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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. Elementi ewlenin tal-proposta

Il-proposta għall-programmi speċifiċi hija bbażata fuq it-Titolu XVIII tat-Trattat, l-Artikoli 
163 sa 173, u b’mod partikulari l-Artikolu 166(3) dwar l-implimentazzjoni tal-Programm ta’ 
Qafas permezz ta’ programmi speċifiċi.

Il-Kummissjoni għandha l-ħsieb li twaqqaf aġenzija eżekuttiva li se tkun fdata b’ċertu xogħol 
meħtieġ biex jiġu implimentati l-programmi speċifiċi "Koperazzjoni", "Nies" u "Kapaċitajiet".
Dan l-approċċ se jittieħed ukoll għall-implimentazzjoni tal-programm "Ideat".

Il-programm speċifiku Koperazzjoni huwa maħsub biex l-UE tkun minn ta' l-ewwel 
f’oqsma xjentifiċi u teknoloġiċi ewlenin billi tkun appoġġjata l-koperazzjoni bejn l-
universitajiet, l-industrija, iċ-ċentri ta’ riċerka u l-awtoritajiet pubbliċi fl-Unjoni Ewropea 
kollha kif ukoll fil-bqija tad-dinja. Il-programmi ta’ qafas preċedenti juru l-impatt ta’ dawn l-
azzjonijiet fir-ristrutturazzjoni tar-riċerka fl-Ewropa u fil-ġbir flimkien u l-mobilitazzjoni ta' 
riżorsi.

Is-Seba’ Programm ta’ Qafas se jqassam dawn l-impatti b’mod usa’ u d-disa’ temi proposti 
jikkorrispondu ma’ l-oqsma ewlenin ta' progress fl-għarfien u t-teknoloġija fejn ir-riċerka
eċċellenti trid tissaħħaħ biex tindirizza l-isfidi soċjali, ekonomiċi, ambjentali u industrijali 
Ewropej.

Hemm novitajiet importanti f’dan il-programm speċifiku li jeħtieġu konsiderazzjoni speċifika 
għall-implimentazzjoni:

• Reazzjoni għall-bżonn ta' sħubijiet pubbliċi u privati ambizzjużi panewropej biex 
jaċċeleraw l-iżvilupp ta’ teknoloġiji ewlenin, permezz tat-tnedija ta’ Inizjattivi 
Teknoloġiċi Konġunti;

• Approċċ imsaħħaħ għall-koordinazzjoni tal-programmi nazzjonali ta’ riċerka . (Skema 
ERA-NET);

• Inizjattivi fl-oqsma ta’ l-għajxien assistit mill-ambjent, fir-riċerka fil-baħar Baltiku u 
fil-metroloġija (l-hekk imsejħa inizjattivi ta' l-Artikolu 169);

• Koperazzjoni internazzjonali (permezz ta’ djalogi ta’ politika u netwerks ma’ 
reġjuni differenti ta’ pajjiżi msieħba);

• Reazzjoni flessibbli għal ħtiġijiet li qed jitfaċċaw u ħtiġijiet ta' politika mhux 
previsti.

2. Rakkomandazzjonijiet mir-rapporteur għal opinjoni

Għal raġunijiet ta’ koerenza, ir-rapporteur għal opinjoni tipproponi l-istess grupp ta’ emendi 
għas-seba’ programmi speċifiċi ta’ riċerka kollha.
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Emenda standard tirreferi għall-qafas finanzjarju plurijennali u l-ħtieġa li jkun irrispettat il-
limitu massimu ta’ l-intestatura 1a.

L-emendi proposti msemmija hawn taħt jinkludu l-idea ta’ mmaniġġjar finanzjarju sod u l-
implimentazzjoni effiċjenti ta’ l-azzjonijiet iffinanzjati skond il-programm speċifiku.

