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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. Elementi prinċipali għall-proposta

Il-programm speċifiku se jistabbilixxi l-attivitajiet għal azzjonijiet mhux nukleari taċ-Ċentru 
ta’ Riċerka Konġunta, li jipprovdi appoġġ xjentifiku u tekniku msejjes fuq il-klijent għall-
ħolqien, l-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-immoniterjar tal-politiki ta' l-UE u li jirrispondi 
għall-ħtiġijiet ġodda tal-politika. 

2. Rakkomandazzjonijiet min-naħa tar-rapporteur għal opinjoni

Għal raġunijiet ta’ koerenza, ir-rapporteur għal opinjoni qed tipproponi l-istess sett ta’ emendi 
għas-seba’ programmi ta’ riċerka speċifika kollha. Emenda standard tirreferi għall-qafas 
finanzjarju plurijennali u għall-ħtieġa ta’ rispett tal-limitu ta’ l-intestatura 1a.

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

Sabiex jittejjeb l-immoniterjar finanzjarju ta’ l-attivitajiet ta’ riċerka ffinanzjati mill-
Komunità, ir-rapporteur tikkonsidra li l-Kummissjoni għandha tinforma lill-awtorità baġitarja 
dwar l-implimentazzjoni tal-programmi speċifiċi fuq bażi regolari u tipprovdi informazzjoni 
minn qabel kull meta jkollha l-intenzjoni li tevita it-tqassim dettaljat ta’ nefqa msemmija 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
Premessa 1a (ġdida)

1a. Jikkunsidra li l-ammont indikattiv ta' referenza finanzjarja indikat fil-proposta 
leġiżlattiva jrid ikun kompatibbli mal-limitu ta' l-intestatura 1a tal-qafas finanzjarju 
plurijennali (Multiannual Financial Framework - MFF) u jirrimarka li l-ammont 
annwali se jiġi deċiż fi ħdan il-proċedura baġitarja annwali skond id-
dispożizzjonijiet ta' punt 38 tat-IIA tas-17 ta' Mejju 2006;

Ġustifikazzjoni

Emenda standard.
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Proposta għal deċiżjoni

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 2
Artikolu 3, paragrafu 1a (ġdid)

Il-Kummissjoni għandha tieħu kull pass 
neċessarju biex tivverifika li l-azzjonijiet 
iffinanzjati jiġu mwettqa b’mod effiċjenti u 
b’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-
Regolament Finanzjarju.

Emenda 3
Artikolu 3, paragrafu 1b (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 leġiżlatttivi.

Ġustifikazzjoni

L-approprjazzjonijiet allokati lill-Aġenzija Eżekuttiva għandhom ikunu konformi mad-
dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' kondotta dwar l-istabbiliment ta' Aġenzija eżekuttiva u mar-
Regolament tal-Kunsill Nru58/2003 li jistipulaw l-istatut għal aġenziji eżekuttivi li se 
jingħataw 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 1b (ġdid)

Approprjazzjonijiet baġitarji għandhom 
jintużaw skond il-prinċipju ta’ mmaniġġjar 
finanzjarju sod, b’mod partikulari skond il-
prinċipji ta’ l-ekonomija, l-effiċjenza u l-
effettività, kif ukoll l-prinċipju ta’ 

  
1 ĠU C 49, 28.2.2006, p. 37.
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proporzjonalità.

Emenda 5
Artikolu 5 a (ġdid)

Artikolu 5a
Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
informazzjoni minn qabel lill-awtorità 
baġitarja kull meta jkollha l-intenzjoni li 
tevita t-tqassim dettaljat ta’ nefqa 
msemmija fir-rimarki u l-anness tal-baġit 
annwali.

Ġustifikazzjoni

Din il-proċedura ddaħlet bħala riżultat ta’ fteħim bejn l-Kumitat għall-Baġits u l-
Kummissjoni f’Ottubru 1999. Ir-rapporteur tikkonsidra li din l-proċedura għandha tinżamm 
biex ittejjeb is-segwitu ta’ l-użu ta’ fondi fil-programmi speċifiċi ta’ l-FP7.

Emenda 6
Artikolu 7, paragrafu 1 a (ġdid)

Ir-rapport ta’ evalwazzjoni għandu jkun fih 
valutazzjoni tal-validità ta' l-immaniġġjar 
finanzjarju. Għandu jkun fih valutazzjoni 
ta' l-effiċjenza u r-regolarità ta' l-
immaniġġjar baġitarju u ekonomiku tal-
programm.
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