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Emenda mressqa minn Pilar del Castillo Vera

Emenda 176
Premessa 9 a (ġdida)

Dan il-Programm Speċifiku għandu jqis kif 
jixraq l-irwol importanti ta’ l-universitajiet 
fl-assigurazzjoni ta’ prestazzjoni tassew 
eċċellenti fir-riċerka xjentifika u 
teknoloġika, fl-istabbiliment ta' Zona 
Ewropea għar-Riċerka, kif hu rikonoxxut 
fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq l-
irwol ta' l-universitajiet fl-Ewropa ta' l-
għerf (COM(2003)0058) u fil-kontribut 
għall-iżvilupp ta' soċjetà ta’ l-għerf.

Or. en
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Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 177
Artikolu 2, punt (f)

(f) L-Ambjent (inkluża l-bidla fil-Klima); (f) L-Ambjent (inkluża l-bidla fil-Klima u l-
Perikoli Naturali);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Perikoli Naturali jingħataw enfasi speċjali taħt it-Tematika dwar l-
Ambjent tal-Programm Speċifiku "Kooperazzjoni", minħabba iż-żieda tal-fenomeni ta’ 
diżastri naturali u l-ħtieġa rispettiva li jinstabu soluzzjonijiet u reazzjonijiet effiċjenti.

Emenda mressqa minn Jan Christoan Ehler, Angelika Niebler

Emenda 178
Artikolu 2, punt (i)

(i) Is-Sigurtà u l-Ispazju (i) Is-Sigurtà

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minkejja l-interkonnessjonijiet bejn l-ispazju u s-sigurtà, dawn iż-żewġ temi għandhom ikunu 
trattati bħala żewġ prijoritajiet definiti fid-dettal. 

Emenda mressqa minn Jan Christoan Ehler, Angelika Niebler

Emenda 179
Artikolu 2, punt (i a) (ġdid)

(ia) L-Ispazju

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minkejja l-interkonnessjonijiet bejn l-ispazju u s-sigurtà, dawn iż-żewġ temi għandhom ikunu 
trattati bħala żewġ prijoritajiet definiti fid-dettal.
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Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 180
Artikolu 4, paragrafu 1

1. L-attivitajiet kollha ta’ riċerka mwettqa 
taħt il-Programm Speċifiku għandhom 
jitwettqu skond il-prinċipji etiċi 
fundamentali.

1. L-attivitajiet kollha ta’ riċerka mwettqa 
taħt il-Programm Speċifiku għandhom 
jitwettqu skond il-prinċipji etiċi 
fundamentali. L-ebda proġett dwar ir-
riċerka fuq l-embriju u r-riċerka fuq ċelluli 
staminali embrijoniċi mhu se jiġi ffinanzjat 
peress illi huma projbiti f’diversi Stati 
Membri għal raġunijiet dwar 
konsiderazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem 
primarji u tal-prinċipji kostituzzjonali.

Or. en

Emenda mressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 181
Artikolu 4, paragrafu 1

1. L-attivitajiet kollha ta’ riċerka mwettqa 
taħt il-Programm Speċifiku għandhom 
jitwettqu skond il-prinċipji etiċi 
fundamentali.

1. L-attivitajiet kollha ta’ riċerka mwettqa 
taħt il-Programm Speċifiku għandhom 
jitwettqu skond il-prinċipji etiċi 
fundamentali, waqt li jiġu kkunsidrati s-
salvagwardji xjentifiċi meħtieġa 
f'konnessjoni mal-qasam ta’ l-għarfien u t-
tip tar-riċerka kkonċernata.

Or. es

Emenda mressqa minn Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Emenda 182
Artikolu 4, paragrafu 2

2. L-oqsma ta’ riċerka li ġejjin ma 
għandhomx ikunu ffinanzjati taħt dan il-
programm:

2. Fil-każ ta’ proġetti ta’ riċerka etikament 
sensittivi, il-parteċipanti għandhom 
jakkwistaw l-approvazzjoni jew l-
awtorizzazzjoni tal-kumitati ta' l-etika 
nazzjonali jew lokali qabel ma jibdew il-
proġetti tagħhom. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni teżamina, b’mod sistematiku, 
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il-proġetti u tirrapporta lill-Kunsill u lill-
Parlament Ewropew kull sena. 
F'ċirkostanzi speċjali, l-eżaminazzjoni etika
tista’ sseħħ waqt ir-realizzazzjoni tal-
proġett.

- attivitajiet ta’ riċerka mmirati lejn l-
ikklonjar tal-bniedem għal skopijiet ta’ 
riproduzzjoni,
- attivitajiet ta’ riċerka maħsuba sabiex 
jimmodifikaw il-wirt ġenetiku ta’ persuni 
b’tali mod li dan it-tibdil ikun jista’ jintiret,
-attivitajiet ta’ riċerka maħsuba sabiex 
jinħolqu embrijuni tal-bniedem għall-għan 
waħdieni tar-riċerka jew għall-kisba ta’ 
ċelluli staminali, inkluż permezz tat-
trasferiment tan-nukleu ta’ ċelluli somatiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tressqet bl-istess kliem fil-programm ta’ Qafas. Din il-kwistjoni għandha 
tissolva fil-programm ta' Qafas iżda għall-finijiet ta’ koerenza, qed titressaq ukoll għall-
programmi speċifiċi.

Emenda mressqa minn Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli, Paul Rübig

Emenda 183
Artikolu 4, paragrafu 2

2. L-oqsma ta’ riċerka li ġejjin ma 
għandhomx ikunu ffinanzjati taħt dan il-
programm: 

2. L-oqsma ta' riċerka li ġejjin mhumiex
ffinanzjati fi ħdan dan il-programm:

- attivitajiet ta’ riċerka mmirati lejn l-
ikklonjar tal-bniedem għal skopijiet ta’ 
riproduzzjoni,

- attivitajiet ta’ riċerka mmirati lejn l-
ikklonjar ta’ l-embrijuni tal-bniedem,

- attivitajiet ta’ riċerka maħsuba sabiex 
jimmodifikaw il-wirt ġenetiku ta’ persuni 
b’tali mod li dan it-tibdil ikun jista’ jintiret,

- attivitajiet ta’ riċerka maħsuba sabiex 
jimmodifikaw il-wirt ġenetiku ta’ persuni 
b’tali mod li dan it-tibdil ikun jista’ jintiret,

- attivitajiet ta’ riċerka maħsuba sabiex 
jinħolqu embrijuni tal-bniedem għall-għan 
waħdieni tar-riċerka jew għall-kisba ta’ 
ċelluli staminali, inkluż permezz tat-

- attivitajiet ta’ riċerka maħsuba sabiex 
jinħolqu embrijuni tal-bniedem għall-għan 
waħdieni ta’ riċerka jew għall-kisba ta’ 
ċelluli staminali u attivitajiet ta’ riċerka bl-
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trasferiment tan-nukleu ta ċelluli somatiċi. użu ta' ċelluli minn dawn l-embrijuni,
- attivitajiet ta’ riċerka li jiddistruġġu l-
embrijuni umani jew li jużaw ċelluli 
staminali embrijoniċi umani.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ġiet tressqet bl-istess kliem fil-programm ta’ Qafas. Din il-kwistjoni għandha 
tissolva fil-programm ta' Qafas iżda għall-finijiet ta’ koerenza, qed titressaq ukoll għall-
programmi speċifiċi.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 184
Artikolu 4, paragrafu  2 a (ġdid)

2a. Is-segwenti m'għandhomx jiġi 
ffinanzjati taħt dan il-programm:
- proġetti ta’ riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri għal raġunijiet bbażati fuq 
konsiderazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem 
primarji u prinċipji kostituzzjonali,
- proġetti ta’ riċerka li jpoġġu l-valuri 
primarji tad-dinjità tal-bniedem fil-
perikolu,
- metodi ta’ kklonjar ta’ embrijuni umani,
- intervenzjonijiet fis-sekwenza ta' ċelluli 
ġerminali umani,
- l-użu u l-ħolqien ta’ embrijuni u ċelluli 
staminali embrijoniċi għal finijiet ta’ 
riċerka xjentifika, peress illi l-bnedmin 
huma finijiet fihom infushom u l-ġisem tal-
bniedem, b’mod partikolari il-ġisem 
femminili, ma għandux ikun 
kummerċjalizzat.
M'għandu jkun hemm l-ebda finanzjament 
dirett jew indirett għar-riċerka dwar kimeri.

Or. en
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Emenda mressqa minn Angelika Niebler, Herbert Reul, Jan Christian Ehler

Emenda 185
Artikolu 4, paragrafu 3

3. Ir-riċerka li ġejja m'għandiex tiġi 
ffinanzjata taħt dan il-programm: 

3. L-oqsma ta’ riċerka li ġejjin ma 
għandhomx ikunu ffinanzjati taħt dan il-
programm: 

- attivitajiet ta’ riċerka li huma pprojbiti fl-
Istati Membri kollha,

- attivitajiet ta’ riċerka mmirati lejn l-
ikklonjar ta’ l-embrijuni tal-bniedem,

- attivitajiet ta' riċerka li għandhom 
jitwettqu fi Stati Membri fejn it-tali riċerka 
tkun projbita.

- attivitajiet ta’ riċerka maħsuba sabiex 
jimmodifikaw il-wirt ġenetiku ta’ persuni 
b’tali mod li dan it-tibdil ikun jista’ jintiret,
- attivitajiet ta’ riċerka maħsuba sabiex 
jinħolqu embrijuni tal-bniedem għall-għan 
waħdieni ta’ riċerka jew għall-kisba ta’ 
ċelluli staminali u attivitajiet ta’ riċerka bl-
użu ta ċelluli minn dawn l-embrijuni,
- proġetti ta' riċerka li direttament jew 
indirettament iwasslu għad-destruzzjoni ta’ 
l-embrijuni tal-bniedem.
Fil-qasam ta’ riċerka dwar ċelluli staminali 
embrijoniċi, l-esperjenza tan-NIH għandha 
tintuża u l-iffinanzjament ta’ riċerka 
għandu jkun limitat għal linji ta’ ċelluli 
staminali embrijoniċi li nħalqu qabel 
Awissu ta’ l-2001.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tressqet bl-istess kliem fil-programm ta’ Qafas. Din il-kwistjoni għandha 
tissolva fil-programm ta' Qafas iżda għall-finijiet ta’ koerenza, qed titressaq ukoll għall-
programmi speċifiċi.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, Jan 
Christian Ehler

Emenda 186
Artikolu 4, paragrafu 3

3. Ir-riċerka li ġejja m'għandiex tiġi 3. Fil-każijiet fejn teknoloġija hija 
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ffinanzjata taħt dan il-programm: etikament kontroversjali (pereżempju 
riċerka li tinvolvi ċelluli staminali 
embrijoniċi, embrijuni numerikament żejda 
minn IVF, kwistjonijiet ħerġin mill-użu ta' 
dejta ġenetika fil-każ ta' terapiji li ma 
jeżistux), l-UE tagħti prijorità lil proġetti 
ta’ riċerka li jinvolvu alternattiva għal 
dawk it-teknoloġiji li huma etikament 
kontroversjali, pereżempju riċerka fiċ-
ċelluli staminali ta’ adulti u ċelluli 
staminali mill-kurdun taż-żokra, trattament 
ta’ mard tal-fertilità mingħajr il-ħolqien ta’ 
embrijuni numerikament żejda, testjar 
ġenetiku f’konnessjoni ma' terapija.

- attivitajiet ta’ riċerka li huma pprojbiti fl-
Istati Membri kollha,
- attivitajiet ta' riċerka li għandhom 
jitwettqu fi Stati Membri fejn it-tali riċerka 
tkun projbita.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tressqet bl-istess kliem fil-programm ta’ Qafas. Din il-kwistjoni għandha 
tissolva fil-programm ta' Qafas iżda għall-finijiet ta’ koerenza, qed titressaq ukoll għall-
programmi speċifiċil.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 187
Artikolu 4, paragrafu 3, inċiż 1 a (ġdid)

- riċerka fuq embrijuni u ċelluli staminali 
embrijoniċi li huwa projbit f’diversi Stati 
Membri fuq il-bażi ta’ konsiderazzjonijiet 
fondamentali relatati mad-drittijiet tal-
bniedem u prinċipji kostituzzjonali,

Or. en
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Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 188
Artikolu 4, paragrafu 3, inċiż 2

- attivitajiet ta' riċerka li għandhom 
jitwettqu fi Stati Membri fejn it-tali riċerka 
tkun projbita.

- proġetti ta’ riċerka li jipperikolaw il-
prinċipju tas-sussidjarjetà u l-valuri tad-
dinjità tal-bniedem u li huma theddida 
għall–prinċipju kontra l-
kummerċjalizzazzjoni tal-ġisem uman, 
b’mod partikulari l-ġisem femminili.

Or. en

Emenda mressqa minnCristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 189
Artikolu 6, paragrafu 3

3. Il-programm ta’ ħidma għandu jispeċifika 
l-kriterji li fuqhom ikunu valutati l-proposti 
għal azzjonijiet indiretti taħt l-iskemi ta’ 
finanzjament u jkunu magħżula l-proġetti. Il-
kriterji għandhom ikunu dawk ta’ l-
eċċellenza, l-impatt u l-implimentazzjoni u, 
fi ħdan dan il-qafas, ħtiġijiet, enfasi u limiti 
addizzjonali jistgħu ikunu speċifikati jew 
komplimentati aktar fil-programm ta’ ħidma.

3. Il-programm ta’ ħidma għandu jispeċifika 
l-kriterji li fuqhom ikunu valutati l-proposti 
għal azzjonijiet indiretti taħt l-iskemi ta' 
finanzjament li jkunu magħżula, waqt li 
jirrikonoxxi l-kompatabbiltà mal-
parteċipazzjoni ta’ riċerkaturi u gruppi 
nazzjonali f’programmi nazzjonali u 
Ewropej simultanjament. Il-kriterji 
għandhom ikunu dawk ta’ l-eċċellenza, l-
impatt u l-implimentazzjoni u, fi ħdan dan il-
qafas, ħtiġijiet, enfasi u limiti addizzjonali 
jistgħu ikunu speċifikati jew komplimentati 
aktar fil-programm ta’ ħidma.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-gruppi ta’ riċerka għandhom ikunu jistgħu japplikaw għal proġetti f’livell nazzjonali u 
internazzjonali simultanjament mingħajr ma jiġu esklużi għal dik ir-raġuni, peress illi din fil 
verità tkun qiegħda ttejjeb iz-Zona Ewropea għar-Riċerka.
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Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 190
Artikolu 6, paragrafu 3

3. Il-programm ta’ ħidma għandu jispeċifika 
l-kriterji li fuqhom ikunu valutati l-proposti 
għal azzjonijiet indiretti taħt l-iskemi ta’ 
finanzjament u jkunu magħżula l-proġetti. Il-
kriterji għandhom ikunu dawk ta’ l-
eċċellenza, l-impatt u l-implimentazzjoni u, 
fi ħdan dan il-qafas, ħtiġijiet, enfasi u limiti 
addizzjonali jistgħu ikunu speċifikati jew 
komplimentati aktar fil-programm ta’ ħidma.

3. Il-programm ta’ ħidma għandu jispeċifika 
l-kriterji li fuqhom ikunu valutati l-proposti 
għal azzjonijiet indiretti taħt l-iskemi ta’ 
finanzjament u jkunu magħżula l-proġetti. Il-
kriterji għandhom ikunu dawk ta’ eċċellenza 
xjentifika u teknoloġika, l-impatt fuq l-
iżvilupp ekonomiku u soċjali u l-kwalità fl-
implimentazzjoni, inkluż l-effiċjenza fl-użu 
tar-riżorsi. Fi ħdan dan il-qafas, ħtiġijiet, 
enfasi u limiti addizzjonali jistgħu ikunu 
speċifikati jew komplimentati aktar fil-
programm ta’ ħidma.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għaċ-ċarezza. L-emenda orġinali (numru 17) kienet tirreferi għal eċċellenza xjentifika u 
"teknika", minflok "teknoloġika".

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 191
Artikolu 7, paragrafu 2

2. Il-proċedura stipulata fl-Artikolu 8(2) 
għandha tapplika għall-adozzjoni tal-miżuri 
li ġejjin: 

2. Il-proċedura stipulata fl-Artikolu 8(2) 
għandha tapplika għall-adozzjoni tal-miżuri 
li ġejjin:

(a) il-programm ta’ ħidma msemmi fl-
Artikolu 6(1);

(a) it-tfassil u l-aġġornament tal-programm 
ta’ ħidma msemmi fl-Artikolu 6(1), inklużi l-
istrumenti li għandhom jintużaw fuq bażi 
ta' prijorità, kull aġġustament sussegwenti 
għall-użu tagħhom, il-kontenut tas-sejħiet 
għal proposti kif ukoll l-kriterji ta l-
evalwazzjoni u l-kriterji tas-selezzjoni li 
għandhom ikunu applikati;

(b) kull aġġustament fl-analiżi indikattiva 
ta l-ammont kif spjegat fl-Anness II.

(b) l-approvazzjoni għall-finanzjament ta’:
(i) azzjonijiet RTD li jinvolvu netwerks ta’ 
eċċellenza u proġetti integrati;
(ii) azzjonijiet RTD taħt it-temi segwenti:
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- is-Saħħa.
- l-Ikel, l-Agrikoltura u l-Bijoteknoloġija;
- in-Nanoxjenzi, in-Nanoteknoloġiji,
it-Teknoloġiji;
(ba) it-tfassil ta’ termini ta’ referenza għall-
evalwazzjoni esterna li hemm provdut 
għaliha fl-Art 7 tal-Programm ta’ Qafas.
(bb) kull aġġustament fl-analiżi indikattiva 
ta’ l-ammont kif stipulat fl-Anness II.

Or. en

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 192
Artikolu 8, paragrafu 5

5. Il-Kummissjoni għandha tinforma 
regolarment lill-Kumitat dwar il-progress 
ġenerali ta' l-implimentazzjoni tal-Programm 
Speċifiku, u għandha tipprovdilu l-
informazzjoni dwar l-azzjonijiet ta’ riċerka, 
taħriġ u żvilupp (RTD) iffinanzjati taħt dan 
il-programm.

5. Il-Kummissjoni għandha tikkonsidra lill-
Kumitat meta tapprova l-proġetti varji u 
għandha sussegwentament tinformah 
f’intervalli regolari dwar il-progress 
ġenerali ta’ l-implimentazzjoni tal-
Programm Speċifiku, u għandha tipprovdilu 
l-informazzjoni dwar azzjonijiet ta’ riċerka, 
taħriġ u żvilupp (RTD) iffinanzjati taħt dan 
il-programm.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li jsir riferiment għall-irwol tal-kumitati ta’ mmaniġjar fl-approvazzjoni tal-
proġetti. Hemm bżonn li l-Istati Membri jħossuhom li qegħdin jaqsmu r-responsabiltà għas-
suċċess tal-programm, li neċċessarjament tfisser li qed ikunu involuti fil-proċess ta’ l-
approvazzjoni.
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Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 193
Anness I, paragrafu 3, punt (6)

(6) L-Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima); (6) L-Ambjent (inkluża it-Tibdil fil-Klima u 
l-Perikoli Naturali);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Perikoli Naturali jingħataw enfasi speċjali taħt it-Tematika dwar l-
Ambjent tal-Programm Speċifiku “Kooperazzjoni”, minħabba iż-żieda tal-fenomeni ta’ 
diżastri naturali u l-ħtieġa rispettiva li jinstabu soluzzjonijiet u reazzjonijiet effiċjenti.

Emenda mressqa minn Jan Christoan Ehler, Angelika Niebler

Emenda 194
Anness I, paragrafu 3, punt (9) u (9 a) (ġdid)

(9) Is-sigurtà u l-ispazju (9) Is-sigurtà

(9a) L-ispazju

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minkejja l-interkonnessjonijiet bejn l-ispazju u s-sigurtà, dawn iż-żewġ temi għandhom ikunu 
trattati bħal żewġ prijoritajiet definiti fid-dettal.

Emenda mressqa minn Pilar del Castillo Vera

Emenda 195
Anness I, paragrafu 5

Il-prinċipju ta’ l-iżvilupp sostenibbli u l-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa se jitqies 
kif jixraq. Barra minn hekk, 
kunsiderazzjonijiet dwar l-aspetti etiċi, 
soċjali, legali u kulturali aktar wesgħin tar-
riċerka li se ssir u l-applikazzjonijiet 
potenzjali tagħha, kif ukoll l-impatti soċjo-
ekonomiċi ta’ l-iżvilupp u l-previżjoni 
xjentifiċi u teknoloġiċi, fejn ikun rilevanti, 

Il-prinċipju ta’ eċċellenza xjentifika u 
teknoloġika għandu jinżamm matul il-FP7 
kollu. Barra minn hekk, kunsiderazzjonijiet 
dwar l-aspetti etiċi, soċjali, legali u kulturali 
aktar wesgħin tar-riċerka li se ssir u l-
applikazzjonijiet potenzjali tagħha, kif ukoll 
l-impatti soċjo-ekonomiċi ta’ l-iżvilupp u l-
previżjoni xjentifiċi u teknoloġiċi, fejn ikun 
rilevanti, jiffurmaw parti mill-attivitajiet taħt 
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jiffurmaw parti mill-attivitajiet taħt dan il-
Programm Speċifiku.

dan il-Programm Speċifiku

Or. en

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 196
Anness I, paragrafu 5

Il-prinċipju ta’ l-iżvilupp sostenibbli u l-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa se jitqies 
kif jixraq.  Barra minn hekk, 
kunsiderazzjonijiet dwar l-aspetti etiċi, 
soċjali, legali u kulturali aktar wesgħin tar-
riċerka li se ssir u l-applikazzjonijiet 
potenzjali tagħha, kif ukoll l-impatti soċjo-
ekonomiċi ta’ l-iżvilupp u l-previżjoni 
xjentifiċi u teknoloġiċi, fejn ikun rilevanti, 
jiffurmaw parti mill-attivitajiet taħt dan il-
Programm Speċifiku.

Il-prinċipju ta’ l-iżvilupp sostenibbli, l-
aċċessibiltà u l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-
nisa se jitqies kif jixraq.  Barra minn hekk, 
kunsiderazzjonijiet dwar l-aspetti etiċi, 
soċjali, legali u kulturali aktar wesgħin tar-
riċerka li se ssir u l-applikazzjonijiet 
potenzjali tagħha, kif ukoll l-impatti soċjo-
ekonomiċi ta’ l-iżvilupp u l-previżjoni 
xjentifiċi u teknoloġiċi, fejn ikun rilevanti, 
jiffurmaw parti mill-attivitajiet taħt dan il-
Programm Speċifiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li l-aċċessibilità ssir kwistjoni orizzontali fil-Programm Speċifiku 
“Kooperazzjoni”, flimkien ma' l-iżvilupp sostenibbli u l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, 
sabiex tiġi appoġġjata riċerka ffokata mill-bidu fuq il-ħtiġijiet tal-kategoriji tal-persuni kollha 
li jiffaċċjaw problemi ta’ aċċessibiltà (per eżempju l-anzjani, persuni b’diżabiltà, ommijiet 
b’'pushchairs' ta’ dipendenti, turisti, eċċ.).

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas

Emenda 197
Anness I, subtitolu ‘ Riċerka pluridixxiplinari u riċerka li tkopri aktar minn tema waħda, 

inklużi sejħiet konġunti’, paragrafu 1, parti introduttorja

Tingħata attenzjoni partikolari għall-oqsma 
xjentifiċi ta’ prijorità li jinvolvu diversi temi, 
bħax-xjenzi u t-teknoloġiji marittimi. Il-
pluridixxiplinarjetà se tkun imħeġġa 
permezz ta’ strateġiji għar-riċerka li 

Tingħata attenzjoni partikolari għall-oqsma 
xjentifiċi ta’ prijorità li jinvolvu diversi temi, 
bħax-xjenzi u t-teknoloġiji marittimi, saħħet 
l-ambjent, l-enġinerija u l-kimika għal 
ambjent aħjar, ir-riċerka dwar il-proċessi 
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jinvolvu aktar minn tema waħda u suġġetti 
teknoloġiċi li huma rilevanti għal aktar 
minn tema waħda. Strateġiji bħal dawn li 
jinvolvu aktar minn tema waħda se jiġu 
implimentati, fost l-oħrajn, permezz ta’:

partiċipattivi u r-riċerka għall-paċi.

