenibbiltà tal-ktajjen ta' 

provvista, sensuri, sistemi u kunċetti ta' 

missjoni (eż. Pjattaformi f'Altitudni Għolja, 

droni, satelliti ħfief); kalibrar u 

validazzjoni; sfruttament sostnut tas-

servizzi u l-impatt fiq l-isfidi tas-soċjetà; 

Tekniki tad-data tal-osservazzjoni tad-

dinja, big data, riżorsi tal-computing u 

għodod algoritmiċi. Żvilupp ta' sistemi tal-

ġenerazzjoni li jmiss għal sfidi ġodda bħat-

tibdil fil-klima u s-sigurtà; 

internazzjonali, robustezza u evoluzzjoni 

tas-servizzi, sostenibbiltà tal-ktajjen ta' 

provvista, sensuri, sistemi u kunċetti ta' 

missjoni (eż. Pjattaformi f'Altitudni Għolja, 

droni, satelliti ħfief); kalibrar u 

validazzjoni; sfruttament sostnut tas-

servizzi u l-impatt fuq l-isfidi tas-soċjetà; 

tekniki tad-data tal-osservazzjoni tad-dinja, 

big data, riżorsi tal-computing u għodod 

algoritmiċi. Żvilupp ta' sistemi tal-

ġenerazzjoni li jmiss għal sfidi ġodda bħat-

tnaqqis tar-riskju tad-diżastri, it-tibdil fil-

klima u s-sigurtà; 

 

Emenda  33 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

It-trasport jiżgura l-mobbiltà tal-persuni u 

l-oġġetti meħtieġa għal suq uniku integrat 

Ewropew, il-koeżjoni territorjali u soċjetà 

miftuħa u inklużiva. Fl-istess waqt, it-

trasport għandu effetti negattivi sinifikanti 

fuq is-saħħa tal-bniedem, il-konġestjoni, il-

kwalità tal-arja u l-istorbju, kif ukoll fuq is-

sikurezza li jwasslu għal għadd ta' mwiet 

prematuri u żieda fil-kostijiet 

soċjoekonomiċi. Għaldaqstant, in-networks 

tal-mobbiltà u t-trasport sostenibbli jridu 

jsiru nodfa, sikuri, intelliġenti, siguri, 

silenzjużi, affidabbli u affordabbli u joffru 

servizz bieb bieb integrat u bla xkiel. 

It-trasport jiżgura l-mobbiltà tal-persuni u 

l-oġġetti meħtieġa għal suq uniku integrat 

Ewropew għall-iżvilupp, għall-koeżjoni 

territorjali u soċjetà miftuħa u inklużiva. 

Min-naħa l-oħra, it-tniġġis mis-settur tat-

trasport għandu effetti negattivi sinifikanti 

fuq is-saħħa tal-bniedem, fuq il-

konġestjoni, fuq l-art, fuq il-kwalità tal-

arja u l-istorbju, kif ukoll fuq is-sikurezza, 

u dan iwassal għal għadd ta' mwiet 

prematuri u żieda fil-kostijiet 

soċjoekonomiċi. Għaldaqstant, in-networks 

tal-mobbiltà u t-trasport sostenibbli jridu 

jsiru nodfa, sikuri, aċċessibbli għall-utenti 

u l-mezzi tat-trasport kollha, intelliġenti, 

siguri, silenzjużi, affidabbli u affordabbli, u 

joffru servizz bieb bieb integrat u 

interkonness bla xkiel. 

 

Emenda  34 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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Il-kwistjonijiet affaċċati mis-setturi tal-

trasport u l-enerġija madankollu jmorru lil 

hinn mill-ħtieġa tat-tnaqqis tal-

emissjonijiet. Hemm diversi sfidi li jridu 

jiġu indirizzati, inkluż iż-żieda fil-

penetrazzjoni tat-teknoloġiji diġitali u 

dawk ibbażati fl-ispazju, il-bidliet fl-

imġieba tal-utenti u x-xejriet tal-mobbiltà, 

il-parteċipanti ġodda fis-suq u l-mudelli 

kummerċjali fixkiela, il-globalizzazzjoni, 

iż-żieda fil-kompetizzjoni internazzjonali u 

popolazzjoni aktar anzjana, aktar urbana u 

dejjem iktar varjata. 

Il-kwistjonijiet li jiffaċċjaw is-setturi tal-

trasport u l-enerġija, madankollu, imorru 

lil hinn mill-ħtieġa tat-tnaqqis tal-

emissjonijiet. Hemm diversi sfidi li jridu 

jiġu indirizzati, inkluż iż-żieda fil-

penetrazzjoni tat-teknoloġiji diġitali u 

dawk ibbażati fl-ispazju, il-bidliet fl-

imġiba tal-utenti u x-xejriet tal-mobbiltà, 

il-parteċipanti ġodda fis-suq u l-mudelli 

kummerċjali fixkiela, il-globalizzazzjoni, 

iż-żieda fil-kompetizzjoni internazzjonali u 

popolazzjoni aktar anzjana, aktar urbana u 

dejjem iktar varjata, kif ukoll popolazzjoni 

rurali u suburbana li qed tiġi iżolata u 

teħtieġ trasport aċċessibbli. 

 

Emenda  35 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Biex jinstabu modi ġodda sabiex il-varar ta' 

teknoloġiji nodfa u soluzzjonijiet għad-

dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija tal-

Ewropa jitħaffef, jirrikjedi wkoll domanda 

ikbar għall-innovazzjoni. Dan jista' jiġi 

stimolat permezz tat-tisħiħ tal-pożizzjoni 

taċ-ċittadini, kif ukoll permezz tal-

innovazzjoni soċjoekonomika u fis-settur 

pubbliku u se jwassal għal approċċi usa' 

mill-innovazzjoni xprunata mit-

teknoloġija. Ir-riċerka soċjoekonomika li 

tkopri, inter alia, il-ħtiġijiet u t-tendenzi 

tal-utenti, l-attivitajiet ta' prospettiva, 

aspetti ambjentali, ekonomiċi, soċjali u ta' 

mġieba, każijiet u mudelli tan-negozju u 

riċerka prenormattiva sabiex jiġu stabbiliti 

l-istandards, ukoll sejrin jiffaċilitaw 

azzjonijiet li jrawmu l-innovazzjoni 

regolatorja, ta' finanzjament u soċjali, il-

ħiliet, u kif ukoll l-involviment u t-tisħiħ 

tal-pożizzjoni tal-atturi tas-suq u l-

konsumaturi. 

Biex jinstabu modi ġodda sabiex il-varar ta' 

teknoloġiji nodfa, it-tranżizzjoni lejn 

sistema tal-enerġija bbażata fuq is-sorsi 

rinnovabbli u soluzzjonijiet għad-

dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija tal-

Ewropa jitħaffu, tenħtieġ ukoll domanda 

ikbar għall-innovazzjoni. Dan jista' jiġi 

stimolat permezz tat-tisħiħ tal-pożizzjoni 

taċ-ċittadini, kif ukoll permezz tal-

innovazzjoni soċjoekonomika u fis-settur 

pubbliku u se jwassal għal approċċi usa' 

mill-innovazzjoni xprunata mit-

teknoloġija. Ir-riċerka soċjoekonomika li 

tkopri, inter alia, il-ħtiġijiet u t-tendenzi 

tal-utenti kollha, l-attivitajiet ta' 

prospettiva, aspetti ambjentali, ekonomiċi, 

soċjali u ta' mġiba, każijiet u mudelli tan-

negozju u riċerka prenormattiva sabiex jiġu 

stabbiliti l-istandards, ukoll sejrin 

jiffaċilitaw azzjonijiet li jrawmu l-

innovazzjoni regolatorja, ta' finanzjament u 

soċjali, il-ħiliet, u kif ukoll l-involviment u 

t-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-atturi tas-suq u l-

konsumaturi u l-komunitajiet. Fis-settur 

tat-trasport, ir-rwol tar-riċerka applikata 
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u tal-isperimentazzjonijiet bil-għan tal-

varar tal-innovazzjoni fis-suq huwa 

fundamentali. 

