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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 speċifiċ "Koperazzjoni", "Nies" u "Kapaċitajiet".
Dan l-approċċ se jittieħed ukoll għall-implimentazzjoni tal-programm "Ideat".

Il-programm Ideat se jipprovdi mekkaniżmu panEwropew biex jappoġġja lil xjentisti, 
inġiniera u studjużi tassew kreattivi, li l-kurżità u l-għatx tagħhom għall-għarfien x'axtarx li 
jwasslu għas-sejbiet imprevidibbli u spettakolari li jistgħu jbiddlu l-andament ta' l-għarfien 
tal-bniedem.
Il-programm "Ideat" jadotta t-terminu "riċerka fil-fruntiera" li jirrifletti għarfien ġdid tar-
riċerka bażika. Fuq quddiemnett tal-ħolqien ta' għerf ġdid, "ir-riċerka fil-fruntiera" hija 
tentattiv intrinsikament riskjuż li jinvolvi t-tfittxija għal avvanzi fundamentali fix-xjenza, it-
teknoloġija u l-inġinerija, mingħajr ma jitqiesu limiti dixxiplinarji jew fruntieri nazzjonali.

Il-programm se jkollu approċċ "orjentat għar-riċerkaturi", li jippermetti li r-riċerkaturi 
jipproponu s-suġġetti tagħhom stess. Se jingħataw għotjiet għal timijiet individwali, u jkun 
possibli li tim jikkonsisti minn kwalunkwe grupp ta' riċerkaturi xierqa għat-tmexxija tal-
proġetti, u dawn jistgħu jkunu minn istituzzjoni waħda jew minn diversi istituzzjonijiet, 
f'pajjiż wieħed jew bejn il-fruntieri nazzjonali. Fil-każijiet kollha, t-timijiet għandhom 
jingħaqdu skond l-eċċellenza xjentifika u mhux skond il-ħtiġijiet amministrattivi. Il-
programm se jiżgura li jkun hemm differenza mill-azzjonijiet ta' ffinanzjar nazzjonali fir-
riċerka bażika permezz ta' l-obbjettivi strateġiċi u l-iskop Ewropew tiegħu.

Il-ħolqien ta' Kunsill Ewropew għar-riċerka (ERC) għall-implimentar tal-programm Ideat 
jirrappreżenta bidu ġdid. Se jkunu stabbiliti żewġ komponenti strutturali ewleni ta' l-ERC -
Kunsill Xjentifiku indipendenti u struttura ta' implimentazzjoni ddedikata, li jkunu 
responsabbli għat-tħaddim tal-programm, kif stipulat fil-programm annwali ta' ħidma.
Il-mandat tal-Kunsill Xjentifiku jinkludi l-istrateġija xjentifika, il-monitoraġġ u l-kontroll tal-
kwalità, il-komunikazzjoni u t-tixrid.

Il-Kummissjoni tadotta l-programm ta' ħidma kif propost mill-Kunsill Xjentifiku. Jekk il-
Kummissjoni ma tistax tadotta l-programm ta' ħidma kif propost, pereżempju għaliex il-
programm ma jaqbilx ma' l-obbjettivi tal-programm, jew m'huwiex konformi ma' 
leġiżlazzjoni tal-Komunità, il-Kummissjoni tintalab tiddikjara r-raġunijiet tagħha 
pubblikament. Din il-proċedura hija mfassla biex tiżgura li l-operat ta' l-ERC, skond il-
prinċipji ta' l-awtonomija u l-integrità, huwa rrispettat bis-sħiħ.

2. Rakkomandazzjonijiet mir-rapporteur għal opinjoni
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Għal raġunijiet ta’ koerenza, ir-rapporteur għal opinjoni tipproponi l-istess grupp ta’ emendi 
lis-seba’ programmi speċifiċi ta’ riċerka kollha.

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 tar-riċerka ffinanzjati mill-Komunità, ir-
rapporteur għal opinjoni tikkunsidra 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 2, 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 2, 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 hija 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 2, 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 7 a (ġdid)

Artikolu 7a
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Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
informazzjoni minn qabel lill-awtorità 
baġitarja kulmeta jkollha l-ħsieb li 
titbiegħed mill-analiżi statistika ta' l-infiq 
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 6 a (ġdid)

6a. 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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