Or. en

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 198
Anness I, subtitolu ‘ Riċerka pluridixxiplinari u riċerka li tkopri aktar minn tema waħda, 

inklużi sejħiet konġunti’, paragrafu 1, parti introduttorja

Tingħata attenzjoni partikolari għall-oqsma 
xjentifiċi ta’ prijorità li jinvolvu diversi temi, 
bħax-xjenzi u t-teknoloġiji marittimi. Il-
pluridixxiplinarjetà se tkun imħeġġa 
permezz ta’ strateġiji għar-riċerka li jinvolvu 
aktar minn tema waħda u suġġetti 
teknoloġiċi li huma rilevanti għal aktar minn 
tema waħda. Strateġiji bħal dawn li jinvolvu 
aktar minn tema waħda se jiġu implimentati, 
fost l-oħrajn, permezz ta’:

Tingħata attenzjoni partikolari għall-oqsma 
xjentifiċi ta’ prijorità li jinvolvu diversi temi, 
bħax-xjenzi u t-teknoloġiji marittimi. Il-
pluridixxiplinarjetà se tkun imħeġġa 
permezz ta’ strateġiji għar-riċerka li jinvolvu 
aktar minn tema waħda u suġġetti 
teknoloġiċi li huma rilevanti għal aktar minn 
tema waħda u, fejn ikun possibbli, dan il-
programm għandu jippermetti flessibbiltà 
għal skemi orjentati għal missjonijiet li 
jinvolvu diversi prijoritajiet tematiċi.
Strateġiji bħal dawn li jinvolvu aktar minn 
tema waħda se jiġu implimentati, fost l-
oħrajn, permezz ta’:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm ta’ Kooperazzjoni għandu jkun iktar flessibbli sabiex jippermetti li proġetti li 
huma rilevanti għal diversi temi, ikollhom aċċess faċilment għal finanzjament. Pereżempju, 
fil-każ ta’ l-iżvilupp ta’ karozza li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent, it-temi tat- transport, ta’ l-
enerġija, ta’ l-ICT u tat-Teknoloġija ta’ Produzzjoni Ġdida huma lkoll applikabbli. Dan it-tip 
ta’ multidixxiplinarjetà għandu jkun jitħeġġeġ b’mod attiv.

Emenda mressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 199
Anness I, subtitolu ‘ Riċerka pluridixxiplinari u riċerka li tkopri aktar minn tema waħda, 
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inklużi sejħiet konġunti’, paragrafu 1

Tingħata attenzjoni partikolari għall-oqsma 
xjentifiċi ta’ prijorità li jinvolvu diversi temi, 
bħax-xjenzi u t-teknoloġiji marittimi. Il-
pluridixxiplinarjetà se tkun imħeġġa 
permezz ta’ strateġiji għar-riċerka li jinvolvu 
aktar minn tema waħda u suġġetti 
teknoloġiċi li huma rilevanti għal aktar minn 
tema waħda. Strateġiji bħal dawn li jinvolvu 
aktar minn tema waħda se jiġu implimentati, 
fost l-oħrajn, permezz ta’:

Tingħata attenzjoni partikolari għall-oqsma 
ta’ prijorità li jinvolvu diversi temi. Il-
pluridixxiplinarjetà se tkun imħeġġa 
permezz ta’ strateġiji għar-riċerka li jinvolvu 
aktar minn tema waħda u suġġetti 
teknoloġiċi li huma rilevanti għal aktar minn 
tema waħda. Strateġiji bħal dawn li jinvolvu 
aktar minn tema waħda se jiġu implimentati, 
fost l-oħrajn, permezz ta’:

L-użu ta’ sejħiet konġunti bejn it-temi fejn 
suġġett ta’ riċerka jidher ċar li huwa 
rilevanti għall-attivitajiet taħt kull waħda
mit-temi rispettivi;

L-użu ta’ sejħiet konġunti bejn it-temi fejn 
suġġett ta’ riċerka jidher ċar li huwa 
rilevanti għall-attivitajiet taħt kull waħda
mit-temi l-oħra;

- L-enfasi speċjali fi ħdan l-attività “ħtiġijiet 
emerġenti” għar-riċerka li tkopri aktar minn 
dixxiplina wahda;

- L-enfasi speċjali fi ħdan l-attività “ħtiġijiet 
emerġenti” għar-riċerka li tkopri aktar minn 
dixxiplina wahda;

- L-użu ta’ pariri esterni minn firxa wiesgha 
ta’ dixxiplini u sfondi fl-istabbiliment tal-
programm ta’ hidma.

- L-użu ta’ pariri minn riċerkaturi ta’ 
prestiġju rikonoxxut, minn ta' firxa wiesgħa 
dixxiplini u sfondi fl-istabbiliment tal-
programm ta’ ħidma.

- Għal riċerka rilevanti għall-politika, billi 
tiġi żgurata l-koerenza mal-politika ta’ l-UE.

- Għal riċerka rilevanti għall-politika, billi 
tiġi żgurata l-koerenza mal-politika ta’ l-UE.

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-tħeġġiġ ta’ l-interdixxiplinarjetà għandu jitwassal permezz ta’ sejħiet konġunti, li ma 
għandhomx bżonn l-appoġġ ta’ l-oqsma  tematiċi kollha. It-tagħrif espert estern għat-tfassil 
tal-programm ta’ ħidma għandu jiġi minn esperti ta’ prestiġju internazzjonali rikonoxxut fl-
oqsma kkonċernati.

Emenda mressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 200
Anness I, subtitolu ‘Adattament għall-ħtiġijiet u l-opportunitajiet li qegħdin jevolvu’, 

paragrafu 1

Sabiex it-temi jibqgħu rilevanti fil-qasam 
industrijali, se jkun hemm dipendenza, fost 

Sabiex it-temi jibqgħu rilevanti fil-qasam 
industrijali, u l-parteċipazzjoni kontinwa ta’ 
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sorsi oħra, fuq ix-xogħol tad-diversi 
“Pjattaformi tat-Teknoloġija Ewropej”. Dan 
il-Programm Speċifiku, b’hekk, ikompli 
jagħti kontribut għall-implimentazzjoni ta’ l-
Aġendi Strateġiċi għar-Riċerka stabbiliti u 
żviluppati mill-Pjattaformi tat-Teknoloġija 
Ewropej fejn dawn jirrappreżentaw valur 
miżjud ġenwin Ewropew. Il-ħtiġijiet 
wesgħin tar-riċerka identifikati fl-Aġendi 
Strateġiċi għar-Riċerka disponibbli huma 
diġà riflessi sew fid-disa’ temi identifikati 
hawn taħt. L-inkorporazzjoni aktar dettaljata 
tal-kontenut tekniku tagħhom ikun riflessi 
sussegwentament waqt il-formulazzjoni ta’ 
programm ta’ ħidma għal sejħiet speċifiċi 
għall-proposti.

l-industrija fihom tkun assigurata, se jkun 
hemm dipendenza, fost sorsi oħra, fuq ix-
xogħol tad-diversi “Pjattaformi tat-
Teknoloġija Ewropej”. Dan il-Programm 
Speċifiku għandu, flimkien mal-
kontribuzzjonijiet mill-Industrija, ikompli 
jagħti kontribut għall-implimentazzjoni ta’ l-
Aġendi Strateġiċi għar-Riċerka stabbiliti u 
żviluppati mill-Pjattaformi tat-Teknoloġija 
Ewropej fejn dawn jirrappreżentaw valur 
miżjud ġenwin Ewropew. Il-ħtiġijiet 
wesgħin tar-riċerka identifikati fl-Aġendi 
Strateġiċi għar-Riċerka disponibbli huma 
diġà riflessi sew fid-disa’ temi identifikati 
hawn taħt. L-inkorporazzjoni aktar dettaljata 
tal-kontenut tekniku tagħhom ikun riflessi 
sussegwentament waqt il-formulazzjoni ta’ 
programm ta’ ħidma għal sejħiet speċifiċi 
għall-proposti.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-valur tal-Pjattaformi tat-Teknoloġija Ewropej jinstab fl-opportunità li jingħaqdu l-isforzi.

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz

Emenda 201
Anness I, subtitolu ‘Adattament għall-ħtiġijiet u l-opportunitajiet li qegħdin jevolvu’, 

paragrafu 1

Sabiex it-temi jibqgħu rilevanti fil-qasam 
industrijali, se jkun hemm dipendenza, fost 
sorsi oħra, fuq ix-xogħol tad-diversi 
“Pjattaformi tat-Teknoloġija Ewropej”. Dan 
il-Programm Speċifiku, b’hekk, ikompli 
jagħti kontribut għall-implimentazzjoni ta’ l-
Aġendi Strateġiċi għar-Riċerka stabbiliti u 
żviluppati mill-Pjattaformi tat-Teknoloġija 
Ewropej fejn dawn jirrappreżentaw valur 
miżjud ġenwin Ewropew. Il-ħtiġijiet 
wesgħin tar-riċerka identifikati fl-Aġendi 
Strateġiċi għar-Riċerka disponibbli huma 
diġà riflessi sew fid-disa’ temi identifikati 
hawn taħt. L-inkorporazzjoni aktar dettaljata 

Sabiex it-temi jibqgħu rilevanti fil-qasam 
industrijali, se jkun hemm dipendenza, fost 
sorsi oħra, fuq ix-xogħol tad-diversi 
“Pjattaformi tat-Teknoloġija Ewropej”. Dan 
il-Programm Speċifiku, b’hekk, ikompli 
jagħti kontribut għall-implimentazzjoni ta’ l-
Aġendi Strateġiċi għar-Riċerka stabbiliti u 
żviluppati mill-Pjattaformi tat-Teknoloġija 
Ewropej fejn dawn jirrappreżentaw valur 
miżjud ġenwin Ewropew. Il-ħtiġijiet 
wesgħin tar-riċerka identifikati fl-Aġendi 
Strateġiċi għar-Riċerka disponibbli huma 
diġà riflessi sew fid-disa’ temi identifikati 
hawn taħt. L-inkorporazzjoni aktar dettaljata 
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tal-kontenut tekniku tagħhom ikun riflessi 
sussegwentament waqt il-formulazzjoni ta’ 
programm ta’ ħidma għal sejħiet speċifiċi 
għall-proposti.

tal-kontenut tekniku tagħhom ikun riflessi 
sussegwentament waqt il-formulazzjoni ta’ 
programm ta’ ħidma għal sejħiet speċifiċi 
għall-proposti. F’dan ir-rispett, 
organizzazzjonijiet mhux governattivi 
(NGOs) u partijiet oħra interessati 
mingħajr involviment fl-industrija 
għandhom jiġu kkonsultati.  Biex 
tikkumplimenta l-pjattaformi tat-
Teknoloġija Ewropej, il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi Pjattaforma ta’ l-
Innovazzjoni Soċjali Ewropea li, taħt it-
tmexxija ta’ NGOs, tqarreb l-
Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili, 
istituzzjonijiet tar-riċerka u awtoritajiet 
regolatorji fuq il-livell Ewropew sabiex 
jiddefinixxu aġenda ta’ riċerka u 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ proċessi 
parteċipattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-involviment ta' l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili huwa strument għal tfassil aħjar ta’ 
liġijiet.

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz

Emenda 202
Anness I, subtitolu ‘Adattament għall-ħtiġijiet u l-opportunitajiet li qegħdin jevolvu’, 

paragrafu 2

Ikun żgurat ukoll li t-temi jibqgħu rilevanti 
mal-formulazzjoni, l-implimentazzjoni u l-
valutazzjoni tal-politika u r-regolamenti ta’ 
l-UE. Dan jirrigwarda oqsma ta’ politika 
bħas-saħħa, is-sigurtà, il-ħarsien tal-
konsumatur, l-enerġija, l-ambjent, l-
għajnuna għall-iżvilupp, is-sajd, l-affarijiet 
marittimi, l-agrikoltura, is-saħħa u l-
benesseri ta’ l-annimali, it-trasport, l-
edukazzjoni u t-taħriġ, is-soċjetà tat-tagħrif u 
l-medja, ix-xogħol, l-affarijiet soċjali, il-
koeżjoni, u l-ġustizzja u l-affarijiet interni, 
flimkien mar-riċerka pre-normattiva u ko-

Ikun żgurat ukoll li t-temi jibqgħu rilevanti 
mal-formulazzjoni, l-implimentazzjoni u l-
valutazzjoni tal-politika u r-regolamenti ta’ 
l-UE. Dan jirrigwarda oqsma ta’ politika 
bħas-saħħa, is-sigurtà, il-ħarsien tal-
konsumatur, l-enerġija, l-ambjent, l-
għajnuna għall-iżvilupp, is-sajd, l-affarijiet 
marittimi, l-agrikoltura, is-saħħa u l-
benesseri ta’ l-annimali, it-trasport, l-
edukazzjoni u t-taħriġ, is-soċjetà tat-tagħrif u 
l-medja, ix-xogħol, l-affarijiet soċjali, il-
koeżjoni, u l-ġustizzja u l-affarijiet interni, 
flimkien mar-riċerka pre-normattiva u ko-
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normattiva rilevanti għat-titjib tal-kwalità ta’ 
l-istandards u l-implimentazzjoni tagħhom. 
F’dan il-kuntest, il-pjattaformi li jistgħu 
jiġbru flimkien dawk li għandhom interess 
mal-komunità tar-riċerka sabiex 
jikkunsidraw aġendi ta’ riċerka rilevanti 
għall-oqsma ta’ politika soċjali, ambjentali 
jew oqsma oħra jistgħu jkollhom rwol.

normattiva rilevanti għat-titjib ta’ l-
interoperabiltà u l-kompetizzjoni tal-kwalità 
ta’ l-istandards u l-implimentazzjoni 
tagħhom. F’dan il-kuntest, il-pjattaformi li 
jistgħu jiġbru flimkien dawk li għandhom 
interess mal-komunità tar-riċerka sabiex 
jikkunsidraw aġendi ta’ riċerka rilevanti 
għall-oqsma ta’ politika soċjali, ambjentali 
jew oqsma oħra jistgħu jkollhom rwol.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istandards għandhom ikunu interoperabbli sabiex tiżdied l-kompettività.

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 203
Anness I, subtitolu “Adattament għall-ħtiġijiet u l-opportunitajiet li qegħdin jevolvu”, inċiż 1, 

parti introduttorja

Ħtiġijiet emerġenti: permezz ta’ appoġġ 
speċifiku għal proposti ta’ riċerka mmirati 
lejn l-identifikazzjoni jew l-esplorazzjoni 
aktar fil-fond ta’ qasam speċifiku u/jew fl-
intersezzjoni ta’ diversi dixxiplini, 
opportunitajiet xjentifiċi u teknologiċi 
ġodda, b’mod partikolari marbuta ma’ 
potenzjal ta’ skoperti sinifikanti. Dan ikun 
implimentat permezz ta’:

Ħtiġijiet emerġenti: permezz ta’ appoġġ 
speċifiku għal proposti ta’ riċerka mmirati 
lejn l-identifikazzjoni jew l-esplorazzjoni 
aktar fil-fond ta’ qasam speċifiku u/jew fl-
intersezzjoni ta’ diversi dixxiplini, 
opportunitajiet xjentifiċi u teknologiċi 
ġodda, b’mod partikolari marbuta ma’ 
potenzjal ta’ skoperti sinifikanti jew 
applikazzjonijiet diretti. Dan ikun 
implimentat permezz ta’:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandna l-ħtieġa li nassiguraw li l-potenzjal għal applikazzjonijiet innovattivi ta’ 
opportunitajiet xjentifiċi u teknoloġiċi jiġu sfruttati b’mod dirett, kif appena temerġi mir-
riċerka li qiegħda ssir, mingħajr ma jkun hemm il-ħtieġa li wieħed jistenna li l-proġett ta' 
riċerka jiġi konkluż.



MT 18/97 MT

MT

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 204
Anness I, subtitolu “Adattament għall-ħtiġijiet u l-opportunitajiet li qegħdin jevolvu”, bullet 

1, inċiż 1

- Riċerka miftuħa “minn isfel ghal fuq” dwar 
materji identifikati mir-ricerkaturi 
innifishom sabiex jizviluppaw 
opportunitajiet xjentifici u teknologici godda 
(azzjonijiet “Avventura”) jew sabiex 
jivvalutaw skoperti godda jew fenomeni li 
jkunu ghadhom kif gew osservati li jistghu 
jindikaw periklu jew problemi ghas-socjetà 
(azzjonijiet "Insight") ;

- Riċerka miftuħa “minn isfel għal fuq” dwar 
materji identifikati mir-riċerkaturi 
innifishom sabiex jiżviluppaw 
opportunitajiet xjentifiċi u teknoloġiċi ġodda 
(azzjonijiet “Avventura”), jew sabiex 
żviluppi u tendenzi b'applikazzjonijiet 
prospettivi sinifikanti (azzjonijiet 
“Foresight”) f'stadju kmieni jew sabiex 
jivvalutaw skoperti ġodda jew fenomeni li 
jkunu għadhom kif ġew osservati li jistgħu 
jindikaw periklu jew problemi għas-soċjetà 
(azzjonijiet "Insight") 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attivitajiet ta’ riċerka ta’ 'Foresight' qegħdin jiżdiedu fl-applikazzjoni tagħhom għax ir-
riċerkaturi qegħdin iħossuhom dejjem iżjed obbligati sabiex jikkonsidraw l-aspetti usa' kif 
ukoll ir-riskji u l-impatti potenzjali tar-ricerka taghhom. Ħsieb strateġiku minn riċerkaturi 
f’livell ta’ “minn isfel għal fuq” għandu jitħeġġeġ peress illi antiċipazzjoni minn stadju 
kmieni ta’ żviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi u ta’ applikazzjonijiet prospettivi għandhom jagħtu 
vantaġġ kompetittiv enormi lill-UE.

Emenda mressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 205
Anness I, intestatura ‘Disseminazzjoni, trasferiment ta’ l-għarfien u impenn usa’’, paragrafu 

1, inciż 3

- L-azzjonijiet speċifiċi ta’ disseminazzjoni 
li jieħdu strateġija proattiva fir-rigward tad-
disseminazzjoni tar-riżultati minn firxa ta’ 
progetti, inkluzi dawk minn Programmi ta’ 
Qafas precedenti u programmi ohra ta’ 
ricerka, li huma mmirati lejn setturi specifici 
jew gruppi ta’ dawk li ghandhom interess 
bħala utenti potenzjali.

- L-azzjonijiet speċifiċi ta’ disseminazzjoni 
li jieħdu strateġija proattiva fir-rigward tad-
disseminazzjoni tar-riżultati minn firxa ta’ 
proġetti, inklużi dawk minn Programmi ta’ 
Qafas preċedenti u programmi ohra ta’ 
ricerka, li huma mmirati lejn setturi speċifiċi 
jew gruppi ta’ dawk li għandhom interess, 
b'enfasi speċjali fuq utenti potenzjali u 
għalliema ta’ qabel il-livell ta’ l-università.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Hija idea tajba biex tqabbel ir-riżultati xjentifiċi ma’ dawk li jassistuhom jew ifixkluhom, biex 
il-karrieri f’riċerka jitħeġġu: għalliema tal-livell tal-primarja u tas-sekondarja.

Emenda mressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 206
Anness I, intestatura ‘Disseminazzjoni, trasferiment ta’ l-għarfien u impenn usa’’, paragrafu 

1, inċiż 5

- Servizzi CORDIS (Servizz tal-Komunità 
għat-Tagħrif dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp) 
sabiex ikattru d-disseminazzjoni tat-tagħrif u 
l-użu tar-riżultati tar-riċerka;

- Servizzi CORDIS (Servizz tal-Komunità 
għat-Tagħrif dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp) 
sabiex ikattru d-disseminazzjoni tat-tagħrif
f’forma faċli biex tintuża u l-użu tar-
riżultati tar-riċerka;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-Portal tal-Cordis tal-Kummissjoni għall-komunikazzjonijiet għandu jkun aċċessibbli 
faċilment għall-utenti.

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz f’isem il-Grupp Verts/ALE

Emenda 207
Anness I, intestatura “Disseminazzjoni, trasferiment ta’ l-għarfien u impenn usa’”, paragrafu 

1, inċiż 6

- Inizjattivi sabiex ikattru d-djalogu u d-
diskussjoni dwar kwistjonijiet xjentifiċi u 
riżultati tar-riċerka ma’ pubbliku aktar 
wiesa' lilhinn mill-komunità tar-riċerka.

- Inizjattivi sabiex ikattru d-djalogu u d-
diskussjoni dwar kwistjonijiet xjentifiċi u 
riżultati tar-riċerka ma’ pubbliku aktar 
wiesa' lilhinn mill-komunità tar-riċerka, 
inkluż permezz ta l-użu ta' riċerka għall-
benefiċċju ta Organizzazzjonijiet tas-
Soċjetà Ċivili (CSOs).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi tipprovdi lill-Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili (jew CSOs) il-possibiltà li jkollhom 
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aċċess għal tagħrif espert xjentifiku għandu jikkontribwixxi l-aċċettazzjoni u l-għarfien ta’ 
teknoloġiji ġodda mill-pubbliku jiġu ffaċilitati.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 208
Anness I, subtitolu ‘Parteċipazzjoni mill-SMEs’

L-aħjar parteċipazzjoni ta’ l-Intrapriżi Żgħar 
u ta’ Daqs Medju (SMEs) se tkun iffaċilitata 
fl-oqsma tematiċi kollha, b’mod partikolari 
permezz ta’ proċeduri finanzjarji u 
amministrattivi aħjar u aktar flessibilità fl-
għażla ta’ l-iskema finanzjarja adattata. 
Barra minn hekk, il-ħtiġijiet ta’ riċerka u u l-
potenzjal ta’ l-SMEs jitqiesu kif jixraq fl-
iżvilupp tal-kontenut ta’ l-oqsma tematiċi ta’ 
dan il-Programm Speċifiku u oqsma li huma 
ta’ interess partikolari għall-SMEs ikunu 
identifikati fil-programm ta’ ħidma. 
Azzjonijiet speċifiċi ta’ appoġġ għar-riċerka 
għall-benefiċċju ta’ l-SMEs jew 
assoċjazzjonijiet ta’ l-SMEs huma inklużi 
fil-Programm Speċifiku “Kapaċitajiet”, u 
azzjonijiet sabiex jippromwovu l-
parteċipazzjoni ta’ l-SMEs fil-Programm ta' 
Qafas kollu jkunu ffinanzjati mill-Programm 
għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni.

L-aħjar parteċipazzjoni ta’ l-Intrapriżi ta' 
Daqs Żgħir u Medju (SMEs) se tkun 
iffaċilitata fl-oqsma tematiċi kollha, b’mod 
partikolari permezz ta’ proċeduri finanzjarji 
u amministrattivi aħjar u aktar flessibilità fl-
għażla ta’ l-iskema finanzjarja adattata u 
inċentivi speċifiċi biex jieħdu sehem. Barra 
minn hekk, il-htigijiet u l-potenzjal ta’ l-
SMEs, inklużi intrapriżi ta' teknoloġija 
iżjed baxxa u s-setturi tradizzjonali, jitqiesu 
kif jixraq fl-iżvilupp tal-kontenut ta’ l-oqsma 
tematiċi ta’ dan il-Programm Speċifiku.
Miżuri prattiċi b'dan il-għan, jinkludu il-
publikazzjoni ta’ sejħiet adattati għall-
ħtiġijiet speċifiċi ta’ SMEs u oqsma li huma 
ta’ interess partikolari għall-SMEs ikunu 
identifikati fil-programm ta’ ħidma u 
f’strateġija integrata għall-promozzjoni ta’ 
l-involviment ta’ SMEs. Azzjonijiet 
speċifiċi ta’ appoġġ għar-riċerka għall-
benefiċċju ta’ l-SMEs jew l-assoċjazzjonijiet 
ta’ l-SMEs huma inklużi fil-Programm 
Speċifiku “Kapaċitajiet”. sabiex 
jippromwovu l-parteċipazzjoni ta’ –SMEs 
fil-Programm ta; Qafas kollu. Dawn l-
azzjonijiet għandhom jikkumplimentaw u 
jkunu koordinati ma’ dawk provduti skond 
il-Programm għall-Kompetittività u l-
Innovazzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Tirrettifika l-Emenda 30 preċedenti, billi żżid is-setturi tradizzjonali.