Emenda  36 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-attivitajiet li jaqgħu taħt dan ir-

Raggruppament jikkontribwixxu b'mod 

partikolari għall-għanijiet tal-Unjoni tal-

Enerġija, kif ukoll dawk tas-Suq Uniku 

Diġitali, l-aġenda dwar l-Impjiegi, it-

Tkabbir u l-Investiment, it-tisħiħ tal-UE 

bħala attur globali, l-Istrateġija dwar il-

Politika Industrijali tal-UE l-ġdida, l-

Ekonomija Ċirkolari, l-Inizjattiva tal-

Materja Prima, l-Unjoni tas-Sigurtà u l-

Aġenda Urbana, kif ukoll il-Politika 

Agrikola Komuni tal-UE u d-

dispożizzjonijiet legali tal-UE sabiex 

jitnaqqas it-tniġġis mill-istorbju u tal-arja. 

L-attivitajiet li jaqgħu taħt dan ir-

Raggruppament jikkontribwixxu b'mod 

partikolari għall-għanijiet tal-Unjoni tal-

Enerġija, kif ukoll dawk tas-Suq Uniku 

Diġitali, l-Aġenda dwar l-Impjiegi, it-

Tkabbir u l-Investiment, it-tisħiħ tal-UE 

bħala attur globali, l-Istrateġija dwar il-

Politika Industrijali tal-UE l-ġdida, l-

Ekonomija Ċirkolari, l-Inizjattiva tal-

Materja Prima, l-Unjoni tas-Sigurtà u l-

Aġenda Urbana, il-Politika Marittima kif 

ukoll il-Politika Agrikola Komuni tal-UE u 

d-dispożizzjonijiet legali tal-UE sabiex 

jitnaqqas it-tniġġis mill-istorbju u tal-arja. 

 

Emenda  37 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.2 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-UE timmira li tkun mexxej dinji 

f'teknoloġiji tal-enerġija affordabbli, siguri 

u sostenibbli, billi ittejjeb il-kompetittività 

tagħha fil-ktajjen tal-valur globali u l-

pożizzjoni tagħha fis-swieq ta' tkabbir. Il-

kundizzjonijiet klimatiċi, ġeografiċi, 

ambjentali u soċjoekonomiċi differenti fl-

UE, kif ukoll il-ħtieġa li jiġu żgurati s-

sigurtà tal-enerġija u l-aċċess għall-materja 

prima, jiddettaw portafoll wiesa' ta' 

soluzzjonijiet tal-enerġija, inkluż dawk li 

mhumiex ta' natura teknika. Fir-rigward 

tat-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli, il-

kostijiet iridu jkomplu jonqsu, il-

prestazzjoni trid titjieb, l-integrazzjoni fis-

sistema tal-enerġija trid tittejjeb u jridu jiġu 

L-UE għandha l-għan li tkun minn ta' 

quddiem fid-dinja fit-teknoloġiji tal-

enerġija affordabbli, siguri u sostenibbli, 

billi ttejjeb il-kompetittività tagħha fil-

ktajjen tal-valur globali u l-pożizzjoni 

tagħha fis-swieq ta' tkabbir. Il-

kundizzjonijiet klimatiċi, ġeografiċi, 

ambjentali u soċjoekonomiċi differenti fl-

UE, kif ukoll il-ħtieġa li jiġu żgurati s-

sigurtà tal-enerġija u l-aċċess għall-materja 

prima, jiddettaw portafoll wiesa' ta' 

soluzzjonijiet tal-enerġija, inkluż dawk li 

mhumiex ta' natura teknika. Fir-rigward 

tat-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli, il-

kostijiet iridu jkomplu jonqsu, il-

prestazzjoni trid titjieb, l-integrazzjoni fis-
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żviluppati teknoloġiji rivoluzzjonarji. Fir-

rigward tal-fjuwils fossili, id-

dekarbonizzazzjoni tal-użu tagħhom se 

tkun essenzjali sabiex jintlaħqu l-għanijiet 

klimatiċi. 

sistema tal-enerġija trid tittejjeb u jridu jiġu 

żviluppati teknoloġiji rivoluzzjonarji. Fir-

rigward tal-fjuwils fossili, id-

dekarbonizzazzjoni tal-użu tagħhom se 

tkun essenzjali sabiex jintlaħqu l-għanijiet 

klimatiċi. L-infrastruttura tal-gass ukoll 

għandha rwol importanti biex jinkisbu l-

integrazzjoni tas-sorsi tal-enerġija 

rinnovabbli u livelli baxxi ta' emissjonijiet 

tal-karbonju. 

 

Emenda  38 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.2 – paragrafu 2 – inċiż 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli 

u soluzzjonijiet għall-ġenerazzjoni tal-

elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ, fjuwils tat-

trasport sostenibbli u trasportaturi 

intermedji, f'diversi skali u stadji ta' 

żvilupp, adattati għall-kundizzjonijiet u s-

swieq ġeografiċi, kemm fi ħdan l-UE kif 

ukoll madwar id-dinja; 

– Teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli 

u soluzzjonijiet għall-ġenerazzjoni tal-

elettriku, fjuwils tat-trasport rinnovabbli u 

trasportaturi intermedji, f'diversi skali u 

stadji ta' żvilupp, adattati għall-

kundizzjonijiet u s-swieq ġeografiċi, kemm 

fi ħdan l-UE kif ukoll madwar id-dinja; 

 

Emenda  39 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.2 – paragrafu 2 – inċiż 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Teknoloġiji u soluzzjonijiet sabiex 

jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 

mill-ġenerazzjoni tal-elettriku bbażat fuq 

il-fjuwils fossili permezz tal-qbid, l-użu u 

l-ħżin tas-CO2 (CCUS). 

– Teknoloġiji u soluzzjonijiet sabiex 

jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 

mill-ġenerazzjoni tal-enerġija abbażi tal-

fjuwils fossili permezz tal-qbid, l-użu u l-

ħżin tas-CO2 (CCUS), kif ukoll 

soluzzjonijiet biex jiġi appoġġat il-ħżin 

tal-enerġija żejda mir-riħ u mix-xemx fil-

forma ta' gass; 

 

Emenda  40 

Proposta għal deċiżjoni 
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Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.3 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

It-tkabbir mistenni fil-produzzjoni tal-

elettriku varjabbli u t-tranżizzjoni lejn 

tisħin, tkessiħ u trasport aktar elettriċi 

jiddetta l-ħtieġa għal approċċi ġodda lejn 

il-ġestjoni tal-grilji tal-enerġija. Flimkien 

mad-dekarbonizzazzjoni, l-għan huwa li 

jipprovdi l-affordabbiltà tal-enerġija, is-

sigurtà u l-istabbiltà tal-provvista, li 

jinkisbu permezz ta' investimenti 

f'teknoloġiji ta' infrastruttura tan-network 

innovattivi u ġestjoni innovattiva tas-

sistema. Il-ħażna tal-enerġija f'forom 

differenti se jkollha rwol prinċipali fil-

forniment tas-servizzi lill-grilja, u fit-titjib 

u r-rinforzar tal-kapaċitajiet tan-network. 

