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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 speċifiku Nies se jistimola n-nies biex jibdew u jsegwu karrieri tar-riċerka, 
iħeġġeġ ir-riċerkaturi li jibqgħu fl-Ewropa, u jattira l-aħjar imħuħ lejn l-Ewropa.
L-attivitajiet jibnu fuq l-esperjenza twila u ta’ suċċess ta’ l-azzjonijiet Marie Curie fir-
reazzjoni għall-bżonnijiet tar-riċerkaturi għat-taħriġ, il-mobilità, u l-iżvilupp tal-karriera.
Filwaqt li joffri kontinwità konsiderevoli, issir enfasi akbar fuq l-aspetti li ġejjin:

• Effett ta’ strutturazzjoni akbar, pereżempju permezz ta’ l-introduzzjoni tal-
finanzjament konġunt ta’ programmi reġjonali, nazzjonali u internazzjonali fil-linja ta’ 
azzjoni “Taħriġ tul il-ħajja u l-iżvilupp tal-karriera".

• Il-parteċipazzjoni ta’ l-industrija: waqt li l-karattru minn isfel għal fuq ta’ l-azzjonijiet 
Marie Curie se jibqa’ ppreservat, se jkun hemm orjentament aktar qawwi fuq it-taħriġ 
u l-iżvilupp tal-karriera għal setturi differenti u f’setturi differenti, b'mod partikulari 
fis-settur privat. Dan jittejjeb billi jkunu stimolati esperjenzi intersettorjali permezz 
tal-parteċipazzjoni attiva ta’ l-industrija fl-azzjonijiet kollha u billi titnieda l-iskema 
ddedikata għat-tqassim ta’ l-għarfien fi sħubiji bejn is-settur pubbliku u privat, anke 
b'mod partikulari l-SMEs.

• Id-dimensjoni internazzjonali se tissaħħaħ. Minbarra l-boroż ta’ l-istudju għal barra 
(outgoing) b’ritorn obbligatorju, immirati biex jikkontribwixxu għat-taħriġ tul il-ħajja 
u l-iżvilupp tal-karriera ta’ riċerkaturi ta’ l-UE, titkabbar aktar il-koperazzjoni 
internazzjonali permezz ta’ riċerkaturi minn pajjiżi terzi.

2. Rakkomandazzjonijiet mir-rapporteur għal opinjoni

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 
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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)

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.

  
1 ĠU C 49, 28.2.2006, p. 37.
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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 
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.
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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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