Emenda mressqa minn Philippe Busquin, Pia Elda Locatelli, Teresa Riera Madurell, 
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Catherine Trautmann, Britta Thomsen, Eluned Morgan

Emenda 209
Anness I, subtitolu ‘Parteċipazzjoni mill-SMEs’ paragrafu 1 a (ġdid)

Għandha tingħata kunsiderazzjoni 
partikulari sabiex ikun assigurat livell ta’ 
parteċipazzjoni xieraq minn SMEs,b'mod 
partikulari billi mill-inqas 15% tal-baġit ta’ 
dan il-Programm Speċifiku jkun allokat lil 
SMEs. Sabiex jintlaħaq dan l-objettiv, il-
parteċipazzjoni ta’ SMEs għandha tkun 
faċilitata permezz ta’ proġetti strateġiċi jew 
ta' raggruppamenti marbuta ma’proġetti 
b'tema ta’ prijorità jew bi Pjattaforma 
Teknoloġika.  Fil-finanzjament ta’ proġetti 
li jinkludu SMEs, għandu jitfittex il-livell 
massimu ta’ finanzjament mill-
istituzzjonijiet tal-Komunità kollha, inkluż 
il-Bank Ewropew ta’ l-Investiment (EIB) u 
il-Fond Ewropew għall-Investiment (EIF).

Or. en

(Din l-emenda tieħu post l-EM 368 ta' l-Abbozz tar-Rapport ta' Jerzy Buzek dwar is-Seba’ 
Programm ta’ Qafas)

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer f’isem il-Grupp Verts/ALE

Emenda 210
Anness I, subtitolu “Aspetti etiċi” paragrafu 1

Matul l-implimentazzjoni ta’ dan il-
Programm Speċifiku u fl-attivitajiet ta’ 
riċerka li joħorġu minnu, il-prinċipji 
fundamentali ta’ l-etika se jkunu rrispettati. 
Dawn jinkludu, inter alia, il-prinċipji riflessi 
fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-
UE, inklużi dawn li ġejjin: il-ħarsien tad-
dinjità umana u l-ħajja umana, il-ħarsien tat-
tagħrif personali u l-privatezza, kif ukoll ta’ 
l-annimali u l-ambjent skond il-liġi tal-
Komunità u l-aħħar verżjonijiet tal-
konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti, il-
linji ta’ gwida u l-kodiċi ta’ kondotta, eż. Id-
Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki, il-Konvenzjoni 
tal-Kunsill ta’ l-Ewropa dwar Id-Drittijiet 

Matul l-implimentazzjoni ta’ dan il-
Programm Speċifiku u fl-attivitajiet ta’ 
riċerka li joħorġu minnu, il-prinċipji 
fundamentali ta’ l-etika se jkunu rrispettati. 
Dawn jinkludu, inter alia, il-prinċipji riflessi 
fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-
UE, inklużi dawn li ġejjin: il-ħarsien tad-
dinjità umana u l-ħajja umana, il-ħarsien tat-
tagħrif personali u l-privatezza, kif ukoll ta’ 
l-annimali u l-ambjent skond il-liġi tal-
Komunità u l-aħħar verżjonijiet tal-
konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti, il-
linji ta’ gwida u l-kodiċi ta’ kondotta, eż. Id-
Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki, il-Konvenzjoni 
tal-Kunsill ta’ l-Ewropa dwar Id-Drittijiet 
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Umani u l-Bijomediċina iffirmata f’Oviedo 
fl-4 ta’ April 1997 u l-Protokolli 
Addizzjonali tagħha, il-Konvenzjoni tal-ĠM 
dwar Id-Drittijiet tat-Tfal, id-Dikjarazzjoni 
Universali dwar il-ġenoma tal-bniedem u d-
drittijiet tal-bniedem adottata mill-
UNESCO, il-Konvenzjoni tal-ĠM dwar l-
Armi Bijoloġiċi u tat-Tossini (BTWC), it-
Trattat Internazzjonali dwar ir-Riżorsi 
Ġenetiċi tal-Pjanti għall-Ikel u l-
Agrikoltura, u r-riżoluzzjonijiet rilevanti ta’ 
l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa (WHO).

Umani u l-Bijomediċina iffirmata f’Oviedo 
fl-4 ta’ April 1997 u l-Protokolli 
Addizzjonali tagħha, il-Konvenzjoni tal-ĠM 
dwar Id-Drittijiet tat-Tfal, id-Dikjarazzjoni 
Universali dwar il-ġenoma tal-bniedem u d-
drittijiet tal-bniedem adottata mill-
UNESCO, il-Konvenzjoni tal-ĠM dwar l-
Armi Bijoloġiċi u tat-Tossini (BTWC), it-
Trattat Internazzjonali dwar ir-Riżorsi 
Ġenetiċi tal-Pjanti għall-Ikel u l-Agrikoltura, 
u r-riżoluzzjonijiet rilevanti ta’ l-Għaqda 
Dinjija tas-Saħħa (WHO), ir-riżoluzzjonijiet 
tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta Marzu 
2005 dwar il-kummerċ taċ-ċelluli ovulari
umani1 u tas-26 ta’ Ottubru 2005 dwar il-
privattivi għal invenzjonijiet 
bijoteknoloġiċi2 u l-liġijiet u r-regolamenti 
validi fil-pajjiżi fejn jitwettqu l-proġetti ta 
riċerka msemmija.
______________________________
1 ĠU C 320 E, tal-15.12.2005, p. 251.
2 Testi Addottati, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer f’isem il-Grupp Verts/ALE

Emenda 211
Anness I, subtitolu “Aspetti etiċi” paragrafu 2

Jingħata każ ukoll ta’ l-Opinjonijiet tal-
Grupp Ewropew ta’ Konsulenti dwar l-
Implikazzjonijiet Etiċi tal-Bijoteknoloġija 
(1991-1997) u l-Opinijonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji Ġodda (mill-1998).

imħassar

Or. en

Emenda mressqa minn Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Emenda 212
Anness I, subtitolu “Aspetti etiċi” paragrafu 2
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Jingħata każ ukoll ta’ l-Opinjonijiet tal-
Grupp Ewropew ta’ Konsulenti dwar l-
Implikazzjonijiet Etiċi tal-Bijoteknoloġija 
(1991-1997) u l-Opinijonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji Ġodda (mill-1998).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mod kif qed jiġi propost il-kliem mill-Kummissjoni huwa impreċiż wisq f’punt wieħed, 
speċjalment, għandu jkun inkluż obbligu ta’ rappurtaġġ lill-Parlament .

Emenda mressqa minn Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Emenda 213
Anness I, subtitolu “Aspetti etiċi” paragrafu 3

B’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà 
u d-diversità fl-strateġija li jeżisti fl-Ewropa, 
il-parteċipanti fi proġetti ta’ riċerka se jkunu 
konformi mal-leġiżlazzjoni,ir-regolamenti u 
r-regoli ta’ etika kurrenti fil-pajjiżi fejn issir 
ir-riċerka. Fi kwalunkwe każ, id-
dispożizzjonijiet nazzjonali japplikaw u l-
ebda riċerka pprojbita f’xi Stat Membru 
speċifiku jew pajjiż ieħor m'hi se tkun 
appoġġata b’finanzjament tal-Komunità 
sabiex isseħħ f'dak l-Istat Membru jew 
pajjiż.

B’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà 
u d-diversità fl-strateġija li jeżisti fl-Ewropa, 
il-parteċipanti fi proġetti ta’ riċerka se jkunu 
konformi mal-leġiżlazzjoni,ir-regolamenti u 
r-regoli ta’ etika kurrenti fil-pajjiżi fejn issir 
ir-riċerka.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mod kif qed jiġi propost il-kliem mill-Kummissjoni huwa impreċiż wisq f’punt wieħed, 
speċjalment, għandu jkun inkluż obbligu ta’ rappurtaġġ lill-Parlament .

Emenda mressqa minn Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Emenda 214
Anness I, subtitolu “Aspetti etiċi” paragrafu 4

Fejn ikun xieraq, dawk li jwettqu l-proġetti Dawk li jwettqu jew jipparteċipaw f’proġetti 
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ta’ riċerka jridu jiksbu l-approvazzjoni tal-
kumitati dwar l-etika nazzjonali jew lokali 
rilevanti qabel il-bidu ta’ l-attivitajiet ta’ 
riċerka, taħriġ u żvilupp (RTD). Analiżi 
etika ssir ukoll, b’mod sistematiku, mill-
Kummissjoni, dwar proposti li jittrattaw 
kwistjonijiet sensittivi mil-lat etiku jew fejn 
l-aspetti etiċi ma jkunux ġew meqjusa 
b’mod xieraq. F’każijiet speċifiċi, l-analiżi 
etika tista’ ssir waqt l-implimentazzjoni ta’ 
proġett.

ta' riċerka li jinvolvu kwistjonijiet sensittivi 
etikament bħal pereżempju l-analiżi tad-
DNA fil-bnedmin, riċerka fuq persuni li 
m'humiex kapaċi li jagħtu kunsens 
informat, riċerka marbuta mat-tbatija ta'
annimali vertebrati eċċ. iridu jiksbu l-
approvazzjoni tal-kumitati dwar l-etika 
nazzjonali jew lokali rilevanti qabel il-bidu 
ta’ l-attivitajiet ta’ riċerka, taħriġ u żvilupp 
(RTD). Analażi etika ssir ukoll, b’mod 
sistematiku, mill-Kummissjoni. F’każijiet 
speċifiċi, l-analiżi etika tista’ ssir waqt l-
implimentazzjoni ta’ proġett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mod kif qed jiġi propost il-kliem mill-Kummissjoni huwa impreċiż wisq f’punt wieħed, 
speċjalment, għandu jkun inkluż obbligu ta’ rappurtaġġ lill-Parlament .

Emenda mressqa minn Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Emenda 215
Anness I, subtitolu “Aspetti etiċi” paragrafu 5

Skond l-Artikolu 4(3) ta’ din id-Deċiżjoni l-
ebda finanzjament m'hu se jingħata għal 
attivitajiet ta’ riċerka li huma pprojbiti fl-
Istati Membri kollha. 

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-
attivitajiet tagħha f'dan il-qasam kull sena, 
u barra minn hekk, għandha tipprovdilhom 
informazzjoni meta jitolbuha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mod kif qed jiġi propost il-kliem mill-Kummissjoni huwa impreċiż wisq f’punt wieħed, 
speċjalment, għandu jkun inkluż obbligu ta’ rappurtaġġ lill-Parlament .

Emenda mressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 216
Anness I, subtitolu ‘Aspetti etiċi’, paragrafu 5 a (ġdid)

Se jkun hemm bżonn illi l-kriterji bażiċi 
għas-salvagwardji xjentifiċi jiġu definiti 
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mill-ġdid u ppubblikati.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-impenn ekonomiku tas-soċjetà lejn ir-riċerka jiddependi fuq il-kunfidenza fl-awtentiċità tar-
riżultati.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 217
Anness I, subtitolu ‘Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija’ paragrafu 1

F’numru limitat ta’ każi, l-ambitu ta’ mira 
ta’ l-RTD u l-iskala tar-riżorsi involuti 
jiġġustifikaw il-ħolqien ta’ sħubija
pubblika/privata fit-tul fil-forma ta’ 
Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija. Dawn l-
inizjattivi, li fil-biċċa l-kbira, jirriżultaw 
mix-xogħol tal-Pjattaformi tat-Teknoloġija 
Ewropej u jkopru aspett jew numru żgħir ta’ 
aspetti magħżula ta’ riċerka fil-qasam 
tagħhom, jikkombinaw investiment mis-
settur privat u finanzjament pubbliku 
nazzjonali jew Ewropew, inklużi għotjiet 
mill-Programm ta' Qafas ta’ Riċerka u 
finanzjament b’self mill-Bank Ewropew ta’ 
l-Investiment. L-Inizjattivi Konġunti fit-
Teknoloġija se jkunu deċiżi abbażi ta' 
proposti separati (eż. skond l-Artikolu 171 
tat-Trattat).

F’numru limitat ta’ każi, il-kamp ta' 
applikazzjoni ta’ objettiv RTD u l-iskala tar-
riżorsi involuti jistgħu jiġġustifikaw il-
ħolqien ta’ sħubija pubblika/privata fit-tul 
fil-forma ta’ Inizjattivi Konġunti fit-
Teknoloġija. Dawn l-inizjattivi, li fil-biċċa l-
kbira, jirriżultaw mix-xogħol tal-Pjattaformi 
tat-Teknoloġija Ewropej u jkopru aspett jew 
numru żgħir ta’ aspetti magħżula ta’ riċerka 
fil-qasam tagħhom, jikkombinaw 
investiment mis-settur privat u finanzjament 
pubbliku nazzjonali jew Ewropew, inklużi 
kontribuzzjonijiet kapitali u għotjiet mill-
Programm ta' Qafas ta’ Riċerka u 
finanzjament b’self mill-Bank Ewropew ta’ 
l-Investiment. Il-mekkaniżmi tas-Seba' 
Programm ta’ Qafas u finanzjament b’self 
mill-Bank Ewropew (EIB) iridu jkunu 
strutturati b’mod illi jiffaċilitaw il-
parteċipazzjoni ta' l-EIB fl-Intrapriżi
Konġunti responsabbli għall-
implimentazzjoni ta Inizzjattivi Konġunti 
fit-Teknoloġija. L-Inizjattivi Konġunti fit-
Teknoloġija se jkunu deċiżi fuq il-bażi ta' 
proposti separati (eż. skond l-Artikolu 171 
tat-Trattat).

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-kundizzjoni iżżid konnotazzjoni ta’ kawtela mal-mod kif tpoġġa l-kliem fl-Emenda 
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34 preċedenti.

Emenda mressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 218
Anness I, subtitolu ‘Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija’ paragrafu 1

F’numru limitat ta’ każi, l-ambitu ta’ mira 
ta’ l-RTD u l-iskala tar-riżorsi involuti 
jiġġustifikaw il-ħolqien ta’ sħubija
pubblika/privata fit-tul fil-forma ta’ 
Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija. Dawn l-
inizjattivi, li fil-biċċa l-kbira, jirriżultaw 
mix-xogħol tal-Pjattaformi tat-Teknoloġija 
Ewropej u jkopru aspett jew numru żgħir ta’ 
aspetti magħżula ta’ riċerka fil-qasam 
tagħhom, jikkombinaw investiment mis-
settur privat u finanzjament pubbliku 
nazzjonali jew Ewropew, inklużi għotjiet 
mill-Programm ta' Qafas ta’ Riċerka u 
finanzjament b’self mill-Bank Ewropew ta’ 
l-Investiment. L-Inizjattivi Konġunti fit-
Teknoloġija se jkunu deċiżi abbażi ta' 
proposti separati (eż. skond l-Artikolu 171 
tat-Trattat).

F’numru limitat ta’ każi, il-kamp ta' 
applikazzjoni RTD u l-iskala tar-riżorsi 
involuti jiġġustifikaw il-ħolqien ta’ sħubija
pubblika/privata fit-tul fil-forma ta’ 
Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija. Dawn l-
inizjattivi, li fil-biċċa l-kbira, jirriżultaw 
mix-xogħol tal-Pjattaformi tat-Teknoloġija 
Ewropej u jkopru aspett jew numru żgħir ta’ 
aspetti magħżula ta’ riċerka fil-qasam 
tagħhom, jikkombinaw investiment mis-
settur privat u finanzjament pubbliku 
nazzjonali jew Ewropew, inklużi għotjiet 
mill-Programm ta' Qafas ta’ Riċerka u 
finanzjament b’self mill-Bank Ewropew ta’ 
l-Investiment. L-Inizjattivi Konġunti fit-
Teknoloġija se jkunu deċiżi b’mod 
individwali fuq il-bażi ta' proposti separati 
(eż. skond l-Artikolu 171 tat-Trattat).

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-pjattaformi li għandhom bżonn jintgħażlu għandhom isegwu minn analiżi indipendenti tal-
ħtieġa ta' l-eżistenza ta’ kull pjattaforma.

Emenda mressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 219
Anness I, sottotitlu ‘Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija’ paragrafu 2

L-Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija jkunu 
identifikati skond serje ta’ kriterji li 
jinkludu:

L-Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija jkunu 
identifikati b’mod miftuħ u trasparenti, 
wara evalwazzjoni, skond serje ta’ kriterji li 
jinkludu:

- L-inkapaċità ta’ l-istrumenti attwali li 
jilħqu l-objettiv;



MT 27/97 MT

MT

- Il-valur miżjud ta’ l-intervent fuq livell 
Ewropew;

- Il-valur miżjud ta’ l-intervent fuq livell 
Ewropew, li jitkejjel f’termini ta’ eċċellenza 
u s-sinerġiji li aktarx tiġġenera;

- Il-grad u l-kjarezza tat-tifsira tal-mira 
segwita;

- Il-grad u l-kjarezza tat-tifsira ta' l-objettiv
segwit;

- Is-saħħa ta’ l-impenn finanzjarju u f’riżorsi 
mill-industrija;

- Is-saħħa ta’ l-impenn ta' fondi u ta' riżorsi 
mill-industrija;

- L-iskala ta’ l-impatt fuq il-kompetittività u 
tkabbir industrijali;

- L-iskala ta’ l-impatt fuq il-kompetittività u 
tkabbir industrijali, inkluża parteċipazzjoni 
ta’ SMEs;

- L-importanza tal-kontribut lejn l-għanijiet 
ta’ politika aktar wiesgħa;

- L-importanza tal-kontribut lejn l-għanijiet 
ta’ politika aktar wiesgħa;

- Il-ħolqien ta’ programm u kalendarju ta’ 
taħriġ għar-riċerkaturi parteċipanti;

- Il-kapaċità li jattiraw aktar appoġġ 
nazzjonali u jiksbu aktar finanzjament mill-
industrija issa jew fil-futur;

- Il-kapaċità li jattiraw aktar appoġġ 
nazzjonali u jiksbu aktar finanzjament mill-
industrija issa jew fil-futur.

- L-inkapaċità ta’ l-istrumenti attwali li 
jilħqu l-mira.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija huma opportunità kbira ewlenin għall-kooperazzjoni bejn 
l-industrija u s-settur pubbliku.

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz f’isem il-Grupp tal-Ħodor/Efa

Emenda 220
Anness I, subtitolu “Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija” paragrafu 2, inċiż 1 a (ġdid)

- Rilevanza għas-soċjetà ċivili;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-involviment tas-soċjetà ċivili huwa strument għal tfassil aħjar ta’ liġijiet.
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Emenda mressqa minn Pia Elda Locatelli

Emenda 221
Anness I, sottotitlu “Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija” paragrafu 4 a (ġdid)

Biex tiżdied it-trasparenza u l-involviment 
ta’ dawk kollha nvoluti, b’mod speċjali l-
SMEs, hemm bżonn li l-attivitajiet tal-
Pjattaformi tat-Teknoloġija u l-Inizjattivi 
Konġunti fit-Teknoloġija jkunu 
akkompanjati b’azzjoni trasparenti 
ta’disseminazzjoni. Din id-disseminazzjoni
għandha tkun ikkordinata minn segretarjat 
adegwat fil-livell Ewropew u titwettaq fl-
Istati Membri kollha permezz ta' 
Kompetenza teknika u ta' l-istrumenti ta' 
disseminazzjoni ta’ assoċjazzjonijiet 
indipendenti, rikonoxxuti, mhux għal 
profitt, xjentifiċi u tekniċi li joperaw fuq 
livell nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-TP u l-JTI, li jittrattaw il-kunċetti kumplessi u innovattivi li m’humiex magħrufin tajjeb 
minn dawk kollha li qegħdin joperaw fis-settur partikolari, li għad ma jistgħux jiddependu fuq 
struttura adegwata biex tinformahom. Biex ikun evitat li din is-sitwazzjoni tikkompremetti l-
effetività ta' din l-opportunità mit-TP u l-JTI, huwa meħieġ li l-azzjonijiet ikunu akkompanjati 
minn struttura dedikata ta’ informazzjoni u assistenza bbażata fuq il-kompetenza eżistenti ta’ 
organizzazzjonijiet nazzjonali.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij, Avril Doyle

Emenda 222
Anness I, subtitolu “Il-Koordinazzjoni ta' programmi ta’ riċerka barra mill-Komunità”, 

paragrafu 1

L-azzjonijiet li jitwettqu f’dan il-qasam 
jagħmlu użu minn żewg għodod: L-iskema 
ERA-NET u l-parteċipazzjoni tal-Komunità 
fi programmi ta’ riċerka nazzjonali 
implimentati b’mod konġunt (l-Artikolu 169 
tat-Trattat). L-azzjoni tintuża wkoll sabiex 
ittejjeb il-komplimentarjetà u s-sinerġija 
bejn il-Programm ta' Qafas u l-attivitajiet 
imwettqa fil-qafas ta’ l-istrutturi 

L-azzjonijiet li jitwettqu f’dan il-qasam 
jagħmlu użu minn żewg għodod: L-iskema 
ERA-NET u l-parteċipazzjoni tal-Komunità 
fi programmi ta’ riċerka nazzjonali 
implimentati b’mod konġunt (l-Artikolu 169 
tat-Trattat). L-azzjoni tintuża wkoll sabiex 
ittejjeb il-komplimentarjetà u s-sinerġija 
bejn il-Programm ta' Qafas u l-attivitajiet 
imwettqa fil-qafas ta’ l-istrutturi 
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intergovernattivi bħall-EUREKA, 
EIROforum u COST (Kooperazzjoni fir-
Riċerka Xjentifika u Teknoloġika). L-
appoġġ finanzjarju għall-attivitajiet ta’ 
amministrazzjoni u koordinazzjoni tal-
COST se jiġu pprovduti sabiex il-COST 
tkun tista’ tkompli tgħin fil-koordinazzjoni u 
l-iskambji bejn il-gruppi ta’ riċerka 
ffinanzjati fuq bażi nazzjonali. 

intergovernattivi bħall-EUREKA, 
EIROforum u COST (Kooperazzjoni fir-
Riċerka Xjentifika u Teknoloġika). 
Minħabba l-importanza ta’ l-iżvilupp ta' 
SMEs għall-kompetittività ta’ l-UE, 
għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-
promozzjoni ta’ l-aċċess għar-riċerka għal 
SMEs b’teknoloġija avvanzata kif definit 
fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 169 tat-Trattat fil-
programm tal-Kummissjoni – EUREKA 
“EUROSTARS”. L-appoġġ finanzjarju 
għall-attivitajiet ta’ amministrazzjoni u 
koordinazzjoni tal-COST se jiġu pprovduti 
sabiex il-COST tkun tista’ tkompli tgħin fil-
koordinazzjoni u l-iskambji bejn il-gruppi 
ta’ riċerka ffinanzjati fuq bażi nazzjonali. 

Or. en

(Din l-emenda tieħu post EM 401 ta' l-Abbozz tar-Rapport ta' Jerzy Buzek dwar is-Seba’ 
Programm ta’ Qafas)

Emenda mressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 223
Anness I, subtitolu ‘Il-Koordinazzjoni ta' programmi ta’ riċerka barra mill-Komunità’, 

paragrafu 4, inċiż 1

- Tipprovdi qafas għall-atturi li 
jimplimentaw programmi ta’ riċerka 
pubbliċi sabiex il-koordinazzjoni ta’ l-
attivitajiet tagħhom tikber. Dan jinkludi 
appoġġ għal ERA-NETs ġodda kif ukoll 
għat-twessigħ u t-tisħiħ ta’ l-ERA-NETs 
attwali, eż. bl-estensjoni tas-sħubija 
tagħhom kif ukoll il-ftuħ tal-programmi 
tagħhom b’mod reċiproku;

- Tipprovdi qafas għall-atturi li 
jimplimentaw programmi ta’ riċerka 
pubbliċi sabiex il-koordinazzjoni ta’ l-
attivitajiet tagħhom tikber. Dan jinkludi 
appoġġ għal ERA-NETs ġodda kif ukoll 
għat-twessigħ u t-tisħiħ ta’ l-ERA-NETs 
attwali, eż. permezz tat-titjib tad-
disseminazzjoni tagħhom u bil-ftuħ tal-
programmi tagħhom b’mod reċiproku;

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-eliminazzjoni ta’ l-ixkiel amministrattiv tista’, flimkien mat-taħriġ xieraq għall-persuni li 
għandhom jamministraw il-programmi ta’ riċerka, tgħin biex ittejjeb l-effettività fl-
applikazzjoni tagħhom.
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Emenda mressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 224
Anness I, sottotitlu ‘Il-Koordinazzjoni ta' programmi ta’ riċerka barra mill-Komunità’, 

paragrafu 4, inċiż 2 a (ġdid)

- Tgħin biex tissimplifika x-xkiel
amministrattiv u tħarreġ lill-amministraturi 
nazzjonali, reġjonali u lokali responsabbli;

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-eliminazzjoni ta’ l-ixkiel amministrattiv tista’, flimkien mat-taħriġ xieraq għall-persuni li 
għandhom jamministraw il-programmi ta’ riċerka, tgħin biex ittejjeb l-effettività fl-
applikazzjoni tagħhom

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz f’isem il-Grupp Verts/ALE

Emenda 225
Anness I, subtitolu “Il-Koordinazzjoni ta' programmi ta’ riċerka barra mill-Komunità”, 

paragrafu 5

Il-parteċipazzjoni tal-Komunità fi 
programmi ta’ riċerka nazzjonali 
implimentati b’mod konġunt skond l-
Artikolu 169 hija rilevanti b’mod partikolari 
għall-kooperazzjoni Ewropea fuq skala kbira 
u li tvarja skond il-każ bejn Stati Membri li 
għandhom ħtiġijiet u/jew interessi komuni. 
Tali inizjattivi skond l-Artikolu 169 se jkunu 
varati f’oqsma identifikati b’konsultazzjoni 
mill-qrib ma’ l-Istati Membri, inkluża l-
possibilità ta’ kooperazzjoni ma’ programmi 
intergovernattivi, fuq il-bażi tal-kriterji 
mfissra fid-deċiżjoni dwar is-Seba’ 
Programm ta' Qafas.