L-isfruttament tas-sinerġiji bejn in-

networks differenti (eż., il-grilji tal-

elettriku, in-networks tat-tisħin u t-tkessiħ, 

in-networks tal-gass, l-infrastruttura tal-

iċċarġjar u l-għoti tal-fjuwil lit-trasport, l-

idroġenu, u n-networks tat-

telekomunikazzjoni) u atturi (eż. siti 

industrijali, ċentri tad-data, awtoprodutturi) 

se jkun kruċjali biex jiġi ffaċilitat l-operat 

intelliġenti u integrat tal-infrastrutturi 

rilevanti. 

It-tkabbir mistenni fil-produzzjoni tal-

elettriku varjabbli u t-tranżizzjoni lejn 

produzzjoni aktar deċentralizzata u użu 

akbar ta' tisħin, tkessiħ u trasport elettriċi 

jistabbilixxu l-ħtieġa ta'approċċi ġodda 

lejn il-ġestjoni tal-grilji tal-enerġija. 

Flimkien mad-dekarbonizzazzjoni, l-għan 

huwa li jipprovdi l-affordabbiltà tal-

enerġija, is-sigurtà u l-istabbiltà tal-

provvista, li jinkisbu permezz ta' 

investimenti f'teknoloġiji ta' infrastruttura 

tan-network innovattivi u ġestjoni 

innovattiva tas-sistema. Il-ħażna tal-

enerġija f'forom differenti se jkollha rwol 

prinċipali fil-forniment tas-servizzi lill-

grilja, u fit-titjib u r-rinforzar tal-

kapaċitajiet tan-network. L-isfruttament 

tas-sinerġiji bejn in-networks (eż., il-grilji 

tal-elettriku, in-networks tat-tisħin u t-

tkessiħ, in-networks tal-gass, l-

infrastruttura tal-iċċarġjar u l-għoti tal-

fjuwil lit-trasport, l-idroġenu, u n-networks 

tat-telekomunikazzjoni) u l-atturi 

differenti (eż. siti industrijali u agrikoli, 

ċentri tad-data, awtoprodutturi u operaturi 

tan-netwerk) se jkun kruċjali biex jiġi 

ffaċilitat l-operat intelliġenti u integrat tal-

infrastrutturi rilevanti. 

 

Emenda  41 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.3 – paragrafu 2 – inċiż 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Tekonoloġiji u għodod għan-

networks tal-elettriku sabiex l-enerġija 

rinnovabbli u t-tagħbiji ġodda bħall-

elettromobbiltà u l-pompi tas-sħana jiġu 

integrati; 

– Teknoloġiji u għodod għan-

networks sabiex l-enerġija rinnovabbli u t-

tagħbijiet ġodda bħall-elettromobbiltà u l-

pompi tas-sħana jiġu integrati; 

 

Emenda  42 
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Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.4 – paragrafu 4 – inċiż 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Il-monitoraġġ u l-ottimizzazzjoni 

tal-prestazzjoni enerġetika tal-bini; 

– Il-monitoraġġ u l-ottimizzazzjoni 

tal-prestazzjoni enerġetika tal-bini, inklużi 

l-akkomodazzjonijiet turistiċi; 

 

Emenda  43 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.4 – paragrafu 4 – inċiż 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Proċessi ta' rennovazzjoni ta' bini 

eżistenti lejn "Bini ta' Kważi Żero 

Enerġija"; 

– Proċessi ta' rinnovazzjoni ta' bini 

eżistenti lejn "Bini ta' Kważi Żero 

Enerġija", inklużi l-akkomodazzjonijiet 

turistiċi. 

 

Emenda  44 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.5 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Huwa stmat li sal-2050, aktar minn 80 % 

tal-popolazzjoni tal-UE se tkun qed tgħix 

f'żoni urbani, li tikkonsoma l-parti l-kbira 

tar-riżorsi disponibbli, inkluż l-enerġija, u 

peress li dawn huma żoni partikolarment 

vulnerabbli għat-tibdil meteoroloġiku 

avvers, l-impatti diġà qed jaggravaw 

minħabba t-tibdil fil-klima u d-diżastri 

naturali u se jkomplu jaggravaw fil-futur. 

Sfida ewlenija hija li tiżdied b'mod 

sinifikanti l-effiċjenza ġenerali fl-użu tal-

enerġija u r-riżorsi, kif ukoll ir-reżiljenza 

għall-klima tal-ibliet Ewropej b'mod 

olistiku, fejn il-fokus ikun fuq l-istokkijiet 

tal-bini, is-sistemi tal-enerġija, il-mobbiltà, 

it-tibdil fil-klima, kif ukoll l-ilma, il-

ħamrija, il-kwalità tal-arja, l-iskart u l-

istorbju.  Is-sinerġiji ma' politika u 

azzjonijiet urbani ffinanzjati minn FEŻR 

Huwa stmat li sal-2050, aktar minn 80 % 

tal-popolazzjoni tal-UE se tkun qed tgħix 

f'żoni urbani, u jikkonsmaw l-parti l-kbira 

tar-riżorsi disponibbli, inkluża l-enerġija; 

barra minn hekk, dawn iż-żoni jkunu 

partikolarment vulnerabbli għall-effetti 

negattivi tat-tibdil meteoroloġiku, li diġà 

qed jaggravaw minħabba t-tibdil fil-klima 

u d-diżastri naturali, u se jkomplu 

jaggravaw fil-futur.  Sfida ewlenija hija li 

tiżdied b'mod sinifikanti l-effiċjenza 

ġenerali fl-użu tal-enerġija u r-riżorsi, kif 

ukoll ir-reżiljenza għall-klima tal-bliet 

Ewropej b'mod olistiku, fejn il-fokus ikun 

fuq l-istokkijiet tal-bini, is-sistemi tal-

enerġija, il-mobbiltà, it-tibdil fil-klima, kif 

ukoll l-ilma, il-ħamrija, il-kwalità tal-arja, 

l-iskart u l-istorbju. Is-sinerġiji ma' politika 

u azzjonijiet urbani ffinanzjati minn FEŻR 
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jenħtieġ li jiġu investigati u sfruttati. jenħtieġ li jiġu investigati u sfruttati. 

Barra minn hekk, ikollha tingħata 

attenzjoni speċjali lill-mobbiltà u lis-

sigurtà tal-20 % li fadal tal-popolazzjoni 

tal-UE li tgħix f'żoni rurali u mbiegħda, 

biex jinstabu l-istrateġiji l-aktar effiċjenti 

u effettivi kemm fis-settur tat-trasport 

(infrastruttura, mobbiltà intelliġenti u 

interkonnessa) kif ukoll fis-settur tal-

enerġija biex tiġi żgurata l-aqwa sigurtà 

fir-rigward tal-loġistika u l-enerġija. 