Sabiex jitjieb il-monitoraġġ finanzjarju ta’ attivitajiet ta' riċerka ffinanzjati mill-Komunità, ir-
rapporteur għal opinjoni tqis li l-Kummissjoni għandha tinforma lill-aworità baġitarja dwar l-
implimentazzjoni tal-programmi speċifiċi fuq bażi regolari u tipprovdi l-informazzjoni minn 
qabel kull meta jkollha l-ħsieb li titbiegħed mill-analiżi statistika ta’ l-infiq iddikjarata fil-
baġit ġenerali.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġit jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

Emenda 1
Paragrafu 1 a (ġdid)

1a. Jikkunsidra li l-ammont indikattiv ta' referenza finanzjarja indikat fil-proposta 
leġiżlattiva jrid ikun kompatibbli mal-limitu massimu ta' l-intestatura 1a tal-qafas 
finanzjarju plurijennali ġdid (MFF) u jirrimarka li l-ammont annwali jkun deċiż 
fil-proċedura baġitarja annwali bi qbil mad-dispożizzjonijiet ta' punt 38 ta' l-IIA tas-
17 ta' Mejju 2006;

Ġustifikazzjoni

Emenda standard.

Proposta għal deċiżjoni

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 2
Artikolu 3, paragrafu 1 a (ġdid)

  
1 ĠU C 49, 28.2.2006, p. 37.
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Il-Kummissjoni għandha tieħu l-passi 
kollha neċessarji biex tivverifika li l-
azzjonijiet iffinanzjati qed isiru b'mod 
effettiv u skond id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament Finanzjarju.

Emenda 3
Artikolu 3, paragrafu 1 b (ġdid)

In- nefqa amministrattiva totali tal-
programm, inkluża n-nefqa interna u ta' l-
immaniġġjar għall-Aġenzija Eżekuttiva, 
għandha tkun proporzjonali għall-
funzjonijiet stipulati fil-programm 
ikkonċernat u tkun suġġetta għad-deċiżjoni 
ta' l-awtoritajiet baġitarji u leġiżlattivi.

Ġustifikazzjoni

L-approprjazzjonijiet allokati lill-Aġenzija Eżekuttiva għandhom jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' kondotta dwar l-istabbiliment ta' Aġenzija eżekuttiva u r-
Regolament tal-Kunsill Nru58/2003 li jistipulaw l-istatut għal aġenziji eżekuttivi li se jkollhom 
funzjonijiet speċifiċi fl-immaniġġjar ta' programmi tal-Komunità. Dan se jiżgura li jkun hemm 
finanzjament xieraq għall-azzjonijiet tal-programm.

Emenda 4
Artikolu 3, paragrafu 1 c (ġdid)

Approprjazzjonijiet tal-baġit għandhom 
jintużaw skond il-prinċipju ta' l-
immaniġġjar finanzjarju sod, jiġifieri 
skond il-prinċipji ta' l-ekonomija, l-
effiċjenza u l-effettività, kif ukoll il-
prinċipju tal-proporzjonalità.

Emenda 5
Artikolu 5 a (ġdid)

Artikolu 5a
Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
informazzjoni minn qabel lill-awtorità 
baġitarja kull meta jkollha l-ħsieb li 
titbiegħed mill-analiżi statistika ta' l-infiq 
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iddikjarata fir-rimarki u l-anness tal-baġit 
annwali.

Ġustifikazzjoni

Din il-proċedura kienet introdotta bħala riżultat ta' ftehima bejn il-Kumitat għall-Baġit u l-
Kummissjoni f'Ottubru 1999. Ir-rapporteur għal opinjoni tqis li l-proċedura għandha 
tinżamm biex ittejjeb is-segwitu ta' l-użu ta' fondi fil-programmi speċifiċi ta' l-FP7.

Emenda 6
Artikolu 8, paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu jkun 
fih evalwazzjoni ta' kemm huwa sod l-
immaniġġjar finanzjarju. Għandu jkun fih 
evalwazzjoni ta' l-effiċjenza u r-regolarità 
ta' l-immaniġġjar baġitarju u ekonomiku 
tal-programm.
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