Il-parteċipazzjoni tal-Komunità fi 
programmi ta’ riċerka nazzjonali 
implimentati b’mod konġunt skond l-
Artikolu 169 hija rilevanti b’mod partikolari 
għall-kooperazzjoni Ewropea fuq skala kbira 
u li tvarja skond il-każ bejn Stati Membri li 
għandhom ħtiġijiet u/jew interessi komuni. 
Tali inizjattivi skond l-Artikolu 169 se jkunu 
varati f’oqsma identifikati b’konsultazzjoni 
mill-qrib ma’ l-Istati Membri, inkluża l-
possibilità ta’ kooperazzjoni ma’ programmi 
intergovernattivi, fuq il-bażi tal-kriterji 
mfissra fid-deċiżjoni dwar is-Seba’ 
Programm ta' Qafas, inkluż valur miżjud 
soċjali u ambjentali.

Or. en

Emenda mressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 226
Anness I, subtitolu ‘Kooperazzjoni internazzjonali’, paragrafu 1
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Azzjonijiet ta’ kooperazzjoni internazzjonali 
se jappoġġaw il-politika dwar ix-Xjenza u t-
Teknoloġija li għandha żewġ għanijiet 
interdipendenti:

Azzjonijiet ta’ kooperazzjoni internazzjonali 
se jappoġġaw il-politika dwar ix-Xjenza u t-
Teknoloġija li għandha tliet għanijiet 
interdipendenti:

- Li toħloq il-bażi għal attivitajiet u 
kapaċitajiet ta' riċerka fil-pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw, għall-konsolidazzjoni u t-tisħiħ 
ta’ l-entitajiet responsabbli: universitajiet u 
ċentri għat-taħriġ ta’ riċerkaturi pubbliċi u 
privati;

- Li tappoġġa u tippromwovi l-kompetittività 
permezz ta’ sħubija strateġika għar-riċerka 
ma’ pajjiżi terzi, inklużi ekonomiji 
emerġenti u li huma industrijalizzati ħafna, 
fix-xjenza u t-teknoloġija billi jiġu ingaġġati 
l-aħjar xjenzati mill-pajjiżi terzi sabiex 
jaħdmu fl-Ewropa u magħha.

- Li tappoġġa u tippromwovi l-kompetittività 
permezz ta’ sħubija strateġika għar-riċerka 
ma’ pajjiżi terzi, inklużi ekonomiji 
emerġenti u li huma industrijalizzati ħafna, 
fix-xjenza u t-teknoloġija billi jiġu ingaġġati 
l-aħjar xjenzati mill-pajjiżi terzi sabiex 
jaħdmu fl-Ewropa u magħha.

- Li tindirizza problemi speċifiċi li jiffaċċaw 
il-pajjiżi terzi jew li huma ta’ karattru dinji, 
skond l-interessi reċiproċi u l-benefiċċji 
reċiproċi.

- Li tindirizza problemi speċifiċi li jiffaċċaw 
il-pajjiżi terzi jew li huma ta’ karattru dinji, 
skond l-interessi reċiproċi u l-benefiċċji 
reċiproċi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hemm il-bżonn tal-konsolidazzjoni u t-titjib ta’ l-entitajiet responsabbli għar-riċerka, sabiex 
tinħoloq klima favorevoli għar-riċerkaturi u l-investiment.

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz u Caroline Lucas f’isem il-Grupp tal-
Ħodor/Efa

Emenda 227
Anness I, subtitolu “Kooperazzjoni internazzjonali”, paragrafu 2

Il-politika ta’ l-UE dwar il-kooperazzjoni 
xjentifika internazzjonali se tagħmel enfasi 
fuq, u tiżviluppa, il-kooperazzjoni sabiex 
tiġġenera, taqsam u tuża t-tagħrif permezz 
ta’ sħubija ġusta għar-riċerka li tqis il-
kuntest tal-pajjiż, reġjonali u soċjo-
ekonomiku u l-bażi ta’ tagħrif tal-pajjiżi 
sħab. L-strateġija strateġiku huwa li jissaħħu 
l-kompetittività u l-iżvilupp sostenibbli dinji 
permezz ta’ tali sħubija bejn l-UE u l-pajjiżi 

Il-politika ta’ l-UE dwar il-kooperazzjoni 
xjentifika internazzjonali se tagħmel enfasi 
fuq, u tiżviluppa, il-kooperazzjoni sabiex 
tiġġenera, taqsam u tuża t-tagħrif permezz 
ta’ sħubija ġusta għar-riċerka li tqis il-
kuntest tal-pajjiż, reġjonali u soċjo-
ekonomiku u l-bażi ta’ tagħrif tal-pajjiżi 
sħab. L-strateġija strateġiku huwa li jissaħħu 
l-kompetittività u l-iżvilupp sostenibbli dinji 
permezz ta’ tali sħubija bejn l-UE u l-pajjiżi 
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terzi fuq livelli bilaterali, reġjonali u globali 
bbażati fuq interessi u benefiċċji reċiproċi. 
Għal dan il-għan, ir-rwol ta’ l-UE bħala attur 
fuq skala globali għandu jkun promoss ukoll 
permezz ta’ programmi internazzjonali ta’ 
riċerka. L-azzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
internazzjonali appoġġati se jkunu marbuta 
ma’ kwistjonijiet ewlenin ta' politika sabiex 
isostnu t-twettiq ta’ l-impenji internazzjonali 
ta’ l-UE u jaġħtu kontribut għall-qsim tal-
valuri Ewropej, il-kompetittività, il-progress 
soċjo-ekonomiku, il-ħarsien ta’ l-ambjent u 
l-benesseri taħt il-kappa ta’ l-iżvilupp 
sostenibbli globali.

terzi fuq livelli bilaterali, reġjonali u globali 
bbażati fuq interessi u benefiċċji reċiproċi. 
Iżda, pajjiżi  terzi li qegħdin jiksru l-liġi ta’ 
l-UE jew il-Konvenzjonijiet dwar id-
Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti
ma għandhomx ikunu eliġibbli għal
parteċipazzjoni fiz-Zona Ewropea għar-
Riċerka u għal finanzjament taħt il-
Programm ta’ Qafas. Għal dan il-għan, l-
irwol ta’ l-UE bħala attur fuq skala globali 
għandu jkun promoss ukoll permezz ta’ 
programmi internazzjonali ta’ riċerka. L-
azzjonijiet ta’ kooperazzjoni internazzjonali 
appoġġati se jkunu marbuta ma’ 
kwistjonijiet ewlenin ta' politika sabiex 
isostnu t-twettiq ta’ l-impenji internazzjonali 
ta’ l-UE u jaġħtu kontribut għall-qsim tal-
valuri Ewropej, il-kompetittività, il-progress 
soċjo-ekonomiku, il-ħarsien ta’ l-ambjent u 
l-benesseri taħt il-kappa ta’ l-iżvilupp 
sostenibbli globali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jkunx xieraq li fondi tar-riċerka ta’ l-UE jintużaw biex jagħtu appoġġ tekniku u xjentifiku 
lil pajjiżi li huma fi ksur tad-drittijiet tal-Bniedem. Xjenzati u riċerkaturi f’diversi Stati 
Membri darba wara l-oħra talbu għal impenn simili mill-UE.

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz f’isem il-Grupp Verts/ALE

Emenda 228
Anness I, subtitolu “Kooperazzjoni internazzjonali”, paragrafu 3, bullet 2

Azzjonijiet ta’ kooperazzjoni speċifiċi f’kull 
qasam tematiku iddedikat għal pajjiż terz fil-
każ ta’ interess reċiproku fil-kooperazzjoni 
f’materji partikolari. L-identifikazzjoni ta’ 
ħtiġijiet u prijoritajiet speċifiċi se tkun 
assoċjata mill-qrib ma’ ftehim ta’ 
kooperazzjoni bilaterali rilevanti u mad-
djalogu attwali multilaterali u bi-reġjonali 
bejn l-UE u dawn il-pajjiżi jew gruppi ta’ 
pajjiżi. Il-prijoritajiet se jkunu identifikati 
fuq il-bażi tal-ħtiġijiet partikolari, potenzjal 

Azzjonijiet ta’ kooperazzjoni speċifiċi f’kull 
qasam tematiku iddedikat għal pajjiż terz fil-
każ ta’ interess reċiproku fil-kooperazzjoni 
f’materji partikolari. L-identifikazzjoni ta’ 
ħtiġijiet u prijoritajiet speċifiċi se tkun 
assoċjata mill-qrib ma’ ftehim ta’ 
kooperazzjoni bilaterali rilevanti u mad-
djalogu attwali multilaterali u bi-reġjonali 
bejn l-UE u dawn il-pajjiżi jew gruppi ta’ 
pajjiżi. Il-prijoritajiet se jkunu identifikati 
fuq il-bażi tal-ħtiġijiet partikolari, potenzjal 
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u l-iżvilupp ekonomiku fir-reġjun jew il-
pajjiż. Għal dan il-għan, strateġija ta’ 
kooperazzjoni internazzjonali u pjan ta’ 
implimentazzjoni se jiġu żviluppati 
b’azzjonijiet speċifiċi mmirati fit-temi jew 
fuq diversi temi, eż. fis-saħħa, l-agrikoltura, 
is-sanità, l-ilma, is-sigurtà fl-ikel, il-koeżjoni 
soċjali, l-enerġija, l-ambjent, is-sajd, l-
akkwakultura u r-riżorsi naturali, politika 
ekonomika sostenibbli, u t-teknoloġiji tat-
tagħrif u l-komunikazzjoni. Dawn l-
azzjonijiet iservu bħala għodod privileġġjati 
fl-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-
UE u dawn il-pajjiżi. Tali azzjonijiet huma, 
b’mod partikolari, immirati lejn it-tisħiħ tal-
kapaċitajiet ta’ riċerka u l-kapaċitajiet ta’ 
kooperazzjoni tal-kandidat, tal-lokal u ta’ 
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u pajjiżi 
emerġenti. L-azzjonijiet se jkunu s-suġġett 
ta' sejħiet immirati u se tingħata attenzjoni 
partikolari għall-faċilitazzjoni ta' l-aċċess 
għall-azzjonijiet tal-pajjiżi terzi rilevanti, 
notevolment ta’ pajjiżi li qed jiżviluppaw.

u l-iżvilupp ekonomiku fir-reġjun jew il-
pajjiż. Għal dan il-għan, strateġija ta’ 
kooperazzjoni internazzjonali u pjan ta’ 
implimentazzjoni se jiġu żviluppati 
b’azzjonijiet speċifiċi mmirati fit-temi jew 
fuq diversi temi, eż. fis-saħħa, b’mod 
partikulari fil-mard li ma ngħatax biżżejjed 
importanza, l-agrikoltura, is-sanità, l-ilma, 
is-sigurtà fl-ikel, il-koeżjoni soċjali, l-
enerġija, l-ambjent, is-sajd, l-akkwakultura u 
r-riżorsi naturali, politika ekonomika 
sostenibbli, u t-teknoloġiji tat-tagħrif u l-
komunikazzjoni. Dawn l-azzjonijiet iservu 
bħala għodod privileġġjati fl-
implimentazzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-
UE u dawn il-pajjiżi. Tali azzjonijiet huma, 
b’mod partikolari, immirati lejn it-tisħiħ tal-
kapaċitajiet ta’ riċerka u l-kapaċitajiet ta’ 
kooperazzjoni tal-kandidat, tal-lokal u ta’ 
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u pajjiżi 
emerġenti. L-azzjonijiet se jkunu s-suġġett 
ta' sejħiet immirati u se tingħata attenzjoni 
partikolari għall-faċilitazzjoni ta' l-aċċess 
għall-azzjonijiet tal-pajjiżi terzi rilevanti, 
notevolment ta’ pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Or. en

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 229
Anness I, sottotitlu “Kooperazzjoni internazzjonali”, paragrafu 3, bullet 2

Azzjonijiet ta’ kooperazzjoni speċifiċi f’kull 
qasam tematiku iddedikat għal pajjiż terz fil-
każ ta’ interess reċiproku fil-kooperazzjoni 
f’materji partikolari. L-identifikazzjoni ta’ 
ħtiġijiet u prijoritajiet speċifiċi se tkun 
assoċjata mill-qrib ma’ ftehim ta’ 
kooperazzjoni bilaterali rilevanti u mad-
djalogu attwali multilaterali u bi-reġjonali 
bejn l-UE u dawn il-pajjiżi jew gruppi ta’ 
pajjiżi. Il-prijoritajiet se jkunu identifikati 
fuq il-bażi tal-ħtiġijiet partikolari, potenzjal 
u l-iżvilupp ekonomiku fir-reġjun jew il-
pajjiż. Għal dan il-għan, strateġija ta’ 

Azzjonijiet ta’ kooperazzjoni speċifiċi f’kull 
qasam tematiku iddedikat għal pajjiż terz fil-
każ ta’ interess reċiproku fil-kooperazzjoni 
f’materji partikolari. L-identifikazzjoni ta’ 
ħtiġijiet u prijoritajiet speċifiċi se tkun 
assoċjata mill-qrib ma’ ftehim ta’ 
kooperazzjoni bilaterali rilevanti u mad-
djalogu attwali multilaterali u bi-reġjonali 
bejn l-UE u dawn il-pajjiżi jew gruppi ta’ 
pajjiżi. Il-prijoritajiet se jkunu identifikati 
fuq il-bażi ta’ interess reċiproku u 
benefiċċji reċiproċi u fuq tal-ħtiġijiet 
partikolari, potenzjal u l-iżvilupp ekonomiku 
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kooperazzjoni internazzjonali u pjan ta’ 
implimentazzjoni se jiġu żviluppati 
b’azzjonijiet speċifiċi mmirati fit-temi jew 
fuq diversi temi, eż. fis-saħħa, l-agrikoltura, 
is-sanità, l-ilma, is-sigurtà fl-ikel, il-koeżjoni 
soċjali, l-enerġija, l-ambjent, is-sajd, l-
akkwakultura u r-riżorsi naturali, politika 
ekonomika sostenibbli, u t-teknoloġiji tat-
tagħrif u l-komunikazzjoni. Dawn l-
azzjonijiet iservu bħala għodod privileġġjati 
fl-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-
UE u dawn il-pajjiżi. Tali azzjonijiet huma, 
b’mod partikolari, immirati lejn it-tisħiħ tal-
kapaċitajiet ta’ riċerka u l-kapaċitajiet ta’ 
kooperazzjoni tal-kandidat, tal-lokal u ta’ 
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u pajjiżi 
emerġenti. L-azzjonijiet se jkunu s-suġġett 
ta' sejħiet immirati u se tingħata attenzjoni 
partikolari għall-faċilitazzjoni ta' l-aċċess 
għall-azzjonijiet tal-pajjiżi terzi rilevanti, 
notevolment ta’ pajjiżi li qed jiżviluppaw.

fir-reġjun jew il-pajjiż. Għal dan il-għan, 
strateġija ta’ kooperazzjoni internazzjonali u 
pjan ta’ implimentazzjoni se jiġu żviluppati 
b’azzjonijiet speċifiċi mmirati fit-temi jew 
fuq diversi temi, eż. fis-saħħa, l-agrikoltura, 
is-sanità, l-ilma, is-sigurtà fl-ikel, il-koeżjoni 
soċjali, l-enerġija, l-ambjent, is-sajd, l-
akkwakultura u r-riżorsi naturali, politika 
ekonomika sostenibbli, u t-teknoloġiji tat-
tagħrif u l-komunikazzjoni. Dawn l-
azzjonijiet iservu bħala għodod privileġġjati 
fl-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-
UE u dawn il-pajjiżi. Apparti milli jservu l-
oqsma ta’ interess reċiproku, dawn l-
azzjonijiet jinkludu ukoll: azzjonijiet li 
huma immirati lejn it-tisħiħ tal-kapaċitajiet
ta’ riċerka u l-kapaċitajiet ta’ kooperazzjoni 
tal-kandidat, tal-lokal u ta’ pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw u pajjiżi emerġenti. L-
azzjonijiet se jkunu s-suġġett ta' sejħiet 
immirati u se tingħata attenzjoni partikolari 
għall-faċilitazzjoni ta' l-aċċess għall-
azzjonijiet tal-pajjiżi terzi rilevanti, 
notevolment ta’ pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li azzjonijiet speċifiċi għall-kooperazzjoni internazzjonali taħt il-Programm 
Speċifiku “Kooperazzjoni” għandhom, b’mod partikolari, ikopru oqsma ta’ riċerka ta’ 
interess reċiproku għall-UE u pajjiżi terzi.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 230
Anness I, sottotitlu “Kooperazzjoni internazzjonali”, paragrafu 3, bullet 2

Azzjonijiet ta’ kooperazzjoni speċifiċi f’kull 
qasam tematiku iddedikat għal pajjiż terz fil-
każ ta’ interess reċiproku fil-kooperazzjoni 
f’materji partikolari. L-identifikazzjoni ta’ 
ħtiġijiet u prijoritajiet speċifiċi se tkun 
assoċjata mill-qrib ma’ ftehim ta’ 
kooperazzjoni bilaterali rilevanti u mad-
djalogu attwali multilaterali u bi-reġjonali 

Azzjonijiet ta’ kooperazzjoni speċifiċi f’kull 
qasam tematiku iddedikat għal pajjiż terz fil-
każ ta’ interess reċiproku fil-kooperazzjoni 
f’materji partikolari. L-identifikazzjoni ta’ 
ħtiġijiet u prijoritajiet speċifiċi se tkun 
assoċjata mill-qrib ma’ ftehim ta’ 
kooperazzjoni bilaterali rilevanti u mad-
djalogu attwali multilaterali u bi-reġjonali 
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bejn l-UE u dawn il-pajjiżi jew gruppi ta’ 
pajjiżi. Il-prijoritajiet se jkunu identifikati 
fuq il-bażi tal-ħtiġijiet partikolari, potenzjal 
u l-iżvilupp ekonomiku fir-reġjun jew il-
pajjiż. Għal dan il-għan, strateġija ta’ 
kooperazzjoni internazzjonali u pjan ta’ 
implimentazzjoni se jiġu żviluppati 
b’azzjonijiet speċifiċi mmirati fit-temi jew 
fuq diversi temi, eż. fis-saħħa, l-agrikoltura, 
is-sanità, l-ilma, is-sigurtà fl-ikel, il-koeżjoni 
soċjali, l-enerġija, l-ambjent, is-sajd, l-
akkwakultura u r-riżorsi naturali, politika 
ekonomika sostenibbli, u t-teknoloġiji tat-
tagħrif u l-komunikazzjoni. Dawn l-
azzjonijiet iservu bħala għodod privileġġjati 
fl-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-
UE u dawn il-pajjiżi. Tali azzjonijiet huma, 
b’mod partikolari, immirati lejn it-tisħiħ tal-
kapaċitajiet ta’ riċerka u l-kapaċitajiet ta’ 
kooperazzjoni tal-kandidat, tal-lokal u ta’ 
pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u pajjiżi 
emerġenti. L-azzjonijiet se jkunu s-suġġett 
ta' sejħiet immirati u se tingħata attenzjoni 
partikolari għall-faċilitazzjoni ta' l-aċċess 
għall-azzjonijiet tal-pajjiżi terzi rilevanti, 
notevolment ta’ pajjiżi li qed jiżviluppaw.

bejn l-UE u dawn il-pajjiżi jew gruppi ta’ 
pajjiżi. Il-prijoritajiet se jkunu identifikati 
fuq il-bażi tal-ħtiġijiet partikolari, potenzjal 
u l-iżvilupp ekonomiku fir-reġjun jew il-
pajjiż. Għal dan il-għan, strateġija ta’ 
kooperazzjoni internazzjonali u pjan, li 
għandu jinkludi l-identifikazzjoni ta’ 
prijoritajiet reġjonali, ta’ implimentazzjoni 
se jiġu żviluppati b’azzjonijiet speċifiċi 
mmirati fit-temi jew fuq diversi temi, eż. fis-
saħħa, l-agrikoltura, is-sanità, l-ilma, is-
sigurtà fl-ikel, il-koeżjoni soċjali, l-enerġija, 
l-ambjent, is-sajd, l-akkwakultura u r-riżorsi 
naturali, politika ekonomika sostenibbli, u t-
teknoloġiji tat-tagħrif u l-komunikazzjoni. 
Dawn l-azzjonijiet iservu bħala għodod 
privileġġjati fl-implimentazzjoni tal-
kooperazzjoni bejn l-UE u dawn il-pajjiżi. 
Tali azzjonijiet huma, b’mod partikolari, 
immirati lejn it-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta’ 
riċerka u l-kapaċitajiet ta’ kooperazzjoni tal-
kandidat, tal-lokal u ta’ pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw u pajjiżi emerġenti. L-
azzjonijiet se jkunu s-suġġett ta' sejħiet 
immirati u se tingħata attenzjoni partikolari 
għall-faċilitazzjoni ta' l-aċċess għall-
azzjonijiet tal-pajjiżi terzi rilevanti, 
notevolment ta’ pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi stabbilit zona Ewropea għar-riċerka li hija miftuħa għad-dinja.  Il-
ħolqien ta' prijoritajiet b’enfasi reġjonali għandu jwassal għall-possibbiltà li jiġu stabbiliti 
żoni ta’ kooperazzjoni reġjonali li fihom it-temi jistgħu jiġu adattati għall-kapacità xjentifika. 

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 231
Anness I, sottotitlu ‘Kooperazzjoni internazzjonali’, paragrafu 4 a (ġdid)

L-attivitajiet speċifiċi se jkopru l-
finanzjament ta’ l-azzjonijiet li jirriżultaw
minn djalogi bi-reġjonali u bilaterali 
f’oqsma ta’ riċerka ta’ interess u benefiċċju 
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reċiproku. Is-Seba’ Programm ta' Qafas 
għandu jalloka mill-inqas 5% tar-riżorsi lil 
azzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
internazzjonali, li fosthom 3% għandhom 
ikopru l-attivitajiet inklużi f’dan il-
Programm Speċifiku, kkoordinati flimkien 
mal-Programm Speċifiku "Persuni". 
Għandhom ikunu, b’mod ġenerali, 
ddedikati lejn attivitajiet ta’ riċerka bl-
livelli ta’ dħul baxxi, baxxi għall-medji u 
medji, bil-għan li jiġi rifless l-impenn tas-
Seba’ Programm ta’ Qafas lejn il-
kooperazzjoni internazzjonali. Fondi li ma 
jintużawx fil-Programm Speċifiku 
"Kooperazzjoni" għandhom ikunu allokati 
għal attivitajiet ta’ tisħiħ tal-Programm 
Speċifiku "Kapaċitajiet". 
Se jkun hemm bżonn li jkunu identifikati 
attivitajiet ta’ R&D f'Kooperazzjoni 
Internazzjonali u fil-kuntest reġjonali 
tagħhom waqt l-ippjanar ta’ l-ewwel stadji 
tas-Seba’ Programm ta’ Qafas.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni internazzjonali hija, b’mod ċar, speċifikata fil-ftehimiet ta’ R&D u fl-obbligi 
tat-Trattat (fl-Artikoli 130f u 130g). Il-kooperazzjoni internazzjonali tidher bħala tema 
'orizzontali’ fil-Programm Speċifiku "Kooperazzjoni", iżda għandha l-għanijiet speċifiċi
tagħha. Għalhekk l-impenn ta' l-UE għal kooperazzjoni internazzjonali ma’ pajjiżi terzi (l-
iżjed għall-iżvilupp) għandu jkun viżibbli u tanġibbli fis-Seba’ Programm ta’ Qafas. Dan l-
għan jista’ jintlaħaq permezz ta' ftehim espliċitu fil-Programm Speċifiku biex ikunu 
assigurati/allokati mill-inqas 5 % tal-fondi għal skopijiet simili. Dan għandu juri l-intenzjoni 
tal-kooperazzjoni ma' pajjiżi assoċjati, ġirien, u dawk li qegħdin jiżviluppaw eċċ. b’mod simili 
tas-Sitt Programm ta’ Qafas preċedenti, u dan għandu jitwettaq permezz ta’ azzjonijiet tat-tip 
INCO (rikonoxxuti mill-komunità internazzjonali).