 

Emenda  45 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.5 – paragrafu 2 – inċiż 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Il-kwalità tal-ħajja għaċ-ċittadini, 

il-mobbiltà sikura, l-innovazzjoni soċjali 

urbana, il-kapaċità ċirkolari u reġenerattiva 

tal-ibliet, impronta ambjentali mċekkna u 

t-tniġġis; 

– Il-kwalità tal-ħajja għaċ-ċittadini u 

l-viżitaturi, il-mobbiltà sikura, l-

innovazzjoni soċjali urbana, il-kapaċità 

ċirkolari u reġenerattiva tal-bliet, it-tnaqqis 

tal-impronta u t-tniġġis ambjentali, id-

destinazzjonijiet intelliġenti; 

 

 

Emenda  46 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.6 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Iċ-ċaqliqa lejn teknoloġiji, konnettività u 

awtomazzjoni nodfa se tkun tiddependi fuq 

id-disinn u l-manifattura f'waqthom tal-

inġenji tal-ajru, il-vetturi u l-bastimenti li 

jintegraw teknoloġiji differenti u 

jaċċelleraw l-introduzzjoni tagħhom. Iktar 

kumdità, effiċjenza, affordabbiltà, filwaqt 

li jiġi minimizzat l-impatt taċ-ċiklu tal-

ħajja fuq l-ambjent, is-saħħa tal-bniedem u 

fuq l-użu tal-enerġija, jibqgħu għanijiet ta' 

importanza kbira ħafna. Infrastruttura tat-

trasport li hija innovattivi u b'kapaċità 

kbira hija essenzjali għall-funzjonament kif 

It-tranżizzjoni lejn teknoloġiji, konnettività 

u awtomatizzazzjoni nodfa se tkun 

tiddependi fuq id-disinn u l-manifattura 

f'waqthom tal-inġenji tal-ajru, il-vetturi u l-

bastimenti li jintegraw teknoloġiji 

differenti u jaċċelleraw l-introduzzjoni 

tagħhom. Iktar kumdità, effiċjenza, 

affordabbiltà, filwaqt li jiġi minimizzat l-

impatt taċ-ċiklu tal-ħajja fuq l-ambjent, is-

saħħa tal-bniedem u fuq l-użu tal-enerġija, 

jibqgħu għanijiet ta' importanza kbira 

ħafna. Infrastruttura tat-trasport 

innovattiva, b'kapaċità kbira, 
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suppost tal-modi tat-trasport kollha 

minħabba d-domanda dejjem tikber tal-

mobbiltà u r-reġimi tat-teknoloġija li qed 

jinbidlu malajr. Approċċ integrat għall-

infrastruttura u l-iżvilupp ta' 

vetturi/bastimenti/inġenji tal-ajru jistħoqlu 

attenzjoni partikolari wkoll sabiex jiġi 

minimizzat l-impatt tal-enerġija u dak 

ambjentali. 

interoperabbli u multimodali hija 

essenzjali għall-funzjonament kif suppost 

tal-modi tat-trasport kollha minħabba d-

domanda dejjem tikber tal-mobbiltà u r-

reġimi tat-teknoloġija li qed jinbidlu 

malajr. Approċċ integrat għall-

infrastruttura u l-iżvilupp ta' 

vetturi/bastimenti/inġenji tal-ajru 

jistħoqqlu attenzjoni partikolari wkoll 

sabiex jiġi minimizzat l-impatt tal-enerġija 

u dak ambjentali. 

 

Emenda  47 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.6 – paragrafu 2 – inċiż 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Materjali, tekniki u metodi ta' 

kostruzzjoni ġodda, operazzjonijiet u 

manutenzjoni tal-infrastrutturi, li jiżguraw 

d-disponibbiltà ta' network affidabbli 

approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ; 

– Materjali, tekniki u metodi ta' 

kostruzzjoni ġodda, operazzjonijiet u 

monitoraġġ u manutenzjoni tal-

infrastrutturi, li jiżguraw d-disponibbiltà ta' 

network affidabbli approċċ taċ-ċiklu tal-

ħajja sħiħ; 

 

Emenda  48 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.6 – paragrafu 2 – inċiż 5a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 – elettromobbiltà; 

 

Emenda  49 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.7 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sabiex l-UE tilħaq l-għanijiet tal-kwalità 

tal-arja, tal-klima u tal-enerġija tagħha, 

inkluż tnaqqis ta' 60 % fl-emissjonijiet tal-

gassijiet b'effett serra sal-2050 kif ukoll 

Sabiex l-UE tilħaq l-għanijiet tal-kwalità 

tal-arja, tal-klima u tal-enerġija tagħha, 

inkluż tnaqqis ta' 60 % fl-emissjonijiet tal-

gassijiet b'effett serra sal-2050 kif ukoll 
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tnaqqis fl-istorbju, se jkun hemm bżonn ta' 

konsiderazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-

mobbiltà kollha inkluż l-utenti, il-vetturi, 

il-fjuwils u l-infrastrutturi. Dan se jkun 

jirrikjedi wkoll il-varar ta' enerġiji 

alternattivi ta' emissjonijiet baxxi u l-użu 

mis-suq ta' vetturi/bastimenti/inġenji tal-

ajru ta' żero emissjonijiet. Flimkien mal-

effetti dannużi tal-emissjonijiet tal-gassijiet 

b'effett serra, it-trasport jikkontribwixxi 

b'mod sinifikanti għal arja ta' kwalità baxxa 

u għall-istorbju fl-Ewropa, b'konsegwenzi 

negattivi għas-saħħa taċ-ċittadini18 . 

Permezz tal-bini fuq il-progress fir-rigward 

tal-elettrifikazzjoni u l-użu ta' ċelluli tal-

fjuwil għall-karozzi, ix-xarabankijiet u 

vetturi ħfief, huwa essenzjali li jitħaffef il-

pass tas-soluzzjonijiet ta' riċerka u 

innovazzjoni għal setturi oħra bħall-

avjazzjoni, it-trasport marittimu u n-

navigazzjoni fl-ilmijiet interni u t-

trakkijiet. 

tnaqqis fl-istorbju, se jkun hemm bżonn ta' 

konsiderazzjoni mill-ġdid tas-sistema tal-

mobbiltà kollha inkluż l-utenti, il-vetturi, 

il-fjuwils u l-infrastrutturi. Dan se jkun 

jirrikjedi wkoll il-varar ta' enerġiji 

alternattivi ta' emissjonijiet baxxi u l-użu 

mis-suq ta' vetturi/bastimenti/inġenji tal-

ajru ta' żero emissjonijiet. Flimkien mal-

effetti dannużi tal-emissjonijiet tal-gassijiet 

b'effett serra, it-trasport jikkontribwixxi 

b'mod sinifikanti għal arja ta' kwalità baxxa 

u għall-istorbju fl-Ewropa, b'konsegwenzi 

negattivi għas-saħħa taċ-ċittadini18 . 

Permezz tal-bini fuq il-progress fir-rigward 

tal-elettrifikazzjoni u l-użu ta' ċelluli tal-

fjuwil għall-karozzi, ix-xarabankijiet u 

vetturi ħfief, huwa essenzjali li jitħaffef il-

pass tas-soluzzjonijiet ta' riċerka u 

innovazzjoni għal setturi oħra bħall-

avjazzjoni, it-trasport marittimu u n-

navigazzjoni fl-ilmijiet interni, it-trasport 

stradali u t-turiżmu. 

_________________ _________________ 

18 Madwar terz taċ-ċittadini tal-UE jgħixu 

f'żoni urbani b'livelli ta' konċentrazzjoni ta' 

sustanzi niġġiesa ogħla mil-livelli limitu 

legali. 

18 Madwar terz taċ-ċittadini tal-UE jgħixu 

f'żoni urbani b'livelli ta' konċentrazzjoni ta' 

sustanzi niġġiesa ogħla mil-livelli limitu 

legali. 

 

Emenda  50 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.7 – paragrafu 2 – inċiż 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– L-elettrifikazzjoni tal-modi tat-

trasport kollha (eż. il-batteriji, iċ-ċelluli 

tal-fjuwil, l-ibridizzazzjoni, eċċ.) tinkludi 
teknoloġiji ġodda għal sistemi ta' 

motopropulsjoni tal-

vetturi/bastimenti/inġenji tal-ajru, 

ċarġ/riforniment tal-fjuwil veloċi, ħsad tal-

enerġija u interfaċċi aċċessibbli u faċli biex 

jintużaw mill-utent mal-infrastruttura taċ-

ċarġ, l-iżgurar tal-interoperabbiltà u ta' 

servizzi tal-provvista bla xkiel; l-iżvilupp u 

l-varar ta' batteriji kompetittivi, sikuri, ta' 

– Id-dekarbonizzazzjoni tal-modi tat-

trasport kollha inklużi teknoloġiji ġodda 

għal sistemi ta' motopropulsjoni tal-

vetturi/bastimenti/inġenji tal-ajru, 

ċarġ/riforniment tal-fjuwil veloċi, ħsad tal-

enerġija u interfaċċi aċċessibbli u faċli biex 

jintużaw mill-utent mal-infrastruttura taċ-

ċarġ, l-iżgurar tal-interoperabbiltà u ta' 

servizzi tal-provvista bla xkiel; l-iżvilupp u 

l-varar ta' batteriji kompetittivi, sikuri, ta' 

prestazzjoni għolja u sostenibbli għal 

vetturi b'emissjonijiet baxxi jew żero 
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prestazzjoni għolja u sostenibbli għal 

vetturi b'emissjonijiet baxxi jew żero 

emissjonijiet; 

emissjonijiet; 

 

Emenda  51 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.7 – paragrafu 2 – inċiż 1a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - L-appoġġ tal-manifattura Ewropea 

fuq skala industrijali ta' ċelluli ta' 

batteriji u katina tal-valur kompleta u 

kompetittiva fl-Ewropa; it-tisħiħ tat-

tmexxija industrijali permezz ta' appoġġ 

aċċellerat għar-riċerka u l-innovazzjoni 

għal teknoloġiji avvanzati (eż. joni tal-

litju) u fixkiela (eż. stat solidu); 

 

Emenda  52 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.7 – paragrafu 2 – inċiż 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Fjuwils ġodda sostenibbli u 

vetturi/bastimenti/inġenji tal-ajru ġodda 

għal xejriet ta' mobbiltà u infrastruttura ta' 

appoġġ eżistenti u futuri; teknoloġiji u 

soluzzjonijiet ibbażati fuq l-utent għall-

interoperabbiltà u provvista tas-servizzi bla 

xkiel; 

– Fjuwils ġodda sostenibbli u 

vetturi/bastimenti/inġenji tal-ajru ġodda 

għal xejriet ta' mobbiltà u infrastruttura ta' 

appoġġ eżistenti u futuri; teknoloġiji u 

soluzzjonijiet ibbażati fuq l-utent għall-

interoperabbiltà u provvista tas-servizzi bla 

xkiel; inġenji tal-ajru li jagħmlu inqas 

storbju u ma jagħmlux ħsara lill-ambjent 

(Clean Sky 2); 

 

Emenda  53 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.7 – paragrafu 2 – inċiż 2a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - L-appoġġ ta' trasport effiċjenti fl-
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użu tar-riżorsi li jirrispetta l-ambjent 

permezz ta' inġenji tal-ajru, bastimenti u 

vetturi aktar nodfa u silenzjużi biex jiġi 

minimizzat l-impatt tat-trasport fuq il-

klima u l-ambjent, permezz tal-iżvilupp ta' 

tagħmir, infrastrutturi u servizzi 

intelliġenti u permezz tat-titjib tat-trasport 

u l-mobbiltà fiż-żoni urbani; 

 

Emenda  54 

 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.7 – paragrafu 2 – inċiż 3a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 - L-appoġġ għal mobbiltà aħjar, 

anqas tniġġis, aktar sikurezza u sigurtà bi 

tnaqqis sostanzjali tal-konġestjoni tat-

traffiku; b'titjib sostanzjali fil-mobbiltà 

tan-nies u tal-merkanzija; bl-iżvilupp ta' 

kunċetti ġodda ta' trasport u loġistika tal-

merkanzija u bi tnaqqis tar-rati tal-

inċidenti u tan-nies li jmutu u jindarbu, u 

b'titjib tas-sigurtà; 

 

Emenda  55 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.8 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-mobbiltà intelliġenti se tgħin sabiex tiġi 

żgurata l-mobbiltà minn bieb għal bieb 

effiċjenti, sikura u reżiljenti u l-

komponenti kollha tagħha, partikolarment 

bl-użu ta' teknoloġiji diġitali, in-

navigazzjoni bis-satellita avvanzata 

(EGNOS/Galileo) u l-intelliġenza 

artifiċjali. It-teknoloġiji l-ġodda se jgħinu 

sabiex jiġu ottimizzati l-użu u l-effiċjenza 

tal-infrastruttura u n-networks tat-trasport, 

billi jtejbu l-multimodalità u l-konnettività, 

jottomizzaw il-ġestjoni tat-traffiku u 

jippermettu soluzzjonijiet u servizzi tat-

trasport innovattivi, biex b'hekk titnaqqas 

Il-mobbiltà intelliġenti se tgħin sabiex tiġi 

żgurata l-mobbiltà minn bieb għal bieb 

effiċjenti, sikura u reżiljenti u l-

komponenti kollha tagħha, partikolarment 

bl-użu ta' teknoloġiji diġitali, in-

navigazzjoni bis-satellita avvanzata 

(EGNOS/Galileo) u l-intelliġenza 

artifiċjali.  It-teknoloġiji l-ġodda se jgħinu 

sabiex jiġu ottimizzati l-użu u l-effiċjenza 

tal-infrastruttura u n-networks tat-trasport, 

billi jtejbu l-multimodalità u l-konnettività, 

jottimizzaw il-ġestjoni tat-traffiku u 

jippermettu soluzzjonijiet u servizzi tat-

trasport innovattivi, li jkunu aċċessibbli 
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il-konġestjoni u l-impatti ambjentali 

negattivi, tiġi pprovduta mobbiltà aħjar u 

servizzi ta' loġistika aħjar għaċ-ċittadini u 

n-negozji. Mobbiltà konnessa u 

awtomatizzata flimkien mal-infrastruttura 

abilitanti se jtejbu l-effiċjenza u s-sikurezza 

fil-modi tat-trasport kollha. 

għall-utenti, b'mod partikolari għal dawk 

b'mobbiltà mnaqqsa. Dan jagħmilha 

possibbli li jitnaqqsu l-konġestjoni u l-

impatti ambjentali negattivi, filwaqt li tiġi 

pprovduta mobbiltà aħjar u servizzi ta' 

loġistika aħjar għaċ-ċittadini u n-negozji 

Mobbiltà konnessa u awtomatizzata 

flimkien mal-infrastruttura abilitanti se 

jtejbu l-effiċjenza u s-sikurezza fil-modi 

tat-trasport kollha. 