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz f’isem il-Grupp Verts/ALE

Emenda 232
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “Is-Saħħa”, intestatura “Għan”

Titjib fis-saħħa taċ-ċittadini Ewropej u żieda 
fil-kompetittività ta’ l-industriji u n-negozji
Ewropej relatati mas-saħħa, waqt li jkunu 

Titjib fis-saħħa taċ-ċittadini Ewropej u 
kontribut għall-prestazzjoni tas-settur tas-
saħħa Ewropew, inkluż żieda fil-
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indirizzati kwistjonijiet globali dwar is-
saħħa inklużi epidemiji emerġenti. Issir 
enfasi fuq ir-riċerka ta’ trasferiment 
(trasferiment ta’ skoperti bażiċi għal 
applikazzjonijiet kliniċi), l-iżvilupp u l-
validazzjoni ta’ terapiji ġodda, metodi ta’ 
promozzjoni tas-saħħa u prevenzjoni tal-
mard, għodod u teknoloġiji dijanjostiċi, kif 
ukoll sistemi tal-kura tas-saħħa sostenibbli u 
effiċjenti. 

kompetittività tiegħu, waqt li jkunu 
indirizzati kwistjonijiet globali dwar is-
saħħa inklużi epidemiji emerġenti u mard li 
ma ngħatax biżżejjed importanza. Ir-
riċerka għandha timmira kemm lejn il-
prevenzjoni tal-mard kif ukoll lejn l-
iżvilupp ta’ kuri u mediċini effettivi waqt 
illi tassigura aċċess ekwu għar-riżultati ta’ 
riċerka ffinanzjata mill-pubbliku. Issir 
enfasi fuq ir-riċerka ta’ trasferiment 
(trasferiment ta’ skoperti bażiċi għal 
applikazzjonijiet kliniċi), l-iżvilupp u l-
validazzjoni ta’ terapiji ġodda, metodi ta’ 
promozzjoni tas-saħħa u prevenzjoni tal-
mard, għodod u teknoloġiji dijanjostiċi, kif 
ukoll sistemi tal-kura tas-saħħa sostenibbli u 
effiċjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm għandu jimmira għal titjib fil-prestazzjoni tas-settur tas-saħħa Ewropew, mhux 
biss żieda fil-kompetittività ta’ l-industriji relatai mas-saħħa. Għandha tingħata enfasi 
speċjali lir-riċerka fl-interess tal-pubbliku, bħal epidemiji emerġenti u mard li ma ngħatax 
biżżejjed importanza (mard li ġeneralment l-iżjed jaffettwaw persuni f’pajjiżi foqra u 
b’konsegwenza jaqa' lil hinn mill-ambitu ta’ l-isforzi tar-riċerka u l-iżvilupp ta’ l-industrija 
farmaċewtika). Għandu jintlaħaq bilanċ bejn ir-riċerka fil-prevenzjoni tal-mard u l-iżvilupp 
ta’ kuri u mediċini effettivi. 

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz

Emenda 233
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Is-Saħħa’, intestatura ‘Strateġija’, paragrafu 1

Din ir-riċerka se ttejjeb l-għarfien dwar kif 
għandha tkun promossa aħjar is-saħħa, kif 
ikun evitat u ttrattat mard serju u kif 
għandha tkun ipprovduta l-kura tas-saħħa. 
Se tgħin sabiex tintegra l-ammont kbir ta’ 
tagħrif dwar il-ġenomi sabiex tiġġenera 
tagħrif u applikazzjonijiet ġodda fil-
mediċina u l-bijoteknoloġija. Se ttejjeb ir-
riċerka tat-trasferiment fis-saħħa, li hija 
essenzjali sabiex tiżgura benefiċċji prattiċi 
mir-riċerka bijomedika. Tippermetti lill-

Din ir-riċerka se ttejjeb l-għarfien dwar kif 
għandha tkun promossa aħjar is-saħħa, kif 
ikun evitat u ttrattat mard serju u kif 
għandha tkun ipprovduta l-kura tas-saħħa. 
Hemm ħtieġa partikolari li l-bżonnijiet ta’ 
subpopolazzjonijiet jiġu investigati, inklużi 
il-persuni b’diżabbiltà, il-gruppi ta’ 
minoranza u l-gruppi żvantaġġati.



MT 38/97 MT

MT

Ewropa li tagħti kontribut aktar effettiv 
għall-isforzi internazzjonali li jiġġieldu 
mard b’effett globali, kif muri mill-
programm attwali “Sħubija Ewropea u tal-
Pajjiżi li Qegħdin Jiżviluppaw fil-Provi 
Kliniċi (EDCTP) fil-ġlieda kontra l-
HIV/AIDS, il-malarja u t-tuberkolosi 
(Artikolu 169). Se ssaħħaħ ir-riċerka 
ispirata mill-politika fil-livell Ewropew u, 
b’mod partikolari, it-tqabbil tal-mudelli, is-
sistemi u t-tagħrif tal-bażijiet tat-tagħrif 
nazzjonali.

Or. en

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz

Emenda 234
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Is-Saħħa’, intestatura ‘Strateġija’, paragrafu 2

Din ir-riċerka se tgħin sabiex ittejjeb il-
kompetittività tas-setturi Ewropej tal-kura 
tas-saħħa, tal-bijoteknoloġija u tat-
teknoloġija medika, fejn l-SMEs huma l-
muturi ekonomiċi ewlenin, u l-industriji tal-
faramċewtika. B’mod partikolari, huwa 
maħsub li jkun hemm appoġġ għal 
Pjattaforma Teknoloġika Ewropea dwar 
mediċini innovattivi, bil-mira li jagħmel 
tajjeb għall-punti kritiċi fil-proċess ta’ l-
iżvilupp tal-mediċini. Se tingħata attenzjoni 
speċjali sabiex titnaqqas id-differenza bejn 
l-attivitajiet ta’ riċerka u l-esplojtazzjoni 
billi jkun ipprovdut appoġġ għal provi li 
juru l-kunċett u l-validazzjoni klinika. Din 
ir-riċerka tagħti wkoll kontribut għall-
iżvilupp tan-normi u l-istandards għal 
terapiji ġodda avvanzati (eż. mediċini 
riġenerattivi) meħtieġ sabiex jgħin lill-
industrija ta’ l-UE tiffaċċja l-kompetizzjoni 
globali.

Din ir-riċerka se tgħin sabiex ittejjeb il-
kompetittività tas-setturi Ewropej tal-kura 
tas-saħħa, tal-bijoteknoloġija u tat-
teknoloġija medika, fejn l-SMEs huma l-
muturi ekonomiċi ewlenin, u l-industriji tal-
faramċewtika. B’mod partikolari, huwa 
maħsub li jkun hemm appoġġ għal 
Pjattaforma Teknoloġika Ewropea dwar 
mediċini innovattivi, fejn tirrispondi għal
bżonnijiet u prijoritajiet pubbliċi, bil-mira li 
jagħmel tajjeb għall-punti kritiċi fil-proċess 
ta’ l-iżvilupp tal-mediċini. 

Or. en
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Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell
Emenda 235

Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu “Is-Saħħa”, intestatura ‘Strateġija’, paragrafu 3 a (ġdid)

Aspetti ta’ ġeneru għandhom ikunu 
kkunsidrati u inkorporati fil-proġetti fejn 
hu xieraq. Il-fatturi tar-riskju, il-proċessi 
bijoloġiċi, manifestazzjonijiet kliniċi, l-
konsegwenzi, u t-trattament involut fil-
mard ta’ spiss m’humiex l-istess għall-
irġiel u n-nisa. Barra minn hekk, hemm 
mard li hu speċifiku għal, jew iżjed 
prevalenti fin-nisa jew l-irġiel (eżempju ta' 
dan it-tip huwa l-fibromijalġja/s-sindromu 
ta’ għejja kronika, li taffettwa numru ferm
akbar ta’ nisa milli rġiel). L-attivitajiet 
kollha finanzjati li huma marbuta ma' din 
it-tema għandhom għalhekk jippermettu l-
possibiltà ta’ differenzazzjoni fil-protokolli 
ta’ riċerka, metodoloġiji, u analażi tas-
sejbiet relatati.

Or. en

(Din l-emenda tieħu post EM 465 ta' l-Abbozz tar-Rapport ta' Jerzy Buzek dwar is-Seba’ 
Programm ta’ Qafas)

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz

Emenda 236
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Is-Saħħa’, intestatura ‘Strateġija’, paragrafu 4

Żewġ kwistjonijiet strateġiċi, is-saħħa tat-
tfal u s-saħħa tal-popolazzjoni anzjana se 
jiġu indirizzati fit-tliet blokki ewlenin ta’ 
attivitajiet spjegati hawn taħt, bil-prijoritajiet 
enfasizzati fil-programm ta’ ħidma. Oqsma 
multi-dixxiplinari oħra se jiġu inklużi 
wkoll. Dan jiżgura strateġija viżibbli u 
trasparenti lejn dawn il-kwistjonijiet fit-
Tema kollha, waqt li jevita d-duplikazzjoni.

Tliet kwistjonijiet strateġiċi, is-saħħa tat-tfal, 
s-saħħa tan-nisa u s-saħħa tal-popolazzjoni 
anzjana se jiġu indirizzati fit-tliet blokki 
ewlenin ta’ attivitajiet spjegati hawn taħt, 
bil-prijoritajiet enfasizzati fil-programm ta’ 
ħidma.

Or. en
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Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Emenda 237
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 1 ‘Bijoteknoloġija, 

għodod ġeneriċi u teknoloġiji għas-saħħa umana’, paragrafu 1

Din l-attività hija mmirata lejn l-iżvilupp u l-
validazzjoni ta’ l-għodod u t-teknoloġiji 
neċessarji li jagħmlu possibbli l-produzzjoni 
ta’ għarfien ġdid u t-trasferiment tiegħu 
f’applikazzjonijiet prattiċi fil-qasam tas-
saħħa u l-mediċina.

Din l-attività hija mmirata lejn l-iżvilupp u l-
validazzjoni ta’ l-għodod u t-teknoloġiji 
neċessarji li jagħmlu possibbli l-produzzjoni 
ta’ għarfien ġdid u t-trasferiment tiegħu 
f’applikazzjonijiet prattiċi fil-qasam tas-
saħħa u l-mediċina. L-individwi huma għan 
fihom infushom u ma għandhomx jintużaw 
bħala mezz. Qed jiġi enfasizzat ukoll li r-
riċerka ta’ l-UE għandha ssegwi l-prinċipju 
prekawzjonarju billi kontinwament tevalwa 
r-riskji possibbli ta’ l-impatt ta’ teknoloġiji 
ġodda li ma jistax ikun previst 
kompletament.

Or. en

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas, Hiltrud Breyer

Emenda 238
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 1 ‘Bijoteknoloġija, 

għodod ġeneriċi u teknoloġiji għas-saħħa umana’, inċiż 1

- Riċerka ta' volum kbir: sabiex jiġu 
żviluppati għodod ta’ riċerka ġodda għall-
bijoloġija moderna li jsaħħu, b’mod 
sinifikanti, it-tkattir tat-tagħrif u jtejbu l-
istandardizzazzjoni, l-akkwist u l-analiżi tat-
tagħrif u l-kampjuni (biobanks). L-enfasi se 
tkun fuq teknoloġiji ġodda għal: sequencing; 
tifsir tal-ġeni (gene expression), ġenotipaġġ 
u fenotipaġġ, ġenomics, bijoinformatika u 
bijoloġija sistematika; “omics” oħra.

- Riċerka ta' volum kbir: sabiex jiġu 
żviluppati għodod ta’ riċerka ġodda għall-
bijoloġija moderna li jsaħħu, b’mod 
sinifikanti, it-tkattir tat-tagħrif u jtejbu l-
istandardizzazzjoni, l-akkwist u l-analiżi tat-
tagħrif u l-kampjuni (biobanks), bank 
pubbliku għaċ-ċelluli staminali tad-demm 
mill-kurdun. L-enfasi se tkun fuq 
teknoloġiji ġodda għal: sequencing; tifsir tal-
ġeni (gene expression), ġenotipaġġ u 
fenotipaġġ, genomics, bijoinformatika u 
bijoloġija sistematika, inkluż 
'supercomputing' għall-bini ta’ mudelli 
strutturali ; “omics” oħra.

Or. en
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Emenda mressqa minn Pia Elda Locatelli

Emenda 239
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 1 (‘Bijoteknoloġija, 

għodod ġeneriċi u teknoloġiji għas-saħħa umana’, inċiż 1

- Riċerka ta' volum kbir: sabiex jiġu 
żviluppati għodod ta’ riċerka ġodda għall-
bijoloġija moderna li jsaħħu, b’mod 
sinifikanti, it-tkattir tat-tagħrif u jtejbu l-
istandardizzazzjoni, l-akkwist u l-analiżi tat-
tagħrif u l-kampjuni (biobanks). L-enfasi se 
tkun fuq teknoloġiji ġodda għal: sequencing; 
tifsir tal-ġeni (gene expression), ġenotipaġġ 
u fenotipaġġ, ġenomics, bijoinformatika u 
bijoloġija sistematika; “omics” oħra.

- Riċerka ta' volum kbir: sabiex jiġu 
żviluppati għodod ta’ riċerka ġodda għall-
bijoloġija moderna li jsaħħu, b’mod 
sinifikanti, it-tkattir tat-tagħrif u jtejbu l-
istandardizzazzjoni, l-akkwist u l-analiżi tat-
tagħrif u l-kampjuni (biobanks). L-enfasi se 
tkun fuq teknoloġiji ġodda għal: sequencing; 
tifsir tal-ġeni (gene expression), ġenotipaġġ 
u fenotipaġġ, genomics, bijoinformatika u 
bijoloġija sistematika, inkluż 
supercomputing għall-bini ta’ mudelli 
strutturali ; “omics” oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bijoloġija strutturali s’issa l-iżjed ħarset lejn “xbihat statiċi” ta’ molekuli bijoloġiċi. Iżda, 
molekuli bijoloġiċi huma dinamiċi ħafna, u l-mobbiltà interna tagħhom twassal għal parti 
kbira mill-funzjoni bijoloġika tagħhom. Il-bini ta’ mudelli tad-dinamika ta’ makromolekuli 
jinħtieġu ammonti kbar ta’ potenza tal-kompjuters, li tista’ tintlaħaq biss permezz ta’ 
supercomputers u kompjutar parallel massiv.
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Emenda mressqa minn Antonios Trakatellis

Emenda 240
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 1 ‘Bijoteknoloġija, 

għodod ġeneriċi u teknoloġiji għas-saħħa umana’, inċiż 1

- Riċerka ta' volum kbir: sabiex jiġu 
żviluppati għodod ta’ riċerka ġodda għall-
bijoloġija moderna li jsaħħu, b’mod 
sinifikanti, it-tkattir tat-tagħrif u jtejbu l-
istandardizzazzjoni, l-akkwist u l-analiżi tat-
tagħrif u l-kampjuni (biobanks). L-enfasi se 
tkun fuq teknoloġiji ġodda għal: sequencing; 
tifsir tal-ġeni (gene expression), ġenotipaġġ 
u fenotipaġġ, ġenomics, bijoinformatika u 
bijoloġija sistematika; ‘omics’ oħra.

- Riċerka ta' volum kbir: sabiex jiġu 
żviluppati għodod ta’ riċerka ġodda għall-
bijoloġija moderna li jsaħħu, b’mod 
sinifikanti, it-tkattir tat-tagħrif u jtejbu l-
istandardizzazzjoni, l-akkwist u l-analiżi tat-
tagħrif u l-kampjuni (biobanks). L-enfasi se 
tkun fuq teknoloġiji ġodda għal: sequencing
bl-użu ta’ metodi rapidi, ekonomiċi u 
disponibbli,  tifsir tal-ġeni (gene 
expression), ġenotipaġġ u fenotipaġġ, 
ġenomics, bijoinformatika u bijoloġija 
sistematika; ‘omics’ oħra.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Il-potenzjal sħiħ tal-bijoteknoloġija jista’ jintlaħaq biss jekk l-istrumenti għad-dispożizzjoni 
tagħha mhumiex  għaljin iżżejjed u huma aċċessibbli għall-iżvilupp ta' riċerka. Strateġiji 
ġodda għall-identifikazzjoni rapida ta' DNA għandhom inaqqsu l-prezz tal-'mapping' tal-
miljuni ta’ molekuli, b’hekk tiġi pprovduta informazzjoni ta’ siwi għall-ġlieda kontra l-mard, 
b’mod partikolari fuq livell individwali. Din ir-riċerka għandha għalhekk tibda minnufih. 

Emenda mressqa minn Pia Elda Locatelli

Emenda 241
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 1 ‘Bijoteknoloġija, 

għodod ġeneriċi u teknoloġiji għas-saħħa umana’, inċiż 2

- Sejbien, dijanjożi u monitoraġġ: sabiex 
tiżviluppa għodod u teknoloġiji ta’ 
viżwalizzazzjoni, immaġini, skoperta u 
analiżi għar-riċerka bijomedika għat-tbassir, 
dijanjożi, monitoraġġ u pronjożi tal-mard, u 
għall-appoġġ u l-gwida ta’ l-interventi 
terapewtiċi. L-enfasi se tkun fuq strateġija 
multidixxiplinarju li jintegra oqsma bħal: 
bijoloġija molekulari u ċellulari, fiżjoloġija, 
ġenetika, fiżika, kimika, nanoteknoloġiji, 
mikrosistemi, apparat u teknoloġiji tat-
tagħrif. Ikun hemm enfasi fuq metodi li ma 

- Sejbien, dijanjożi u monitoraġġ: sabiex 
tiżviluppa għodod u teknoloġiji ta’ 
viżwalizzazzjoni, immaġini, skoperta u 
analiżi għar-riċerka bijomedika għat-tbassir, 
dijanjożi, monitoraġġ u pronjożi tal-mard, u 
għall-appoġġ u l-gwida ta’ l-interventi 
terapewtiċi. L-enfasi se tkun fuq strateġija 
multidixxiplinarju li jintegra oqsma bħal: 
bijoloġija molekulari u ċellulari, fiżjoloġija, 
ġenetika, fiżika, kimika, nanoteknoloġiji, 
mikrosistemi, apparat u teknoloġiji tat-
tagħrif. Ikun hemm enfasi fuq metodi li ma 
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jinvadux jew li jinvadu b’mod minimu u 
kwantitattivi u l-assigurazzjoni tal-kwalità.

jinvadux jew li jinvadu b’mod minimu u 
kwantitattivi u l-assigurazzjoni tal-kwalità, 
b'referenza partikolari għat-teħid ta' 
immaġini ċellulari, in vivo u b’mod li ma 
jinvadix immaġini molekulari, immaġini 
b'riżoluzzjoni għolja, immaġini strutturali 
għad-diffużjoni bbażati fuq tekniki MRI u 
immaġini metaboliċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Immaġini bijoloġiċi fuq skali u riżoluzzjonijiet multipli huwa ta' importanza kbira kemm 
għall-bijoloġika bażika u kemm għax-xjenzi mediċi, inkluż id-dijanjożi u t-trattament. Il-
lokalizzazzjoni u l-kwantifikazzjoni ta’ proċessi molekulari in vivo li ma jinvadux relatati mal-
mard uman, u ma’ mudelli annimali ta’ mard uman, huma għodda prezzjuża għar-riċerka 
medika.

Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 242
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 1 ‘Bijoteknoloġija, 

għodod ġeneriċi u teknoloġiji għas-saħħa umana’, inċiż 3

- Strateġiji u interventi terapewtiċi 
innovattivi: sabiex tikkonsolida u tiżgura 
aktar żviluppi fit-terapiji u teknoloġiji 
avvanzati b’applikazzjoni potenzjali 
wiesgħa. L-enfasi jkun fuq it-terapija 
ġenetika u ċellulari, mediċina riġenerattiva, 
trapjanti, immunoterapija u vaċċini u 
mediċini oħra. Teknoloġiji relatati, bħal 
sistemi avvanzati, li jwasslu l-mediċina 
mmirati impjanti u prostetiċi avvanzati, 
interventi li ma jinvadux jew li jinvadu 
b’mod minimu assistiti bit-teknoloġija jkunu 
ttrattati wkoll.

- Strateġiji u interventi terapewtiċi 
innovattivi: sabiex tikkonsolida u tiżgura 
aktar żviluppi fit-terapiji u teknoloġiji 
avvanzati b’applikazzjoni potenzjali 
wiesgħa. L-enfasi jkun fuq it-terapija 
ġenetika u ċellulari, bijoproduzzjoni, inkluż 
'targeting' (ottimizzazzjoni ta’ proċessi tal-
produzzjoni ta’ molekuli ġodda) mediċina 
riġenerattiva, trapjanti, immunoterapija u 
vaċċini u mediċini oħra. Teknoloġiji relatati, 
bħal sistemi avvanzati, li jwasslu l-mediċina 
mmirati impjanti u prostetiċi avvanzati, 
interventi li ma jinvadux jew li jinvadu 
b’mod minimu assistiti bit-teknoloġija jkunu 
ttrattati wkoll.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-kwistjoni tikkonċerna kemm il-manifattura kif ukoll il-kontrolli u hija vitali għall-
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SMEs, li huma involuti mill-qrib fl-iżvilupp ta' proċessi tal-produzzjoni. Hemm il-ħtieġa li t-
targeting ikun inkluż, għax il-bijomediċini ġodda huma amministrati permezz ta’ injezzjoni u 
huwa essenzjali li jitwasslu fis-sit it-tajjeb fil-ġisem tal-pazjent. Din it-tip ta’ mediċina tintuża 
ħafna għal ‘mard orfni’ kif ukoll mard ikbar li jinkludi l-kanser u l-AIDS.

Emenda mressqa minn Antonios Trakatellis

Emenda 243
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 1 ‘Bijoteknoloġija, 

għodod ġeneriċi u teknoloġiji għas-saħħa umana’, inċiż 3

- Strateġiji u interventi terapewtiċi 
innovattivi: sabiex tikkonsolida u tiżgura 
aktar żviluppi fit-terapiji u teknoloġiji 
avvanzati b’applikazzjoni potenzjali 
wiesgħa. L-enfasi jkun fuq it-terapija 
ġenetika u ċellulari, mediċina riġenerattiva, 
trapjanti, immunoterapija u vaċċini, u 
mediċini oħra. Teknoloġiji relatati, bħal 
sistemi avvanzati, li jwasslu l-mediċina 
mmirati impjanti u prostetiċi avvanzati, 
interventi li ma jinvadux jew li jinvadu 
b’mod minimu assistiti bit-teknoloġija jkunu 
ttrattati wkoll.

- Strateġiji u interventi terapewtiċi 
innovattivi: sabiex tikkonsolida u tiżgura 
aktar żviluppi fit-terapiji u teknoloġiji 
avvanzati b’applikazzjoni potenzjali 
wiesgħa. L-enfasi jkun fuq it-terapija 
ġenetika u ċellulari, mediċina riġenerattiva, 
trapjanti, immunoterapija, inklużi terapiji 
tal-kanser u terapiji ta’ vaċċini, (tħassir) 
inklużi vaċċini għall-prevenzjoni ta’ ċerti 
tipi ta’ kanser. L-enfasi għandha tkun fuq
l-iskoperta ta’ mediċini innovatorji bħal 
pereżempju dawk li jaġixxu fuq il-GPCR 
(riċetturi akkopjati tal-proteina G) ta’ l-
uċuh taċ-ċelluli b’riżultati benefiċjali fir-
rispett ta’ mard u sintomi fil-forma ta' 
allerġiji, uġih, konġestjoni ċirkolatorja, 
psikożi, eċċ. Teknoloġiji relatati, bħal 
sistemi avvanzati, li jwasslu l-mediċina 
mmirati impjanti u prostetiċi avvanzati, 
interventi li ma jinvadux jew li jinvadu 
b’mod minimu assistiti bit-teknoloġija jkunu 
ttrattati wkoll.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Diġà sar ħafna progress fl-iżvilupp ta’ vaċċini kontra l-kanser, pereżempju l-vaċċin ta’ 
kontra l-kanser ċervikali/HPV. Barra minn hekk, dwar it-trattament tal-kanser, saru żviluppi 
ta' provi kliniċi varji għal ċerti tipi ta’ kanser, bħal melanoma li ma jirripondux b’mod 
sodisfaċenti għat-trattamenti klassiċi (kimoterapija, radjuterapija). Ir-riżultati inkoraġġanti 
jiġġustifikaw iżjed riċerka f’dan il-qasam.