 

Emenda  56 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.8 – paragrafu 2 – inċiż 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Teknoloġiji u operazzjonijiet 

ferrovjarji għal sistema ferrovjarja ta' 

kapaċità għolja, silenzjuża, interoperabbli u 

awtomatizzata; 

– Teknoloġiji u operazzjonijiet 

ferrovjarji għal sistema ferrovjarja ta' 

kapaċità għolja, kompletament konnessa, 

silenzjuża, interoperabbli u awtomatizzata; 

 

Emenda  57 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.8 – paragrafu 2 – inċiż 3a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 – Passaġġi fuq l-ilma intern 

transfruntieri: Soluzzjonijiet għal 

operazzjonijiet ekonomikament vijabbli 

għal tranżizzjoni lejn sistema tat-trasport 

fil-passaġġi fuq l-ilma awtomatizzata, 

konnessa, effiċjenti, affidabbli, sikura u 

reżiljenti li tkun konnessa ma' modi oħra 

tat-trasport; 

 

Emenda  58 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.8 – paragrafu 2 – inċiż 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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– Sistemi u servizzi ta' mobbiltà 

konnessi, kooperattivi u awtomatizzati, 

inkluż soluzzjonijiet teknoloġiċi u 

kwistjonijiet mhux teknoloġiċi. 

– Sistemi u servizzi ta' mobbiltà 

konnessi, interoperabbli, kooperattivi u 

awtomatizzati, inkluż soluzzjonijiet 

teknoloġiċi u kwistjonijiet mhux 

teknoloġiċi. 

 

Emenda  59 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.8 – paragrafu 2 – inċiż 4a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 – Soluzzjonijiet ta' tbaħħir 

intelliġenti għal operazzjonijiet aktar 

sikuri u effiċjenti fuq l-ilma. 

 

Emenda  60 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.8 – paragrafu 2a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Trasport Marittimu: appoġġ għas-sistemi 

ta' diġitalizzazzjoni tat-trasport marittimu 

u promozzjoni tal-awtostradi tal-baħar; 

 

Emenda  61 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 5 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. RAGGRUPPAMENT "IKEL U 

RIŻORSI NATURALI" 

5. RAGGRUPPAMENT "IKEL, 

RIŻORSI NATURALI, IBĦRA U 

OĊEANI" 

 

Emenda  62 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 7a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 B'mod speċjali se jikkontribwixxu għall-

missjoni "Ibħra u oċeani nodfa u 

produttivi" li hija deskritta fid-dettall fil-

Programm ta' Ħidma speċifiku. 

 

Emenda  63 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.2 – paragrafu 2 – inċiż 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Soluzzjonijiet adattabbli u 

multifunzjonali bbażati fin-natura, li 

jindirizzaw l-isfidi fil-bliet u fiż-żoni rurali 

u kostali marbutin mat-tibdil fil-klima, id-

diżastri naturali, it-telf tal-bijodiversità, id-

degradazzjoni tal-ekosistemi, it-tniġġis, u 

s-saħħa u l-benesseri taċ-ċittadini; 

– Soluzzjonijiet adattabbli u 

multifunzjonali bbażati fin-natura, li 

jindirizzaw l-isfidi fil-bliet u fiż-żoni rurali 

u kostali marbutin mat-tibdil fil-klima, id-

diżastri naturali, it-telf tal-bijodiversità, id-

degradazzjoni tal-ekosistemi, it-tniġġis, u 

s-saħħa u l-benesseri taċ-ċittadini u tal-

viżitaturi; 

 

Emenda  64 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.4 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5.2.4. Ibħra u Oċeani (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)   

 

Emenda  65 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.4 – paragrafu 2 – inċiż 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Ktajjen tal-valur blu, l-użu multiplu 

tal-ispazju marin u t-tkabbir tas-settur tal-

enerġija rinnovabbli mill-ibħra u l-oċeani, 

inkluż mikroalga u makroalga sostenibbli; 

– Ktajjen tal-valur blu, inkluż it-

turiżmu kostali u tal-baħar, l-użu multiplu 

tal-ispazju marin u t-tkabbir tas-settur tal-

enerġija rinnovabbli mill-ibħra u l-oċeani, 

inkluż mikroalga u makroalga sostenibbli; 
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Emenda  66 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.4 – paragrafu 2 – inċiż 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– L-innovazzjoni blu li tinkludi l-

ekonomiji blu u diġitali, fiż-żoni ta' mal-

kosta kollha, il-bliet kostali u l-portijiet 

sabiex tissaħħaħ ir-reżiljenza taż-żoni 

kostali u jiżdiedu l-benefiċċji taċ-ċittadini. 

– L-innovazzjoni blu li tinkludi l-

ekonomiji blu u diġitali, fiż-żoni ta' mal-

kosta kollha, il-bliet kostali u l-portijiet u t-

turiżmu kostali u marittimu sabiex 

tissaħħaħ ir-reżiljenza taż-żoni kostali u 

jiżdiedu l-benefiċċji taċ-ċittadini u tal-

viżitaturi. 

 

Emenda  67 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.4 – paragrafu 2 – inċiż 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– L-innovazzjoni blu li tinkludi l-

ekonomiji blu u diġitali, fiż-żoni ta' mal-

kosta kollha, il-bliet kostali u l-portijiet 

sabiex tissaħħaħ ir-reżiljenza taż-żoni 

kostali u jiżdiedu l-benefiċċji taċ-ċittadini. 

– L-innovazzjoni blu li tinkludi l-

ekonomiji blu u diġitali, fiż-żoni ta' mal-

kosta kollha, il-bliet kostali, il-portijiet u r-

reġjuni insulari sabiex tissaħħaħ ir-

reżiljenza taż-żoni kostali u jiżdiedu l-

benefiċċji taċ-ċittadini. 

 

Emenda  68 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.5 – paragrafu 2 – inċiż 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– L-imġiba, l-istil ta' ħajja u l-

motivazzjonijiet tal-konsumaturi, il-

promozzjoni tal-innovazzjoni soċjali u l-

involviment tas-soċjetà għal saħħa u 

sostenibbiltà ambjentali aħjar tul il-katina 

tal-valur alimentari kollha; 

– L-imġiba, l-istil ta' ħajja u l-

motivazzjonijiet tal-konsumaturi, il-

promozzjoni tal-innovazzjoni soċjali u l-

involviment tas-soċjetà għal saħħa u 

sostenibbiltà ambjentali aħjar tul il-katina 

tal-valur alimentari kollha; b'kooperazzjoni 

ma' industriji oħra mis-settur tal-

ivvjaġġar u t-turiżmu. 

 

Emenda  69 
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Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.5 – paragrafu 2 – inċiż 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Sistemi ta' innovazzjoni u 

alimentari għall-innovazzjoni bbażata fuq 

il-post u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-

komunitajiet, it-trawwim ta' kummerċ u 

prezzar ġusti, l-inklużività u s-sostenibbiltà 

permezz ta' sħubiji bejn l-industrija, l-

awtoritajiet lokali, ir-riċerkaturi u s-soċjetà. 

– Sistemi ta' innovazzjoni u 

alimentari għall-innovazzjoni bbażata fuq 

il-post u t-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-

komunitajiet, it-trawwim ta' kummerċ u 

prezzar ġusti, l-inklużività u s-sostenibbiltà 

permezz ta' sħubiji bejn industriji li jistgħu 

jikkontribwixxi b'mod qawwi għal bidla 

sinifikanti fil-modi ta' produzzjoni u 

konsum, bħal fil-każ tat-turiżmu, l-

awtoritajiet lokali, ir-riċerkaturi u s-soċjetà. 

 

Emenda  70 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.2 – paragrafu 2 – punt 3 – inċiż 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Id-diġitalizzazzjoni f'setturi 

individwali, bħall-enerġija, it-trasport, il-

kostruzzjoni, is-saħħa u l-gvern; 

– Id-diġitalizzazzjoni f'setturi 

individwali, bħall-enerġija, it-trasport, il-

kostruzzjoni, is-saħħa, il-gvern u t-

turiżmu; 

 

Emenda  71 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.2 – paragrafu 2 – punt 5 – parti 

introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Ikel u Riżorsi Naturali 5. Ikel, Riżorsi Naturali, Ibħra u 

Oċeani 

 

Emenda  72 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti 4 – punt 1 – paragrafu 3 – inċiż 4a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 
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 – L-introduzzjoni ta' linji ta' 

finanzjament dedikati fil-programm ta' 

ħidma u/jew il-proposta ta' kwoti speċifiċi 

għal gruppi ta' pajjiżi li fihom 

diskrepanza sinifikanti fid-distribuzzjoni 

tal-finanzjament hija rapportata mill-

azzjonijiet H2020; 

Emenda  73 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

It-tlaqqigħ flimkien tal-attivitajiet dwar 

teknoloġiji diġitali, abilitanti essenzjali u 

tal-ispazju, kif ukoll provvista sostenibbli 

ta' materja prima, se jippermettu għal 

approċċ aktar sistemiku, u trasformazzjoni 

diġitali u industrijali aktar veloċi u aktar 

profonda. Dan se jiżgura li r-riċerka u l-

innovazzjoni f'dawn l-oqsma jwasslu u 

jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 

tal-politiki tal-UE għall-industrija, id-

diġitalizzazzjoni, l-ambjent, l-enerġija u l-

klima, l-ekonomija ċirkolari, il-materja 

prima u avvanzata u l-ispazju. 

It-tlaqqigħ flimkien tal-attivitajiet dwar 

teknoloġiji diġitali, abilitanti essenzjali u 

tal-ispazju, kif ukoll provvista sostenibbli 

ta' materja prima, se jippermettu għal 

approċċ aktar sistemiku, u trasformazzjoni 

diġitali u industrijali aktar veloċi u aktar 

profonda. Dan se jiżgura li r-riċerka u l-

innovazzjoni f'dawn l-oqsma jwasslu u 

jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni 

tal-politiki tal-UE għall-industrija, id-

diġitalizzazzjoni, l-ambjent, l-enerġija u l-

klima, il-mobbiltà, l-ekonomija ċirkolari, 

il-materja prima u avvanzata u l-ispazju. 

Emenda  74 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.8 – paragrafu 3 – inċiż 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– L-elettrifikazzjoni u l-użu ta' sorsi 

tal-enerġija mhux konvenzjonali fl-

impjanti industrijali, u l-iskambji tal-

enerġija u r-riżorsi bejn l-impjanti 

industrijali (pereżempju permezz tas-

simbjoċi industrijali); 

– L-elettrifikazzjoni u l-użu ta' sorsi 

tal-enerġija mhux konvenzjonali jew 

ibbażati fuq l-enerġija rinnovabbli fl-

impjanti industrijali, u l-iskambji tal-

enerġija u r-riżorsi bejn l-impjanti 

industrijali (pereżempju permezz tas-

simbjożi industrijali); 

Emenda  75 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 2 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-Ftehim ta' 

Pariġi, l-UE trid tagħmel tranżizzjoni għal 

ekonomiji u soċjetajiet b'emissjonijiet 

baxxi tal-karbonju, effiċjenti fl-użu tar-

riżorsi u reżiljenti. Dan se jkun ibbażat fuq 

bidliet profondi fit-teknoloġija u s-servizzi, 

fil-modi ta' mġiba tan-negozji u l-

konsumaturi, u se jinvolvi wkoll forom 

ġodda ta' governanza. Il-limitu fiż-żieda 

tat-temperatura medja globali għal sew 

inqas minn 2°C, u l-eżerċitar tal-isforzi 

biex iż-żieda fit-temperatura tkun limitata 

għal 1.5°C, jirrikjedu progress rapidu fid-

dekarbonizzazzjoni tas-sistema tal-enerġija 

u tnaqqis sostanzjali fl-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra (GHG) mis-settur tat-

trasport17. Se jkun irid ukoll impetus ġdid 

biex jaċċellera l-pass tal-iżvilupp ta' 

avvanzi deċiżivi tal-ġenerazzjoni li jmiss 

kif ukoll id-demostrazzjoni u l-varar ta' 

teknoloġiji u soluzzjonijiet innovattivi, billi 

juża wkoll l-opportunitajiet ipprovduti mit-

teknoloġiji diġitali u spazjali. Dan se jsir 

permezz ta' approċċ integrat li jinkludi d-

dekarbonizzazzjoni, l-effiċjenza fl-użu tar-

riżorsi, it-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja, l-

aċċess għall-materja prima u l-ekonomija 

ċirkolari. 

Sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-Ftehim ta' 

Pariġi, l-UE trid tagħmel tranżizzjoni għal 

ekonomiji u soċjetajiet b'emissjonijiet 

baxxi tal-karbonju, effiċjenti fl-użu tar-

riżorsi u reżiljenti. Dan se jkun ibbażat fuq 

bidliet profondi fit-teknoloġija u s-servizzi, 

fil-modi ta' mġiba tan-negozji u l-

konsumaturi, u se jinvolvi wkoll forom 

ġodda ta' governanza. Il-limitu fiż-żieda 

tat-temperatura medja globali għal sew 

inqas minn 2°C, u l-eżerċitar tal-isforzi 

biex iż-żieda fit-temperatura tkun limitata 

għal 1,5°C, jirrikjedu progress rapidu fid-

dekarbonizzazzjoni tas-sistema tal-enerġija 

u tnaqqis sostanzjali fl-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra (GHG) mis-settur tat-

trasport17. Fil-preżent, is-settur tat-trasport 

jirrappreżenta kważi kwart tal-

emissjonijiet ta' GHGs fl-Unjoni. Is-settur 

tat-trasport huwa ta' importanza 

fundamentali biex jitnaqqsu l-

emissjonijiet ta' GHGs u tiġi 

dekarbonizzata l-ekonomija tal-Unjoni. Se 

jkun jeħtieġ ukoll impetus ġdid biex 

jaċċellera l-pass tal-iżvilupp ta' avvanzi 

deċiżivi tal-ġenerazzjoni li jmiss kif ukoll 

id-demostrazzjoni u l-varar ta' teknoloġiji u 

soluzzjonijiet innovattivi, billi juża wkoll l-

opportunitajiet ipprovduti mit-teknoloġiji 

diġitali, tal-awtomatizzazzjoni u spazjali. 

Dan se jsir permezz ta' approċċ integrat li 

jinkludi d-dekarbonizzazzjoni, l-effiċjenza 

fl-użu tar-riżorsi, it-tnaqqis tat-tniġġis tal-

arja, l-aċċess għall-materja prima u l-

ekonomija ċirkolari. 

__________________ __________________ 

17 Id-dekarbonizzazzjoni sostanzjali ta' 

setturi oħrajn hija indirizzata f'oqsma 

oħrajn tal-pilastru ta' Orizzont Ewropea 

Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali. 

17 Id-dekarbonizzazzjoni sostanzjali ta' 

setturi oħrajn hija indirizzata f'oqsma 

oħrajn tal-pilastru ta' Orizzont Ewropea 

Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali. 