Diġà hemm numru ta’ mediċini li jaġixxu kontra l-GPCR (riċetturi akkopjati tal-proteina G) 
fiċ-ċirkolazzjoni u qegħdin jakkwistaw riżultati eċċellenti u, skond xjenzati, jistgħu ikunu 
żviluppati biex jikkuraw firxa wiesgħa ta’ problemi mill-HIV għall-obeżità. 
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Emenda mressqa minn Romana Jordan Cizelj

Emenda 244
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “Saħħa”, intestatura “Attivitajiet”, bullet 1 ‘Bijoteknoloġija, 

għodod ġeneriċi u teknoloġiji għas-saħħa umana’, inċiż 3

- Strateġiji u interventi terapewtiċi 
innovattivi: sabiex tikkonsolida u tiżgura 
aktar żviluppi fit-terapiji u teknoloġiji 
avvanzati b’applikazzjoni potenzjali 
wiesgħa. L-enfasi jkun fuq it-terapija 
ġenetika u ċellulari, mediċina riġenerattiva, 
trapjanti, immunoterapija u vaċċini u 
mediċini oħra. Teknoloġiji relatati, bħal 
sistemi avvanzati, li jwasslu l-mediċina 
mmirati impjanti u prostetiċi avvanzati, 
interventi li ma jinvadux jew li jinvadu 
b’mod minimu assistiti bit-teknoloġija jkunu 
ttrattati wkoll. 

- Strateġiji u interventi terapewtiċi 
innovattivi: sabiex tikkonsolida u tiżgura 
aktar żviluppi fit-terapiji u teknoloġiji 
avvanzati b’applikazzjoni potenzjali wiesgħa
inkluż il-monitoraġġ u l-assigurazzjoni tal-
kwalità tal-kundizzjonijiet u l-metodi tat-
trattament. L-enfasi jkun fuq it-terapija 
ġenetika u ċellulari, mediċina riġenerattiva, 
trapjanti, immunoterapija u vaċċini u 
mediċini oħra. Teknoloġiji relatati, bħal 
sistemi avvanzati, li jwasslu l-mediċina 
mmirati impjanti u prostetiċi avvanzati, 
interventi li ma jinvadux jew li jinvadu 
b’mod minimu assistiti bit-teknoloġija jkunu 
ttrattati wkoll. 

Or. en

(Din l-emenda tieħu post l-EM 573 ta' l-Abbozz tar-Rapport ta' Jerzy Buzek dwar is-Seba’ 
Programm ta’ Qafas)

Emenda mressqa minn Pia Elda Locatelli

Emenda 245
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 1 ‘Bijoteknoloġija, 

għodod ġeneriċi u teknoloġiji għas-saħħa umana’, inċiż 4

- Tbassir ta’ l-idonjetà, is-sikurezza u l-
effikaċja tat-terapiji: sabiex tiżviluppa u 
tivvalida l-parametri, l-għodod, il-metodi u 
l-istandards meħtieġa sabiex il-pazjent ikollu 
bijomediċini ġodda bla periklu u effettivi 
(fil-każ ta’ mediċini konvenzjonali, dawn il-
kwistjonijiet se jiġu indirizzati permezz ta’ l-
Inizjattiva Konġunta dwar il-Mediċini 
Innovattivi kif proposta). L-enfasi se tkun 
fuq strateġiji simili għall-
pharmacogenomics, metodi u mudelli in 
silico, in vitro (inklużi alternattivi għall-

- Tbassir ta’ l-idonjetà, is-sikurezza u l-
effikaċja tat-terapiji: sabiex tiżviluppa u 
tivvalida l-parametri, l-għodod, il-metodi u 
l-istandards meħtieġa sabiex il-pazjent ikollu 
bijomediċini ġodda bla periklu u effettivi 
(fil-każ ta’ mediċini konvenzjonali, dawn il-
kwistjonijiet se jiġu indirizzati permezz ta’ l-
Inizjattiva Konġunta dwar il-Mediċini 
Innovattivi kif proposta). L-enfasi se tkun 
fuq strateġiji simili għall-
pharmacogenomics, metodi u mudelli in 
silico, in vitro (inklużi alternattivi għall-
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ittestjar fuq l-annimali) u in vivo. ittestjar fuq l-annimali) u in vivo (inkluż 
immaġini molekulari fl-istadju kliniku u 
pre-kliniku u tat-tessuti ta’ arkivju).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Immaġini bijoloġiċi fuq skali u riżoluzzjonijiet multipli huwa ta' importanza kbira kemm 
għall-bijoloġika bażika u kemm għax-xjenzi mediċi, inkluż id-dijanjożi u t-trattament. Il-
lokalizzazzjoni u kwantifikazzjoni ta’ proċessi molekulari in vivo li ma jinvadux relatati mal-
mard uman, u ma’ mudelli annimali ta’ mard uman, huma għodda prezzjuża għar-riċerka 
medika.

Emenda mressqa minn Dagmar Roth-Behrendt

Emenda 246
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “Saħħa”, intestatura “Attivitajiet”, bullet 1 ‘Bijoteknoloġija, 

għodod ġeneriċi u teknoloġiji għas-saħħa umana’, inċiż 4

Tbassir ta’ l-idonjetà, is-sikurezza u l-
effikaċja tat-terapiji: sabiex tiżviluppa u 
tivvalida l-parametri, l-għodod, il-metodi u 
l-istandards meħtieġa sabiex il-pazjent ikollu 
bijomediċini ġodda bla periklu u effettivi 
(fil-każ ta’ mediċini konvenzjonali, dawn il-
kwistjonijiet se jiġu indirizzati permezz ta’ l-
Inizjattiva Konġunta dwar il-Mediċini 
Innovattivi kif proposta). L-enfasi se tkun 
fuq strateġiji simili għall-
pharmacogenomics, metodi u mudelli in 
silico, in vitro (inklużi alternattivi għall-
ittestjar fuq l-annimali) u in vivo.

Tbassir ta’ l-idonjetà, is-sikurezza u l-
effikaċja tat-terapiji: sabiex tiżviluppa u 
tivvalida l-parametri, l-għodod, il-metodi u 
l-istandards meħtieġa sabiex il-pazjent ikollu 
bijomediċini ġodda bla periklu u effettivi 
(fil-każ ta’ mediċini konvenzjonali, dawn il-
kwistjonijiet se jiġu indirizzati permezz ta’ l-
Inizjattiva Konġunta dwar il-Mediċini 
Innovattivi kif proposta). L-enfasi se tkun 
fuq strateġiji simili għall-
pharmacogenomics, metodi u mudelli in 
silico, in vitro (inklużi alternattivi għall-
ittestjar fuq l-annimali) u in vivo billi 
jitqiesu karatteristiċi speċifiċi tan-nisa u 
tal-popolazzjoni anzjana.

Or. en

(Din l-emenda tieħu post l-EM 493 ta' l-Abbozz tar-Rapport ta' Jerzy Buzek dwar is-Seba’ 
Programm ta’ Qafas)

Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 247
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 1 ‘Bijoteknoloġija, 
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għodod ġenereiċi u teknoloġiji għas-saħħa umana’, inċiż 4

- Tbassir ta’ l-idonjetà, is-sikurezza u l-
effikaċja tat-terapiji: sabiex tiżviluppa u 
tivvalida l-parametri, l-għodod, il-metodi u 
l-istandards meħtieġa sabiex il-pazjent ikollu 
bijomediċini ġodda bla periklu u effettivi 
(fil-każ ta’ mediċini konvenzjonali, dawn il-
kwistjonijiet se jiġu indirizzati permezz ta’ l-
Inizjattiva Konġunta dwar il-Mediċini 
Innovattivi kif proposta). L-enfasi se tkun 
fuq strateġiji simili għall-
pharmacogenomics, metodi u mudelli in 
silico, in vitro (inklużi alternattivi għall-
ittestjar fuq l-annimali) u in vivo.

- Tbassir ta’ l-idonjetà, is-sikurezza u l-
effikaċja tat-terapiji: sabiex tiżviluppa u 
tivvalida l-parametri, l-għodod, il-metodi u 
l-istandards meħtieġa sabiex il-pazjent ikollu 
bijomediċini ġodda bla periklu u effettivi 
(fil-każ ta’ mediċini konvenzjonali, dawn il-
kwistjonijiet se jiġu indirizzati permezz ta’ l-
Inizjattiva Konġunta dwar il-Mediċini 
Innovattivi kif proposta). L-enfasi se tkun 
fuq strateġiji simili għall-
pharmacogenomics, metodi u mudelli in 
silico, in vitro (inklużi alternattivi għall-
ittestjar fuq l-annimali) u in vivo u l-
monitoraġġ ta’ l-immunità.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan il-proċess jagħti kontribut essenzjali għall-kejl ta' l-effetti ta' terapiji fuq is-sistema 
immunittarja. Tiddetermina l-effettività ta’ terapiji għal mard awto-immuni u dawk relatati 
mas-sistema immuni. Jagħti l-possibbiltà biex titkejjel is-sikurezza tal-mediċini għas-sistema 
immuni. 

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 248
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 1

Ġbir tat-tagħrif fuq skala kbira: sabiex tuża 
teknoloġiji b'rata għolja ta' proċessar sabiex 
tiġġenera t-tagħrif li jiċċara l-funzjoni tal-
ġeni u l-prodotti tal-ġeni u l-interazzjoni 
bejniethom f’netwerks komplessi. L-enfasi 
se tkun fuq: genomics; proteomics; ġenetika 
tal-popolazzjoni; genomics komparattivi u 
funzjonali.

Ġbir tad-dejta fuq skala kbira: sabiex tuża 
teknoloġiji b'rata għolja ta' proċessar sabiex 
tiġġenera d-dejta li jiċċara l-funzjoni tal-ġeni 
u l-prodotti tal-ġeni u sistemi taċ-ċelluli, l-
interazzjoni bejniethom f’netwerks 
komplessi u l-irwol tagħhom f’proċessi 
bijoloġiċi importanti (jiġifieri fir-
rijorganizzazzjoni sinattika u ċellulari). L-
enfasi se tkun fuq: genomics; proteomics; 
ġenetika tal-popolazzjoni; genomics
komparattivi u funzjonali.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

L-istudji u r-riżultati inizjali tas-Sitt Programm ta’ Qafas iġġeneraw ammont kbir ta’ dejta 
dwar il-ġeni u l-molekuli. Dawn is-sejbiet għandhom ikunu applikati għaċ-ċirkwiti sinattiċi u 
sistemi ċellulari komplessi biex jipprovdu opportunitajiet prattiċi biex ir-riżultati tas-Sitt 
Programm ta’ Qafas iservu ta' pedament u biex din id-dejta ġenetika u molekulari tiġi 
trasferita sabiex ikunu żviluppati trattamenti ta’ patoloġiji.

Emenda mressqa minn Antonios Trakatellis

Emenda 249
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 1

Ġbir tat-tagħrif fuq skala kbira: sabiex tuża 
teknoloġiji b'rata għolja ta' proċessar sabiex 
tiġġenera t-tagħrif li jiċċara l-funzjoni tal-
ġeni u l-prodotti tal-ġeni u l-interazzjoni 
bejniethom f’netwerks komplessi. L-enfasi 
se tkun fuq: genomics; proteomics; ġenetika 
tal-popolazzjoni; genomics komparattivi u 
funzjonali.

Ġbir tad-dejta fuq skala kbira: sabiex tuża 
teknoloġiji b'rata għolja ta' proċessar sabiex 
tiġġenera d-dejta li jiċċara l-funzjoni tal-ġeni 
u l-prodotti tal-ġeni u l-interazzjoni 
bejniethom f’netwerks komplessi u riċerka 
dwar il-mutazzjoni, b’konċentrazzjoni fuq 
mutazzjonijiet protoġeniċi jew oriġinali 
(founder mutations). L-enfasi se tkun fuq: 
genomics; proteomics; ġenetika tal-
popolazzjoni; genomics komparattivi u 
funzjonali.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-mutazzjonijiet, li huma l-bażi ta’ ħafna mard ġenetiku, ikunu inklużi fir-
riċerka. 
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Emenda mressqa minn Pia Elda Locatelli

Emenda 250
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 1

Ġbir tat-tagħrif fuq skala kbira: sabiex tuża 
teknoloġiji b'rata għolja ta' proċessar sabiex 
tiġġenera t-tagħrif li jiċċara l-funzjoni tal-
ġeni u l-prodotti tal-ġeni u l-interazzjoni 
bejniethom f’netwerks komplessi. L-enfasi 
se tkun fuq: genomics; proteomics; ġenetika 
tal-popolazzjoni; genomics komparattivi u 
funzjonali.

Ġbir ta' dejta fuq skala kbira: sabiex tuża 
teknoloġiji b'rata għolja ta' proċessar sabiex 
tiġġenera d-dejta li jiċċara l-funzjoni tal-ġeni 
u l-prodotti tal-ġeni u l-interazzjoni 
bejniethom f’netwerks komplessi. L-enfasi 
se tkun fuq: genomics; RNA world;
proteomics; ġenetika tal-popolazzjoni; 
genomics komparattivi u funzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-MicroRNA (miRNA) huma klassi fundamentali u emerġenti ta’ ġeni regolatorji għal tessut 
speċifiku li jirregolaw b'mod negattiv l-espressjoni tal-ġeni fuq livell ta' wara t-traskrizzjoni u 
jwasslu għal espressjoni mnaqqsa tal-kodiċi tal-proteini mill-ġeni fil-mira tal-miRNA. Ħafna 
miRNA jinstabu f’postijiet fraġli u f’żoni kromożonali oħrajn involuti fit-tumuri malinni. 
Barra minn hekk, f’numru ta’ tumuri, miRNA speċifiċi jew jitħassru jew jgħaddu minn 
mutazzjoni. Dawn l-osservazzjonijiet iwasslu għall-konklużjoni li miRNA jaqdu rwol ċentrali 
fl-iżvilupp tal-kanser u jistgħu jkunu objettiv kruċjali għall-iżvilupp ta’ trattamenti innovattivi 
fl-onkoloġija.

Emenda mressqa minn Pia Elda Locatelli

Emenda 251
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 3

Il-moħħ u mard relatat mal-moħħ: Sabiex 
ikun hemm għarfien aħjar ta’ l-istruttura u d-
dinamika integrati tal-moħħ, u sabiex ikun 
hemm studju tal-mard tal-moħħ u tfittxija 
għal terapiji ġodda. L-enfasi se tkun fuq l-
esplorazzjoni tal-funzjonijiet tal-moħħ, mill-
molekuli sal-konjizzjoni, u fuq il-mard u 
problemi newroloġiċi u psikjatriċi, inklużi 
strateġiji terapewtiċi riġenerattivi u 
ristorattivi.

Il-moħħ u mard relatat mal-moħħ: Sabiex 
ikun hemm għarfien aħjar ta’ l-istruttura u d-
dinamika integrati tal-moħħ, u sabiex ikun 
hemm studju tal-mard tal-moħħ u tfittxija 
għal terapiji ġodda. L-enfasi se tkun fuq l-
esplorazzjoni tal-funzjonijiet tal-moħħ, mill-
molekuli sal-konjizzjoni, u funzjoni ħażina 
tal-moħħ, minn attività sinattika għad-
diġenerazzjoni newroloġika, bl-użu ukoll 
ta’ strateġiji ta’ immaġini funzjonali jew 
molekulari waqt l-istadju kliniku jew pre-
kliniku, u fuq il-mard u problemi 
newroloġiċi u psikjatriċi, inklużi strateġiji 
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terapewtiċi riġenerattivi u ristorattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Titjib fis-saħħa taċ-ċittadini Ewropej u żieda fil-kompetittività ta’ l-industriji u n-negozji 
Ewropej relatati mas-saħħa, waqt li jkunu indirizzati kwistjonijiet globali dwar is-saħħa 
inklużi epidemiji emerġenti. Se ssir enfasi fuq ir-riċerka ta’ trażlazzjoni (trażlazzjoni ta’ 
skoperti bażiċi għal applikazzjonijiet kliniċi), l-iżvilupp u l-validazzjoni ta’ terapiji ġodda, 
metodi ta’ promozzjoni tas-saħħa u prevenzjoni tal-mard, għodda u teknoloġiji dijanjostiċi, 
kif ukoll sistemi tal-kura tas-saħħa sostenibbli u effiċjenti.

Emenda mressqa minn Antonios Trakatellis

Emenda 252
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 3

Il-moħħ u mard relatat mal-moħħ: Sabiex 
ikun hemm għarfien aħjar ta’ l-istruttura u d-
dinamika integrati tal-moħħ, u sabiex ikun 
hemm studju tal-mard tal-moħħ u tfittxija 
għal terapiji ġodda. L-enfasi se tkun fuq l-
esplorazzjoni tal-funzjonijiet tal-moħħ, mill-
molekuli sal-konjizzjoni, u fuq il-mard u 
problemi newroloġiċi u psikjatriċi, inklużi 
strateġiji terapewtiċi riġenerattivi u 
ristorattivi.

Il-moħħ u mard relatat mal-moħħ: Sabiex 
ikun hemm għarfien aħjar ta’ l-istruttura u d-
dinamika integrati tal-moħħ, u sabiex ikun 
hemm studju tal-mard tal-moħħ u tfittxija 
għal terapiji ġodda. Riċerka fil-
varjazzjonijiet bejn l-irġiel u n-nisa dwar l-
istruttura u l-attività tal-moħħ bil-għan li 
jiġu żviluppati kuri għal mard bħad-
dipressjoni, id-dipendenza u l-iskiżofrenja, 
bbażati fuq is-sess tal-pazjent.  Riċerka fuq 
sistemi kumpatti u effiċjenti bbażati fuq is-
sistema nervuża tal-moħħ, li tiffaċilità 
trapjanti ta' retina sostituta , irkupru tal-
vista, u sistemi sensorjali intelliġenti oħra.  
L-enfasi se tkun fuq l-esplorazzjoni tal-
funzjonijiet tal-moħħ, mill-molekuli 
sal-konjizzjoni, u fuq il-mard u problemi 
newroloġiċi u psikjatriċi, inklużi strateġiji 
terapewtiċi riġenerattivi u ristorattivi.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Newroxjenzati skoprew differenzi anatomiċi, kimiċi u funzjonali bejn l-imħuħ ta’ l-irġiel u 
tan-nisa dwar ċerti sezzjonijiet tal-moħħ marbuta mad-diskors, mal-memorja, ma’ l-
emozjonijiet, mal-perċezzjoni ta’ l-ispazju, mal-vista, mat-temperatura u mar-reazzjonijiet 
għall-istress. Dawn il-varjazzjonijiet jistgħu jfissru d-differenzi fl-imġiba bejn l-irġiel u n-nisa 



MT 51/97 MT

MT

u għalhekk iżjed riċerka f’dan il-qasam jista’ jwassal għal kuri ta’ mard newroloġiku, bħal 
skiżofrenja, d-dipressjoni, id-dipendenza u problemi ta’ saħħa wara trawma, bbażati fuq is-
sess tal-pazjent. 

Waqt li kompjuters moderni huma kapaċi jwettqu biljuni ta’ operazzjonijiet kull sekonda, 
mhumiex kapaċi jikkompetu lanqas ma’ tifel jew tifla meta wieħed jikkonsidra, per eżempju, l-
azzjoni biex tintgħaraf tpinġija jew t-twettiq ta’ kull forma ta’ proċess viżiv. Mikroproċessuri 
newro-edukazzjonali li jistgħu jgħarfu sinjali newroloġiċi u stimuli diġà kienu prodotti 
b’riżultati impressjonanti, dawn jagħmlu l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ trapjanti kompetenti ta' 
retina sostituta bħala mezz ta' kura ta’ ċerti tipi ta’ għama possibbli. 

Emenda mressqa minn Herbert Reul, Angelika Niebler

Emenda 253
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “Saħħa”, intestatura “Attivitajiet”, bullet 2 “Trasferiment 

tar-riċerka għas-saħħa umana”, bullet 4
L-iżvilupp u x-xjuħija tal-bniedem: sabiex 
ikun hemm għarfien aħjar tal-proċess ta’ l-
iżvilupp matul il-ħajja u xjuħija mingħajr 
mard. L-enfasi se tkun fuq l-istudju ta’ 
sistemi umani u mudelli, inklużi l-
interazzjonijiet ma’ fatturi bħall-ambjent, l-
imġiba u s-sess.

L-iżvilupp u x-xjuħija tal-bniedem: sabiex 
ikun hemm għarfien aħjar tal-proċess ta’ l-
iżvilupp matul il-ħajja u xjuħija mingħajr 
mard. L-enfasi se tkun fuq l-istudju ta’ 
sistemi umani u mudelli, inklużi l-
interazzjonijiet ma’ fatturi bħall-ambjent, l-
imġiba u s-sess, kif ukoll fuq soluzzjonijiet 
prattiċi għal problemi tal-ħajja ta’ kuljum 
ta’ l-anzjani.

Or. en

(Din l-emenda tieħu post EM 572 ta' l-Abbozz tar-Rapport ta' Jerzy Buzek dwar is-Seba’ 
Programm ta’ Qafas)

Emenda mressqa minn Zbigniew Zaleski

Emenda 254
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “Saħħa”, intestatura “Attivitajiet”, bullet 2 “Trasferiment 

tar-riċerka għas-saħħa umana”, bullet 4 

L-iżvilupp u x-xjuħija tal-bniedem: sabiex 
ikun hemm għarfien aħjar tal-proċess ta’ l-
iżvilupp matul il-ħajja u xjuħija mingħajr 
mard. L-enfasi se tkun fuq l-istudju ta’ 
sistemi umani u mudelli, inklużi l-
interazzjonijiet ma’ fatturi bħall-ambjent, l-
imġiba u s-sess.  

L-iżvilupp u x-xjuħija tal-bniedem: sabiex 
ikun hemm għarfien aħjar tal-proċess ta’ l-
iżvilupp matul il-ħajja u xjuħija mingħajr 
mard. L-enfasi se tkun fuq l-istudju ta’ 
sistemi umani u mudelli, inklużi l-
interazzjonijiet ma’ fatturi bħall-ambjent, l-
imġiba u s-sess, analażi ta’ l-imġiba soċjali 
mill-aspett tan-newroxjenza. 
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Or. en

(Din l-emenda tieħu post EM 511 ta' l-Abbozz tar-Rapport ta' Jerzy Buzek dwar is-Seba’ 
Programm ta’ Qafas)

Emenda mressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 255
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 4

• L-iżvilupp u x-xjuħija tal-bniedem: sabiex 
ikun hemm għarfien aħjar tal-proċess ta’ l-
iżvilupp matul il-ħajja u xjuħija mingħajr 
mard. L-enfasi se tkun fuq l-istudju ta’ 
sistemi umani u mudelli, inklużi l-
interazzjonijiet ma’ fatturi bħall-ambjent, l-
imġiba u s-sess.

• L-iżvilupp u x-xjuħija tal-bniedem: sabiex 
ikun hemm għarfien aħjar tal-proċess ta’ l-
iżvilupp matul il-ħajja u xjuħija mingħajr 
mard. L-enfasi se tkun fuq l-istudju ta’ 
sistemi umani u mudelli, inklużi l-
interazzjonijiet ma’ fatturi bħall-ambjent
urban u naturali, il-kultura, l-imġiba u s-
sess.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp tal-bniedem għandu jiġi analizzat fil-kuntest ta’ l-ambjent li fih in-nies jgħaddu 
ħajjithom u għandu jitqies il-wirt storiku ta’ madwarhom, kemm dak materjali kif ukoll dak 
mhux materjali.

Emenda mressqa minn Pia Elda Locatelli

Emenda 256
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 4

L-iżvilupp u x-xjuħija tal-bniedem: sabiex 
ikun hemm għarfien aħjar tal-proċess ta’ l-
iżvilupp matul il-ħajja u xjuħija mingħajr 
mard. L-enfasi se tkun fuq l-istudju ta’ 
sistemi umani u mudelli, inklużi l-
interazzjonijiet ma’ fatturi bħall-ambjent, l-
imġiba u s-sess.