Emenda  76 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 7 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-kwistjonijiet affaċċati mis-setturi tal-

trasport u l-enerġija madankollu jmorru lil 

hinn mill-ħtieġa tat-tnaqqis tal-

emissjonijiet. Hemm diversi sfidi li jridu 

jiġu indirizzati, inkluż iż-żieda fil-

penetrazzjoni tat-teknoloġiji diġitali u 

dawk ibbażati fl-ispazju, il-bidliet fl-

imġieba tal-utenti u x-xejriet tal-mobbiltà, 

il-parteċipanti ġodda fis-suq u l-mudelli 

kummerċjali fixkiela, il-globalizzazzjoni, 

iż-żieda fil-kompetizzjoni internazzjonali u 

popolazzjoni aktar anzjana, aktar urbana u 

dejjem iktar varjata. 

Il-kwistjonijiet li jiffaċċjaw is-setturi tal-

trasport u l-enerġija, madankollu, imorru 

lil hinn mill-ħtieġa tat-tnaqqis tal-

emissjonijiet. Hemm diversi sfidi li jridu 

jiġu indirizzati, inkluż iż-żieda fil-

penetrazzjoni tat-teknoloġiji diġitali, 

awtomatizzati u dawk ibbażati fl-ispazju, 

il-bidliet fl-imġieba tal-utenti u x-xejriet 

tal-mobbiltà, il-parteċipanti ġodda fis-suq u 

l-mudelli kummerċjali fixkiela, il-

globalizzazzjoni, iż-żieda fil-kompetizzjoni 

internazzjonali u popolazzjoni aktar 

anzjana, aktar urbana u dejjem iktar 

varjata. 

Emenda  77 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-attivitajiet li jaqgħu taħt dan ir-

Raggruppament jikkontribwixxu b'mod 

partikolari għall-għanijiet tal-Unjoni tal-

Enerġija, kif ukoll dawk tas-Suq Uniku 

Diġitali, l-aġenda dwar l-Impjiegi, it-

Tkabbir u l-Investiment, it-tisħiħ tal-UE 

bħala attur globali, l-Istrateġija dwar il-

Politika Industrijali tal-UE l-ġdida, l-

Ekonomija Ċirkolari, l-Inizjattiva tal-

Materja Prima, l-Unjoni tas-Sigurtà u l-

Aġenda Urbana, kif ukoll il-Politika 

Agrikola Komuni tal-UE u d-

dispożizzjonijiet legali tal-UE sabiex 

jitnaqqas it-tniġġis mill-istorbju u tal-arja. 

L-attivitajiet li jaqgħu taħt dan ir-

Raggruppament jikkontribwixxu b'mod 

partikolari għall-għanijiet tal-Unjoni tal-

Enerġija, kif ukoll dawk tas-Suq Uniku 

Diġitali, l-Aġenda għall-Impjiegi, it-

Tkabbir u l-Investiment, it-tisħiħ tal-UE 

bħala attur globali, l-Istrateġija dwar il-

Politika Industrijali tal-UE l-ġdida, l-

Ekonomija Ċirkolari, l-Inizjattiva tal-

Materja Prima, l-Unjoni tas-Sigurtà u l-

Aġenda Urbana, kif ukoll il-Politika 

Agrikola Komuni tal-UE u d-

dispożizzjonijiet legali tal-UE sabiex 

jitnaqqas it-tniġġis mill-istorbju u tal-arja, 

u jgħinu lill-Istati Membri jilħqu l-miri 

nazzjonali tagħhom dwar it-tnaqqis fl-

emissjonijiet. 

Emenda  78 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.2 – paragrafu 2 – inċiż 1 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli 

u soluzzjonijiet għall-ġenerazzjoni tal-

elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ, fjuwils tat-

trasport sostenibbli u trasportaturi 

intermedji, f'diversi skali u stadji ta' 

żvilupp, adattati għall-kundizzjonijiet u s-

swieq ġeografiċi, kemm fi ħdan l-UE kif 

ukoll madwar id-dinja; 

– Teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli 

u soluzzjonijiet għall-ġenerazzjoni tal-

elettriku, il-produzzjoni tal-idroġenu, it-

tisħin u t-tkessiħ, fjuwils tat-trasport 

sostenibbli u trasportaturi intermedji, 

f'diversi skali u stadji ta' żvilupp, adattati 

għall-kundizzjonijiet u s-swieq ġeografiċi, 

kemm fi ħdan l-UE kif ukoll madwar id-

dinja; 

Emenda  79 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.9 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Soluzzjonijiet ta' ħażna massiva, 

konċentrata u deċentralizzata (li jinkludu 

kimika, elettrokimika, elettrika, 

mekkanika u termali) għas-sistema tal-

enerġija se jżidu l-effiċjenza, il-flessibbiltà, 

l-indipendenza teknoloġika u l-

aċċessibbiltà, kif ukoll is-sigurtà tal-

provvista. It-trasport b'emissjonijiet baxxi u 

dekarbonizzat se jkun jirrikjedi sehem li 

qed jikber ta' vetturi elettriċi u/jew li 

jaħdmu bi fjuwils alternattivi, b'batteriji bi 

prestazzjoni aħjar u orħos li jkunu 

riċiklabbli u li jkunu jistgħu jintużaw mill-

ġdid, kif ukoll provvista lokali ta' fjuwils 

sintetiċi/rinnovabbli bħall-idroġenu u 

soluzzjonijiet innovattivi għall-ħażna fis-

sit. 

Soluzzjonijiet ta' ħażna massiva, 

konċentrata u deċentralizzata (tat-tip 

kimiku, elettrokimiku, elettriku, 

mekkaniku u termali) għas-sistema tal-

enerġija se jżidu l-effiċjenza, il-flessibbiltà, 

l-indipendenza teknoloġika u l-

aċċessibbiltà, kif ukoll is-sigurtà tal-

provvista. It-trasport b'emissjonijiet baxxi u 

dekarbonizzat se jkun jirrikjedi sehem li 

qed jikber ta' vetturi elettriċi u/jew li 

jaħdmu bi fjuwils alternattivi, b'batteriji bi 

prestazzjoni aħjar u orħos, immanifatturati 

b'mod sostenibbli, li jkunu riċiklabbli u li 

jkunu jistgħu jintużaw mill-ġdid, kif ukoll 

provvista lokali ta' fjuwils 

sintetiċi/rinnovabbli bħall-idroġenu u 

soluzzjonijiet innovattivi għall-ħażna fis-

sit. 

Emenda  80 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness I – parti II – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.9 – paragrafu 2 – inċiż 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– Idroġenu b'emissjonijiet baxxi jew 

żero tal-karbonju inkluż ċelluli tal-fjuwil, 

u l-katina tal-valur tal-UE mid-disinn sal-

– Ħażna u infrastruttura relatata ta' 

idroġenu b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' 

karbonju u sustanzi u materjali oħra li 
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użu aħħari f'diversi applikazzjonijiet. jippermettu l-ħażna ta' enerġija, inkluża t-

teknoloġija taċ-ċelluli tal-fjuwil, iżda 

mhux biss, u l-katina tal-valur tal-UE mid-

disinn sal-użu aħħari f'diversi 

applikazzjonijiet. 

 

Emenda  81 

Proposta għal deċiżjoni 

Anness II – paragrafu 1 – punt 8 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. Ikel u Riżorsi Naturali 8. Ikel, Riżorsi Naturali, Ibħra u 

Oċeani 
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