L-iżvilupp u x-xjuħija tal-bniedem: sabiex 
ikun hemm għarfien aħjar tal-proċess ta’ l-
iżvilupp matul il-ħajja u xjuħija mingħajr 
mard. L-enfasi se tkun fuq l-istudju ta’ 
sistemi  mudelli tal-bniedem u taċ-ċelluli, 
inklużi l-interazzjonijiet ma’ fatturi bħall-
ambjent, l-imġiba u s-sess, minn attività 
sinattika għad-deġenerazzjoni newroloġika, 
kif ukoll bl-użu ta’ strateġiji ta’ immaġini 
funzjonali jew molekulari waqt l-istadju 
kliniku jew pre-kliniku.
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Or. en

((Din l-emenda tieħu post EM 514 ta' l-Abbozz tar-Rapport ta' Jerzy Buzek dwar is-Seba' 
Programm ta' Qafas)

Ġustifikazzjoni

Il-mudelli ċellulari jipprovdu pjattaforma iżjed robusta għall-'genomics'. Il-KE talbet sistemi 
ta’ ċelluli biex  l-użu ta’ mudelli ta’ annimali jitnaqqas fejn ikun possibbli. 

Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 257
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 5 a (ġdid)

Infezzjonijiet fungali: l-enfasi, b’mod 
partikolari għal dak li għandu x'jaqsam 
mal-fibrożi ċistika, għandha tkun fuq l-
epidemjoloġija, is-sorveljanza klinika, id-
dijanjożi u anke fuq iżjed riċerka bażika fil-
patofiżjoloġija ta’ infezzjonijiet fungali u 
objettivi terapewtiċi ġodda (mekaniżmi ta’ 
l-adeżjoni u invażjoni tat-tessut, għall-
evażjoni tar-rispons immunittiarju ta’ min 
qed isofri l-invażjoni). Għandha ssir enfasi 
partikolari fuq it-terapija ta’ mard fungali, 
riċerka fis-sustanzi ta' oriġini naturali jew 
strutturalment analogi b’propjetajiet 
potenzjali kontra l-fungi, u l-istudju ta’ 
mekaniżmi ta' reżistenza ta’ fungi
patoġeniċi, għall-mediċini kurrenti kontra 
l-fungi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mard li jittieħed ma huwiex limitat għal ċerti aġenti patoġeniċi. Infezzjonijiet fungali 
għandhom ikunu inklużi fil-programm ta’ qafas fuq l-istess bażi ta' infezzjonijiet batterjali jew 
virali, b’enfasi partikolari fuq il-fibrożi ċistika u patoloġiji assoċċjati ma’ l-
immunodipressjoni.
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Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Emenda 258
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 6, parti introduttorja 

HIV/AIDS, malarja u tuberkolożi: HIV/AIDS, inkluż riċerka dwar il-
mikrobijoċidi, malarja u tuberkolożi:

Or. en

Emenda mressqa minn Antonios Trakatellis

Emenda 259
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 6

HIV/AIDS, malarja u tuberkolożi: l-enfasi se 
tkun fuq l-iżvilupp ta’ terapiji ġodda, 
għodod dijanjostiċi, vaċċini preventivi u 
ostakli għat-trażmissjoni kimika bħall-
mikrobiċidi HIV. L-isforsi ta’ riċerka se 
jikkonfrontaw it-tliet mardiet fuq livell dinji, 
iżda jittrattaw ukoll aspetti speċifiċi 
Ewropej. Riċerki pre-kliniċi u kliniċi fil-bidu 
ikunu enfasizzati, u fejn ikun rilevanti (eż. 
vaċċini HIV/AIDS) huwa maħsub li jkun 
hemm kollaborazzjoni ma’ inizjattivi 
globali. 

HIV/AIDS, malarja u tuberkolożi, flimkien 
ma’ mard ieħor li jittieħed li huwa 
potenzjalment serju , inklużi dawk li 
jittieħdu permezz tas-sess: l-enfasi se tkun 
fuq l-iżvilupp ta’ strateġiji ta’ prevenzjoni 
u terapiji ġodda, għodod dijanjostiċi, vaċċini 
preventivi u ostakli għat-trażmissjoni kimika 
bħall-mikrobiċidi HIV. L-isforsi ta’ riċerka 
se jikkonfrontaw it-tliet mardiet fuq livell 
dinji, iżda jittrattaw ukoll aspetti speċifiċi 
Ewropej. Riċerki pre-kliniċi u kliniċi fil-bidu 
ikunu enfasizzati, u fejn ikun rilevanti (eż. 
vaċċini HIV/AIDS) huwa maħsub li jkun 
hemm kollaborazzjoni ma’ inizjattivi 
globali. 

Or. el

Ġustifikazzjoni

Ċertu mard li jittieħed u li huwa potenzjalment serju jista’ jittieħed permezz tas-sess, 
pereżempju il-klamidja, li m'huwiex responsabbli għall-isterilità u tqala ettopika iżda, fuq 
livell globali, huma l-akbar kawża ta' telf tal-vista li tista' tiġi evitata, kif ukoll hemm 
possibbiltà li jservi bħala fattur li jikkontribwixxi għall-mard kardijaku.



MT 55/97 MT

MT

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Emenda 260
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 7 a (ġdid)

Riċerka ta’ traslazzjoni dwar il-
kontraċettivi għall-irġiel

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ix-xjenza u r-riċerka jistgħu jwasslu għall-ugwaljanza bejn is-sessi. F’dan il-kuntest, il-
kontribuzzjoni għall-iżvilupp ta’ kontraċettivi ta’ l-irġiel huwa kruċjali. S’issa, in-nisa huma 
l-iżjed responsabbli għall-kontraċezzjoni – u n-nisa huma affettwati bir-riskji tas-saħħa 
assoċjati ukoll. Ta’ spiss in-nisa ma jistgħux jiddeċiedu fuq termini ugwali mas-sieħeb
sesswali tagħhom dwar metodi ta’ kontraċezzjoni, pereżempju l-użu ta' kondoms.

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 261
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 7 b (ġdid)

Mard awto-immunitarji: l-enfasi għandha 
tkun fuq l-etjoloġija tal-mard (fosthom l-
artrite rewmatika, is-sindromu ta' Sjögren, 
l-isklerosi multipla, id-dijabete dipendenti 
fuq l-insulina u lupus eritematika 
sistemika), inklużi l-kawżi ambjentali u 
ġenetiċi, u fuq id-dijanjożi, il-prevenzjoni u 
l-kura tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mard awto-immunitarju qiegħed isir theddida kbira għas-saħħa pubblika fl-Ewropa, b’5% 
tal-popolazzjoni (li l-maġġoranza tagħhom huma nisa) li qegħdin ibagħtu minn marda simili. 
Għalkemm kien hemm progress fir-riċerka medika dan l-aħħar, għad ma ċċarajniex il-kawżi 
tal-funzjoni ħażina ta’ ċerti sistemi awto-immunitarji tal-bniedem. Wasalna f’punt kritiku fejn 
ir-riċerka dwar l-etjoloġija ta’ mard awto-immunitarju għandha titħeġġeġ iżjed jekk irridu 
nwaqqfu din is-sofferenza.
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Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz

Emenda 262
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 8

Kanser: l-enfasi jkun fuq l-etjoloġija tal-
mard, l-identifikazzjoni u l-validazzjoni tal-
miri tal-mediċini u l-marki bijoloġiċi li 
jgħinu fil-prevenzjoni, id-dijanjożi bikrija u 
t-trattament; u l-valutazzjoni ta’ l-effikaċità 
tal-pronjożi, l-interventi dijanjostiċi u t-
terapiji.

Kanser: l-enfasi tkun fuq l-etjoloġija tal-
mard; kif ukoll fuq ir-riċerka dwar l-
epidemjoloġija, l-identifikazzjoni u l-
validazzjoni tal-miri tal-mediċini u l-marki 
bijoloġiċi li jgħinu fil-prevenzjoni, id-
dijanjożi bikrija u t-trattament; u l-
valutazzjoni ta’ l-effikaċità tal-pronjożi, l-
interventi dijanjostiċi u t-terapiji.

Or. en

Emenda mressqa minn Pia Elda Locatelli

Emenda 263
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullets 8 u 8 a (ġdid)

Kanser: l-enfasi jkun fuq l-etjoloġija tal-
mard, l-identifikazzjoni u l-validazzjoni tal-
miri tal-mediċini u l-marki bijoloġiċi li 
jgħinu fil-prevenzjoni, id-dijanjożi bikrija u 
t-trattament; u l-valutazzjoni ta’ l-effikaċità 
tal-pronjożi, l-interventi dijanjostiċi u t-
terapiji.

Kanser: l-enfasi tkun fuq l-etjoloġija tal-
mard, l-identifikazzjoni u l-validazzjoni tal-
miri tal-mediċini u l-marki bijoloġiċi bl-użu 
ukoll ta’ strateġiji in vivo li ma jinvadux li 
jgħinu fil-prevenzjoni, id-dijanjożi bikrija u 
t-trattament; u l-valutazzjoni ta’ l-effikaċità 
tal-pronjożi, l-interventi dijanjostiċi u t-
terapiji.

Mard deġenerattiv marbut ma’ l-età: l-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq
mekkaniżmi molekulari li huma l-bażi tal-
mard deġenerattiv li qed jiżdied fil-
frekwenza b’attenzjoni partikolari fuq l-
istruttura u l-funzjoni tal-proteini involuti, 
l-istress fuq iċ-ċelluli u l-proteotossiċità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mard diġenerattiv marbut ma’ l-età.

Minħabba ż-żieda fit-tul tal-ħajja mistennija fil-pajjiżi tal-Punent, il-mard deġenerattiv bħall-
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Alzheimer’s, il-Parkinson's u l-Amyloidoses Sistemika, qiegħed isir inkwetanti ħafna. Il-
progressjoni bil-mod tagħhom twassal għal problema soċjali tremenda, u taffettwa b’mod 
drammatiku l-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti u ta' qrabathom. Fattur komuni u distintiv ta’ 
dawn il-patoloġiji hija l-preżenza ta' proteini bi struttura ħażina (misfolded) u/jew proteini li 
għaddew minn mutazzjoni. Għalhekk, għan primarju għar-riċerka bijomedika huwa li jiġi 
stabbilit l-irwol patoġeniku tal-proteini ta' struttura ħażina biex nifhmu x’iwassal għall-
marda u biex jiġu żviluppati strateġiji terapewtiċi ġodda.

Emenda mressqa minn Pia Elda Locatelli

Emenda 264
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 9

Mard kardjovaskulari: l-enfasi se tkun fuq 
id-dijanjożi, il-prevenzjoni, it-trattament u l-
monitoraġġ tal-mard tal-qalb u l-vini/arterji 
(inkluż l-aspett kardjovaskulari ta’ l-attakk 
tal-puplesija) bl-użu ta’ strateġiji wesgħin 
multidixxiplinari.

Mard kardjovaskulari: l-enfasi se tkun fuq
id-dijanjożi, il-prevenzjoni, it-trattament u l-
monitoraġġ tal-mard tal-qalb u l-vini/arterji 
(inkluż l-aspett kardjovaskulari ta’ l-attakk 
tal-puplesija) bl-użu ta’ strateġiji wesgħin 
multidixxiplinari. Għandha tingħata enfasi 
partikolari lil alterazzjonijiet 
kardjovaskolari waqt il-proċess tat-tixjiħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mard kardjovaskulari għadhom jirrapreżentaw waħda mill-kawżi prinċipali tal-morbożità u 
tal-mortalità fil-pajjiżi tal-Punent. Minkejja żviluppi ta’ terapija effikaċja għall-avvenimenti 
akuti, patoloġiji bħal l-arterjosklerożi u l-insuffiċjenza kardijaka għadhom qegħdin jistennew 
trattament ta' suċċess. L-iżvilupp ta’ dijanjostiċi ġodda, ta' testijiet ġodda li huma kapaċi 
jbassru r-riskju f’popolazzjoni partikolari, u ta' trattamenti ġodda, li jirriżultaw minn riċerka 
fil-mekkaniżmi molekolari ta’ dan il-mard, għandu jwassal għal titjib sinifikanti ta’ din il-
problema kbira tas-saħħa, b’benifiċċju soċjali u ekonomiku b’konsegwenza ta’ dan. 
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Emenda mressqa minn Pia Elda Locatelli

Emenda 265
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 10

Id-dijabete u l-obeżità: għal ta’ l-ewwel, l-
enfasi jkun fuq l-etjoloġiji tat-tipi differenti 
tad-dijabete, u l-prevenzjoni u l-kura relatati 
tagħhom. Għal ta’ l-aħħar, l-enfasi jkun fuq 
strateġiji multidixxiplinari inklużi l-ġenetika, 
l-istil ta’ ħajja u l-epidemoloġija.

Id-dijabete, l-obeżità u n-nefropatija: għad-
dijabete, l-enfasi se tkun fuq l-etjoloġiji tat-
tipi differenti tad-dijabete, u l-prevenzjoni u 
l-kura relatati tagħhom. Għall-obeżità l-
enfasi tkun fuq strateġiji multidixxiplinari 
inklużi l-ġenetika, l-istil ta’ ħajja u l-
epidemoloġija. Għan-nefropatija dijabetika, 
l-enfasi tkun fuq id-dijanjożi bikrija u l-
prevenzjoni tal-progress tal-marda tal-
kliewi permezz ta’ strateġiji terapewtiċi bl-
użu ta’ mediċini innovattivi u strateġiji 
molekulari.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-obeżità, id-dijabete u n-nefropatija huma kundizzjonijiet mediċi konnessi mill-qrib li l-
inċidenza tagħhom qiegħda tiżdied b’mod esponenzjali. Barra minn hekk in-nefropatija 
dijabetika hija assoċjata ma’ mard kardjovaskulari. Illum il-ġurnata l-prevenzjoni tan-
nefropatija hija possibbli, u dan wassal għal benefiċċji għal pazjenti u jista’ jnaqqas l-ispejjeż 
tas-saħħa madwar id-dinja. 

Emenda mressqa minn Pia Elda Locatelli

Emenda 266
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 10

Id-dijabete u l-obeżità: għal ta’ l-ewwel, l-
enfasi jkun fuq l-etjoloġiji tat-tipi differenti 
tad-dijabate, u l-prevenzjoni u l-kura relatati 
tagħhom. Għal ta’ l-aħħar, l-enfasi jkun fuq 
strateġiji multidixxiplinari inklużi l-ġenetika, 
l-istil ta’ ħajja u l-epidemoloġija.

Id-dijabete u l-obeżità: għal ta’ l-ewwel, l-
enfasi tkun fuq l-etjoloġiji tat-tipi differenti 
tad-dijabete, u l-prevenzjoni u l-kura relatati 
tagħhom, li jinkudu terapija tas-
sostituzzjoni taċ-ċelluli. Għal ta' l-aħħar, l-
enfasi tkun fuq strateġiji multidixxiplinari 
inklużi l-ġenetika, il-bijokimika u l-
fiżjoloġija (li tkun evalwata permezz ta’ 
strateġiji li ma jinvadux bħat-teħid ta' 
immaġini molekulari u funzjonali), l-istil 
ta’ ħajja u l-epidemoloġija. Kemm għad-
dijabete kif ukoll għall-obeżità għandha 
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ssir enfasi fuq il-mard taż-żgħażagħ u l-
fatturi operattivi fit-tfulija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teħid ta' immaġini ċellulari, flimkien ma’ monitoraġġ mill-qrib tad-destinazzjoni u l-
funzjonalità taċ-ċelluli, hija prijorità għolja fil-qasam ta’ trapjanti ċellulari (ċelluli staminali)
u fil-fażi pre-klinika ta’ diversi mard.

Illum is-sostituzzjoni taċ-ċelluli hija l-unika strateġija li twassal għal indipendenza mill-
insulina kompleta fid-dijabete tat-tip 1. L-iżvilupp ta’ provi ta’ intervenzjoni fit-tfulija, bil-
għan tal-prevenzjoni/kura tad-dijabete tat-tip 1, hija prijorità ewlenija tar-riċerka fil-qasam 
tad-dijabete tat-tip 1.

Emenda mressqa minn Pia Elda Locatelli

Emenda 267
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 12

Mard kroniku ieħor: l-enfasi tkun fuq il-
mard mhux fatali b’impatt kbir fuq il-kwalità 
tal-ħajja fix-xjuħija bħal l-indeboliment tal-
funzjonijiet u s-sensi u mard kroniku ieħor 
(eż. mard rewmatojde.). 

Mard kroniku ieħor: l-enfasi tkun fuq il-
mard mhux fatali b’impatt kbir fuq il-kwalità 
tal-ħajja fix-xjuħija bħal l-indeboliment tal-
funzjonijiet u s-sensi u mard kroniku ieħor 
(eż. mard rewmatiku, dimenzja, mard ta' 
deġenerazzjoni newroloġika ). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Ewropa dieħla f’perjodu ta’ aċċelerazzjoni tat-tixjiħ tal-popolazzjoni.

Hekk kif ħafna iżjed persuni jgħixu iżjed, in-numru ta’ persuni affettwati bil-mard ta’ l-
anzjani, li jinkludi l-Marda ta’ Alzheimer (AD), jibqa’ jiżdied u bħalissa huwa stmat li kważi 
nofs il-persuni kollha ta' 85 sena jew iżjed għandhom xi tip ta’ dimenzja. Minħabba li l-
popolazzjoni tagħna qed tixjieħ, il-kobor ta' l-AD bħala problema tas-saħħa Ewropea qed 
jiżdied b’mod kontinwu. Dan jagħmel lil din il-marda prijorità ta’ riċerka urġenti. 

L-intervenzjonijiet li jistgħu jipposponu d-dħul ta’ AD u forom oħra ta’ demenzja għandhom 
ikollhom impatt enormi u pożittiv fuq is-saħħa tal-pubbliku peress illi għandhom inaqqsu 
b’mod sinifikanti n-numru ta' persuni li jsoffru b’din il-marda. Dan, għalhekk, għandu 
jnaqqas l-ispejjeż soċjali, personali u finanzjarji assoċjati mal-kura tagħhom.
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Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 268
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 12

Mard kroniku ieħor: l-enfasi tkun fuq il-
mard mhux fatali b’impatt kbir fuq il-kwalità 
tal-ħajja fix-xjuħija bħal l-indeboliment tal-
funzjonijiet u s-sensi u mard kroniku ieħor 
(eż. mard rewmatojde).

Mard kroniku ieħor: l-enfasi tkun fuq il-
mard mhux fatali b’impatt kbir fuq il-kwalità 
tal-ħajja fix-xjuħija bħal l-indeboliment tal-
funzjonijiet u s-sensi u mard kroniku ieħor 
(eż. mard rewmatiku u osteoporożi).

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-osteoporożi laħqet proporzjonijiet ta’ epidemija, kif jidher mill-fatt illi illum wieħed fi tliet 
nisa – u wieħed f'ħamest irġiel – 'l fuq minn 50 sena ġarrbu frattura ta’ l-għadam marbuta 
mal-osteoporożi għallinqas darba matul ħajjithom. Għalhekk hija meħtieġa żieda 
korrispondenti fir-riċerka.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 269
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 12

Mard kroniku ieħor: l-enfasi tkun fuq il-
mard mhux fatali b’impatt kbir fuq il-kwalità 
tal-ħajja fix-xjuħija bħal l-indeboliment tal-
funzjonijiet u s-sensi u mard kroniku ieħor 
(eż. mard rewmatojde.). 

Mard kroniku ieħor: l-enfasi tkun fuq il-
mard mhux fatali b’impatt kbir fuq il-kwalità 
tal-ħajja fix-xjuħija bħal l-indeboliment tal-
funzjonijiet u s-sensi u mard kroniku ieħor 
(eż. mard rewmatiku.) bħall-artrite 
rewmatika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-mard rewmatiku, bħal pereżempju l-artrite rewmatika jkun inkluż fil-
Programm ta’ Qafas. L-importanza ta’ riċerka fuq il-mard rewmatiku kienet enfasizzata bl-
adozzjoni ta' dikjarazzjoni bil-miktub fit-13.10.05 nru. 389 (proċedura taħt l-Artikolu 116 tar-
Regoli tal-Proċedura tiegħu).
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Emenda mressqa minn Dominique Vlasto

Emenda 270
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 12

Mard kroniku ieħor: l-enfasi tkun fuq il-
mard mhux fatali b’impatt kbir fuq il-kwalità 
tal-ħajja fix-xjuħija bħal l-indeboliment tal-
funzjonijiet u s-sensi u mard kroniku ieħor 
(eż. mard rewmatojde.).

Mard kroniku ieħor: l-enfasi tkun fuq il-
mard mhux fatali b’impatt kbir fuq il-kwalità 
tal-ħajja fix-xjuħija bħal l-indeboliment tal-
funzjonijiet u s-sensi u mard kroniku ieħor 
u, b’mod partikolari, mard infjamatorju 
(eż. mard rewmatiku.).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li tkun inkluża referenza għall-mard infjamatorju. Ħafna mill-mard ewlieni 
għandu element infjamatorju, pereżempju l-arterosklerożi, il-bronkite kronika u mard awto-
immunitarju.

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Emenda 271
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 12 a (ġdid)

Mediċina li tnaqqas l-uġigħ: terapija ta’ l-
uġigħ u terapija sintomatika għal mard li 
għad ma teżistix kura għalih, biex is-
sintomi tal-pazjent jiġu miġġielda bl-iżjed 
mod effettiv possibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna mard m’huwiex se jkun jista' jitfejjaq fis-seba’ sat-tmien snin li ġejjin. Anke wara li 
jiskadi s-Seba’ Programm ta’ Qafas, il-bnedmin se jibqgħu jmutu bil-mard. L-għan ta’ 
mediċina li tnaqqas l-uġigħ huwa li tiġġieled it-tbatija, l-iżjed l-uġigħ iżda anke sintomi oħra 
bħall-għatx, ħakk u nawżja, meta wieħed ma jkunx jista’ jibqa’ jiġġieled il-marda b’mod 
kawżali.
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Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz

Emenda 272
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 12 b (ġdid)

Mard ieħor: mard respiratorju, mard li ma 
ngħatax biżżejjed attenzjoni u studji bbażati 
fuq popolazzjonijiet partikolari għall-
investigazzjoni ta’ fatturi ta’ riskju 
emerġenti.

Or. en

Emenda mressqa minn Pia Elda Locatelli

Emenda 273
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 2 ‘Trasferiment tar-

riċerka għas-saħħa umana’, bullet 12 c (ġdid)

Riċerka dwar ir-riġenerazzjoni tat-tessut: 
għandha tingħata attenzjoni partikolari lil 
riċerka dwar ir-riġenerazzjoni tat-tessut, 
bħal tessut tal-ġilda u tal-qalb, bl-iskop li 
nibdew nifhmu il-mekkaniżmi tal-proċess 
riġenerattiv u nidentifikaw strateġiji ġodda 
għat-terapiji tal-ġeni u taċ-ċelluli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Evidenza sperimentali ġiet akkumulata fis-snin riċenti li turi l-eżistenza ta’ ċelluli staminali u 
riġenerazzjoni tat-tessut (għalkemm f’kwantitajiet limitati) f’tessuti li kienu maħsuba li ma 
għandhomx dik il-funzjoni, bħal pereżempju l-moħħ u l-qalb.

Għandu jkun ta’ importanza kbira li nagħtu spinta lir-riċerka f’din id-direzzjoni, biex 
nżommu l-vantaġġ li l-Ewropa għandha fuq il-pajjiżi kompetituri. Riċerka biex nifhmu r-
riġenerazzjoni tat-tessut fuq livell molekolari f’mammali għandu jwassal għal protokolli ta’ 
terapija ċellulari, fil-futur qarib, għal mard komuni, li għadhom assoċjati ma’ mortalità u 
morbożità u b’konsegwenza ta’ dan bi spiża soċjali u ekonomika għolja. Barra minn hekk, ir-
riċerka f’dan il-qasam għandha tqanqal żvilupp ta’ bijomaterjali ġodda li jirrapprażentaw
qasam ta’ riċerka bijomedika kruċjali.
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Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 274
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “Saħħa”, intestatura “Attivitajiet”, bullet 2 “Trasferiment 

tar-riċerka għas-saħħa umana”, bullet 4 

Pjattaformi tal-kura tas-saħħa: għat-
tixrid ta’ l-aqwa prattiki u l-iskambju 
ta’ professjonisti.

Or. en

(Din l-emenda tieħu post EM 581 ta' l-Abbozz tar-Rapport ta' Jerzy Buzek tas-Seba' 
Programm ta' Qafas)

Emenda mressqa minn Lena Ek

Emenda 275
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “Saħħa”, intestatura “Attivitajiet”, bullet 12 e (ġdid)

Strateġiji ta’ testijiet alternattivi u metodi li 
ma jinvolvux l-annimali: 
żieda fir-riċerka dwar l-iżvilupp u l-
validazzjoni ta’ alternattivi għal testijiet fuq 
l-annimali. Għall-iżvilupp u l-validazzjoni 
ta’ strateġiji alternattivi ta’ testjar u b’mod 
partikolari metodi li ma jinvolvux l-
annimali għat-testjar ta’ vaċċini umani u 
veterinarji, ittestjar tas-sikurezza 
tossikoloġika u farmaċewtika, u oqsma 
oħra ta’ riċerka.  Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari għas-sostituzzjoni ta’ 
l-użu ta’ primati mhux umani.

Or. en

(Din l-emenda tieħu post l-EM 583+ ENVI 45 ta' l-Abbozz tar-Rapport ta' Jerzy Buzek tas-
Seba' Programm ta' Qafas)

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 276
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “Saħħa”, intestatura “Attivitajiet”, bullet 12 f (ġdid)

Prodotti mediċinali għall-użu pedjatriku
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Biex jingħataw inċentivi għall-appoġġ ta’ 
riċerka dwar prodotti mediċinali għall-użu 
fuq pedjatriku u l-iżvilupp u d-disponibbiltà 
tagħhom, b’attenzjoni fuq sustanzi fejn il-
privattivi jew il-protezzjoni tal-privatezza ta' 
l-informazzjoni skadew.

Or. en

(Din l-emenda tieħu post l-EM 529 ta' l-Abbozz tar-Rapport ta' Jerzy Buzek tas-Seba' 
Programm ta' Qafas)

Emenda mressqa minn Pia Elda Locatelli

Emenda 277
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 3 ‘Il-provvista tal-

kura tas-saħħa liċ-ċittadini Ewropej bl-aħjar mod’, inċiż 1

- Promozzjoni msaħħa tas-saħħa u l-
prevenzjoni tal-mard: sabiex tipprovdi prova 
ta’ l-aħjar miżuri ta’ saħħa pubblika 
f’termini ta’ stil ta’ ħajja u interventi 
f’livelli differenti u f’kuntesti differenti. L-
enfasi se tkun fuq il-fatturi determinanti 
aktar wiesa' u kif dawn jeffettwaw lil 
xulxin kemm fuq livell individwali u kemm 
fuq livell ta’ komunità (eż. id-dieta, it-
tensjoni, it-tabakk u sustanzi oħra, l-attività 
fiżika, il-kuntest kulturali, fatturi soċjo-
ekonomiċi u ambjentali). B’mod 
partikolari, is-saħħa mentali se tkun 
indirizzata minn perspettiv tal-korsa tal-
ħajja.

- Promozzjoni msaħħa tas-saħħa u l-
prevenzjoni tal-mard. Possibbilment bħala 
parti  minn din it-tema, għandhom jiġu 
mplimentati programmi ta’ informazzjoni 
medika biex titejjeb il-konoxxenza tar-riskji 
għas-saħħa u ta’ l-interventi mediċi u l-
attitudni ta’ l-imġieba possibbli għat-titjib 
tas-saħħa individwali u pubblika. Id-
diffikultajiet fir-relazzjoni bejn it-tabib u l-
pazjent b'mod partikolari l-bżonn li l-
pazjent jirċievi tagħrif iżjed komplet u li 
jista’ jinftiehem dwar il-problemi tagħhom 
u l-modi kif jistgħu jaffrontawhom, 
għadhom wieħed mill-akbar ostakoli għall-
perċezzjoni pożittiva u miftuħa ta’ 
kwistjonijiet marbuta mas-saħħa. Titjib fil-
komunikazzjoni u tisħih ta’ kunfidenza 
huma l-bażi li fuqha l-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni tal-mard trid, 
mingħajr dubju, tinbena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tagħrif mediku qiegħed isir għodda qawwija ħafna biex jitnaqqsu l-iżbalji mediċi kif ukoll l-
ispiża tal-mard. Fl-era ta’l-internet tagħrif mediku ta’ livell tekniku għoli huwa aċċessibbli 
għal kull individwu kemm jekk għandu l-isfond xieraq biex jamministrah kif jixraq u kemm 
jekk le. L-identifikazzjoni ta’ għodda għal sistemi ta’ kommunikazzjoni ta' protokolli għat-
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titjib ta’ l-għarfien tat-termini mediċi u ta' problemi mediċi għandha tagħti kontribut qawwi 
għall-amministrazzjoni globali tas-saħħa fl-Ewropa.

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer

Emenda 278
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 3 ‘Il-provvista tal-

kura tas-saħħa liċ-ċittadini Ewropej bl-aħjar mod’, inċiż 1 a (ġdid)

- Riċerka fuq kwsitjonijiet kritiċi dwar l-
evalwazzjoni ta’ riskji bħal: 1) 
Evalwazzjoni ta' l-espożizzjoni ta’ 
nanopartikuli manifatturati; 2)
tossikoloġija ta’ nanopartikuli 
manifatturati; 3) Kapaċità li t-tossiċità ta’ 
nanopartikuli manifatturati tiġi estrapolata 
minn 'databases' eżistenti tat-tossikoloġija 
tal-partiċelli u tal-fibri; 4) destinazzjoni 
ambjentali u bijoloġika, trasport, 
persistenza, u trasformazzjoni ta’ 
nanopartikuli manifatturati; 5) possibbiltà 
li nanopartikuli manifatturati jiġu riċiklati 
u s-sostenibbiltà ġenerali tagħhom.

Or. en

Emenda mressqa minn Jan Christoan Ehler, Angelika Niebler

Emenda 279
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 3 ‘Il-provvista tal-

kura tas-saħħa liċ-ċittadini Ewropej bl-aħjar mod’, inċiż 2

- It-trasferiment tar-riċerka klinika fi 
prattika klinika jinkludi l-użu aħjar tal-
mediċini u l-użu xieraq ta’ l-interventi 
relatati ma’ l-imġiba u organizzazzjonali u 
terapiji u teknoloġiji tas-saħħa. Se tingħata 
attenzjoni speċjali għas-saħħa tal-pazjent: 
sabiex tidentifika l-aħjar prattika klinika; 
sabiex tifhem it-teħid ta’ deċiżjonijiet 
f’ambjent kliniku fil-kura primarja u 
speċjalizzata; sabiex tkattar l-applikazzjoni 
ta’ mediċina bbażata fuq il-provi u l-

- It-traslazzjoni tar-riċerka klinika fi prattika 
klinika jinkludi l-użu aħjar tal-mediċini 
(pereżempju bil-għan li jiġi evitat l-iżvilupp 
ta’ reżistenza antibijotika) u l-użu xieraq ta’ 
l-interventi relatati ma’ l-imġiba u 
organizzazzjonali u terapiji u teknoloġiji tas-
saħħa. Se tingħata attenzjoni speċjali għas-
saħħa tal-pazjent: sabiex tiġi identifikata l-
aħjar prattika klinika; sabiex jinftiehem it-
teħid ta’ deċiżjonijiet f’ambjent kliniku fil-
kura primarja u speċjalizzata; sabiex tkattar 
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awtorizzazzjoni tal-pazjenti. L-enfasi tkun
fuq l-applikazzjoni ta’ punti ta' referenza ta’ 
l-istrateġiji; l-investigazzjoni tar-riżultati ta’ 
l-interventi differenti inklużi l-mediċini, 
waqt li jingħata każ tax-xhieda tal-
pharmacovigilance, il-karatteristiċi tal-
pazjent (eż. suxxettibilità ġenetika, età, sess 
u aderenza) u r-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji (cost benefits).

l-applikazzjoni ta’ mediċina bbażata fuq il-
provi u l-awtorizzazzjoni tal-pazjenti. L-
enfasi se tkun fuq l-applikazzjoni ta’ punti ta' 
referenza ta’ l-istrateġiji; l-investigazzjoni 
tar-riżultati ta’ l-interventi differenti inklużi 
l-mediċini, waqt li jingħata kas ta' l-evidenza
tal-farmakoviġilanza, il-karatteristiċi tal-
pazjent (eż. suxxettibilità ġenetika, età, sess 
u aderenza) u r-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji (cost benefits).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-reżistenza antibijotika hija problema serja li dejjem qiegħda tikber fil-pajjiżi 
industrijalizzati tal-Punent. Twassal għal ħafna mwiet kif ukoll twassal għal spejjeż għoljin 
ħafna għas-servizzi tas-saħħa.

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 280
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 3 ‘Il-provvista tal-

kura tas-saħħa liċ-ċittadini Ewropej bl-aħjar mod’, inċiż 2

- It-trasferiment tar-riċerka klinika fi 
prattika klinika jinkludi l-użu aħjar tal-
mediċini u l-użu xieraq ta’ l-interventi 
relatati ma’ l-imġiba u organizzazzjonali u 
terapiji u teknoloġiji tas-saħħa. Se tingħata 
attenzjoni speċjali għas-saħħa tal-pazjent: 
sabiex tidentifika l-aħjar prattika klinika; 
sabiex tifhem it-teħid ta’ deċiżjonijiet 
f’ambjent kliniku fil-kura primarja u 
speċjalizzata; sabiex tkattar l-applikazzjoni 
ta’ mediċina bbażata fuq il-provi u l-
awtorizzazzjoni tal-pazjenti.  L-enfasi tkun
fuq l-applikazzjoni ta’ punti ta' referenza ta’ 
l-istrateġiji; l-investigazzjoni tar-riżultati ta’ 
l-interventi differenti inklużi l-mediċini, 
waqt li jingħata każ tax-xhieda tal-
pharmacovigilance, il-karatteristiċi tal-
pazjent (eż. suxxettibilità ġenetika, età, sess 
u aderenza) u r-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji (cost benefits).

- It-traslazzjoni tar-riċerka klinika fi prattika 
klinika jinkludi l-użu aħjar tal-mediċini u l-
użu xieraq ta’ l-interventi relatati ma’ l-
imġiba u organizzazzjonali u terapiji u 
teknoloġiji tas-saħħa. Se tingħata attenzjoni 
speċjali għas-saħħa tal-pazjent: sabiex tiġi 
identifikata l-aħjar prattika klinika; sabiex 
jinftiehem it-teħid ta’ deċiżjonijiet f’ambjent 
kliniku fil-kura primarja u speċjalizzata; 
sabiex titkattar l-applikazzjoni ta’ mediċina 
bbażata fuq il-provi u l-awtorizzazzjoni tal-
pazjenti; u sabiex jiġu żviluppati u 
applikati, b’mod sistematiku, interventi
maħsuba biex itejbu l-awtonomija 
personali u soċjali tal-pazjent. L-enfasi se 
tkun fuq l-applikazzjoni ta’ punti ta' 
referenza ta’ l-istrateġiji; l-investigazzjoni 
tar-riżultati ta’ l-interventi differenti inklużi 
l-mediċini, waqt li jingħata kas ta' l-evidenza
tal-farmakoviġilanza, il-karatteristiċi tal-
pazjent (eż. suxxettibilità ġenetika, età, sess 
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u aderenza) u r-relazzjoni bejn l-ispejjeż u l-
benefiċċji (cost benefits).

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità tal-ħajja tal-pazjent hija marbuta mill-qrib mal-livell ta’ awtonomija, li għalhekk 
għandu tkun inkluż fl-objettivi marbuta mat-titjib tal-provvista tal-kura tas-saħħa għaċ-
ċittadini Ewropej.

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz

Emenda 281
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 3 ‘Il-provvista tal-

kura tas-saħħa liċ-ċittadini Ewropej bl-aħjar mod’, inċiż 3

- Il-kwalità, is-solidarjetà u s-sostenibbiltà 
tas-sistemi tas-saħħa; sabiex tipprovdi bażi 
għall-pajjiżi sabiex jaddattaw is-sistemi tas-
saħħa tagħhom fid-dawl ta’ l-esperjenzi ta’ 
oħrajn, fejn jingħata każ ta’ l-importanza tal-
kuntest nazzjonali u l-karatteristiċi tal-
popolazzjoni (qiegħda tixjiħ, mobbiltà, 
migrazzjoni, edukazzjoni, status 
soċjoekonomiku u l-bdil fid-dinja tax-
xogħol, eċċ). L-enfasi se tkun fuq l-aspetti 
organizzazzjonali, finanzjarji u regolatorji 
tas-sistemi tas-saħħa, l-implimentazzjoni 
tagħhom u r-riżultati f’termini ta’ l-
effikaċità, l-effiċjenża u l-ekwità. Tingħata 
attenzjoni speċjali lill-investiment u r-riżorsi 
umani.

- Il-kwalità, is-solidarjetà u s-sostenibbiltà 
tas-sistemi tas-saħħa: sabiex tiġi pprovduta
bażi biex il-pajjiżi jaddattaw is-sistemi tas-
saħħa tagħhom fid-dawl ta’ l-esperjenzi ta’ 
oħrajn, fejn jingħata kas ta’ l-importanza tal-
kuntest nazzjonali u l-karatteristiċi tal-
popolazzjoni (qiegħda tixjiħ, mobbiltà, 
migrazzjoni, edukazzjoni, status 
soċjoekonomiku u l-bdil fid-dinja tax-
xogħol, eċċ). Aċċess għall-kura tas-saħħa 
minn popolazzjonijiet żvantaġġati inklużi l-
persuni b’diżabbiltà. L-enfasi se tkun fuq l-
aspetti organizzazzjonali, finanzjarji u 
regolatorji tas-sistemi tas-saħħa, l-
implimentazzjoni tagħhom u r-riżultati 
f’termini ta’ l-effikaċità, l-effiċjenża u l-
ekwità. Tingħata attenzjoni speċjali lill-
investiment u r-riżorsi umani.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riċerka dwar kif il-kura tas-saħħa tingħata lil gruppi żvantaġġati trid tiġi investigata.
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Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz

Emenda 282
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 3 ‘Il-provvista tal-

kura tas-saħħa liċ-ċittadini Ewropej bl-aħjar mod’, inċiż 3 a (ġdid)

- L-użu u l-benefiċċji potenzjali ta’ 
mediċini komplimentari u alternattiva: biex 
jiġu identifikati interventi b’suċċess ta’ 
mediċini kumplimentari u alternattivi għat-
titjib tas-saħħa taċ-ċittadini Ewropej.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċittadini ta’ l-UE qegħdin jużaw dejjem aktar strateġiji ta’ mediċini kumplimentari u 
alternattivi bħala parti mill-kura tagħhom, għalkemm dawn l-istrateġiji ma jirċievu l-ebda 
finanzjament sinifikanti għar-riċerka. Strateġiji ta’ mediċini kumplimentari u alternattivi 
għandhom jiġu riċerkati b’mod sistematiku bħala risposta parzjali potenzjali għall-problema 
li qiegħda dejjem tikber b’mod rapidu tar-reżistenza tal-mikrobi għall-mediċini.

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz

Emenda 283
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Saħħa’, intestatura ‘Attivitajiet’, bullet 3 ‘Il-provvista tal-

kura tas-saħħa liċ-ċittadini Ewropej bl-aħjar mod’, inċiż 3 b (ġdid)

- Riċerka ta’ traslazzjoni f’mard kkawżat 
minn fatturi ambjentali u ta’ stress 
marbuta max-xogħol bħall-ażżma u l-
allerġiji.

Or. en

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 284
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘Is-Saħħa’, intestatura ‘Kooperazzjoni internazzjonali’, 

paragrafu 1

Il-kooperazzjoni internazzjonali hija parti 
integrali tat-Tema u hija ta’ importanza 

Il-kooperazzjoni internazzjonali għandha 
tiffoka fuq żewġ prijoritajiet, li huma: il-
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partikolari fl-oqsma li jindirizzaw problemi 
tas-saħħa globali, bħar-reżistanza tal-
mikrobi għall-mediċini, l-HIV/AIDS, il-
malarja, it-tuberkolosi u l-pandemiċi 
emerġenti. Dan jista’ jinvolvi wkoll l-
issettjar ta’ prijoritajiet fil-kuntest ta’ 
inizjattivi internazzjonali, bħall-Intrapriża 
Dinjija Vaċċin HIV. Soġġetta għall-
konsolidazzjoni ta' sħubija sostenibbli fuq 
perjodu twil fir-riċerka klinika bejn l-
Ewropa u pajjiżi li qed jiżviluppaw, aktar 
appoġġ se jingħata lis-Sħubija fil-Provi 
Kliniċi bejn l-Ewropa u Pajjiżi li Qegħdin 
Jiżviluppaw (EDCTP) b'risposta għall-
kisbiet tagħha u l-ħtiġijiet tagħha tal-ġejjieni. 
Il-Programm EDCTP se jibqa’ ffokat fuq l-
ittestjar kliniku avvanzat għall-iżvilupp ta’ 
vaċċini, mikrobiċidi u mediċini ġodda kontra 
t-tliet mardiet fl-Afrika ’l isfel mis-Saħara.

kooperazzjoni ma’ pajjiżi avvanzati fuq 
temi ta’ interess reċiproku speċifiċi, dawk li 
jindirizzaw mill-qrib din it-tema ta’ 
prijorità bħala prijorità ewlenija; u l-
kooperazzjoni ma’ pajjiżi li qegħdin 
jiżviluppaw f’oqsma li jindirizzaw problemi 
tas-saħħa globali, bħar-reżistenza tal-
mikrobi għall-mediċini, l-HIV/AIDS, il-
malarja, it-tuberkolosi u l-pandemiċi 
emerġenti. Dan jista’ jinvolvi wkoll l-
issettjar ta’ prijoritajiet fil-kuntest ta’ 
inizjattivi internazzjonali, bħall-Intrapriża 
Dinjija Vaċċin HIV. Soġġetta għall-
evalwazzjoni esterna xjentifika u teknika u 
fl-opinjoni tal-kumitat tal-programm u tal-
konsolidazzjoni ta' sħubija sostenibbli fuq 
perjodu twil fir-riċerka klinika bejn l-
Ewropa u pajjiżi li qed jiżviluppaw, soġġetta 
għal evalwazzjoni tar-riżultati u x-xogħol li 
twettaq, aktar appoġġ se jingħata lis-Sħubija 
fil-Provi Kliniċi bejn l-Ewropa u Pajjiżi li 
Qegħdin Jiżviluppaw (EDCTP) b'risposta 
għall-kisbiet tagħha u l-ħtiġijiet tagħha tal-
ġejjieni. Il-Programm EDCTP se jibqa’ 
ffokat fuq l-ittestjar kliniku avvanzat għall-
iżvilupp ta’ vaċċini, mikrobiċidi u mediċini 
ġodda kontra t-tliet mardiet fl-Afrika ’l isfel 
mis-Saħara.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Tamplifika l-Emenda 59 preċedenti. Il-pjattaforma ta’ Provi Kliniċi hija ta’ importanza kbira, 
iżda l-livell ta’ l-effettività tagħha u l-mod ta’ kif qiegħda tiffunzjona fil-preżent jidhru inċerti.  
Għandha tkompli bix-xogħol tagħha, imma wara li l-problemi jkunu ġew solvuti biss.

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz

Emenda 285
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘L-Ikel l-Agrikoltura u l-Bijoteknoloġija’, intestatura ‘Għan’

Il-kostruzzjoni ta’ Bijo-ekonomija Imsejsa 
fuq l-Għarfien Ewropea bl-għaqda tax-
xjenza, l-industrija u dawk li għandhom 
interess sabiex jiġu sfruttati l-opportunitajiet 

Il-kostruzzjoni ta’ Bijo-ekonomija Imsejsa 
fuq l-Għarfien Ewropea bl-għaqda tax-
xjenza, l-industrija u dawk li għandhom 
interess, biex teżamina l-għanijiet ta’ 
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ta’ riċerka ġodda u emerġenti li jittrattaw l-
isfidi soċjali u ekonomiċi: it-talba li qiegħda 
tikber għal ikel aktar bla periklu, aħjar għas-
saħħa u ta’ kwalità aktar għolja, li 
tikkunsidra l-benesseri ta’ l-annimali u l-
kuntesti rurali; il-produzzjoni sostenibbli u l-
użu ta’ bijoriżorsi li jiġġeddu; ir-riskju li 
qiegħed jikber ta’ mard epiżotiku u 
żoonotiku u mard relatat ma’ l-ikel; theddid 
għas-sostenibilta u s-sigurtà tal-produzzjoni 
ta’ l-agrikoltura u s-sajd li jirriżulta mill-
bidla fil-klima.

agrikoltura sostenibbli fil-futur tista’ 
tintlaħaq b’mezz sikur, b’mod effettiv meta 
relatat ma’ l-ispiża u mingħajr ħsara għall-
ambjent u sabiex jiġu sfruttati l-
opportunitajiet ta’ riċerka ġodda u emerġenti 
li jittrattaw l-isfidi soċjali u ekonomiċi: it-
talba li qiegħda tikber għal ikel aktar bla 
periklu, aħjar għas-saħħa u ta’ kwalità aktar 
għolja, li tikkunsidra l-benesseri ta’ l-
annimali u l-kuntesti rurali; il-produzzjoni 
sostenibbli u l-użu ta’ bijoriżorsi li jiġġeddu; 
ir-riskju li qiegħed jikber ta’ mard epiżotiku 
u żoonotiku u mard relatat ma’ l-ikel; 
theddid għas-sostenibilta u s-sigurtà tal-
produzzjoni ta’ l-agrikoltura u s-sajd li 
jirriżulta mill-bidla fil-klima; u ż-żieda fid-
domanda ta’ ikel ta’ kwalità għolja, waqt li 
jitqiesu talba għall-benesseri ta’ l-annimali 
u l-kuntesti rurali..

Or. en

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz

Emenda 286
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘L-Ikel l-Agrikoltura u l-Bijoteknoloġija’, intestatura 

‘Strateġija’, paragrafu 1

Din it-tema se ssaħħaħ il-bażi ta’ l-għarfien, 
tipprovdi l-innovazzjonijiet u tipprovdi 
appoġġ ta’ politika għall-kostruzzjoni ta’ 
Bijoekonomija Ewropea Imsejsa Fuq l-
Għarfien (KBBE). Ir-riċerka se tiffoka fuq 
tmexxija, produzzjoni u użu sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi, b’mod partikolari permezz 
tax-xjenzi tal-ħajja u l-bijoteknoloġija u l-
konverġenzi ma’ teknoloġiji oħra, sabiex 
tipprovdi prodotti ġodda, eko-effiċjenti u 
kompetittivi mill-agrikoltura, is-sajd, l-
akkwakultura, l-ikel, il-foresti u industriji 
relatati. Ir-riċerka se tagħti kontribut kbir 
għall-implimentazzjoni u l-formulazzjoni 
tal-politika u r-regolamenti ta' l-UE u, 
speċifikament, tindirizza jew tappoġġa: il-
Politika Agrikola Komuni; kwistjonijiet ta’ 
agrikoltura u kummerċ; regolamenti dwar is-

Din it-tema se ssaħħaħ il-bażi ta’ l-għarfien, 
tipprovdi l-innovazzjonijiet u tipprovdi 
appoġġ ta’ politika għall-kostruzzjoni ta’ 
Bijoekonomija Ewropea Imsejsa Fuq l-
Għarfien (KBBE). Ir-riċerka se tiffoka fuq 
tmexxija, produzzjoni u użu sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi, b’mod partikolari permezz 
tax-xjenzi tal-ħajja u l-bijoteknoloġija u l-
konverġenzi ma’ teknoloġiji oħra, sabiex 
tipprovdi prodotti ġodda, eko-effiċjenti u 
kompetittivi mill-agrikoltura, is-sajd, l-
akkwakultura, l-ikel, il-foresti u industriji 
relatati. Ir-riċerka tista’ tipprovdi, wara 
konsultazzjoni mal-partijiet interessati l-
oħra, bħall-organizzazzjonijiet tal-ħarsien 
ta’ l-ambjent jew tal-konsumatur, u waqt li 
l-opinjonijiet tagħhom ikunu kkonsidrati,
kontribut kbir għall-implimentazzjoni u l-
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sikurezza fl-ikel; il-Politika tal-Komunità 
dwar is-Saħħa ta’ l-Annimali, il-kontroll tal-
mard u l-istandards tal-benesseri; u il-
Politika Komuni dwar is-Sajd, li għandha l-
mira li tipprovdi żvilupp sostenibbli fis-sajd 
u l-akkwakultura. Ir-riċerka tfittex ukoll li 
tiżviluppa indikaturi ġodda u attwali li 
jappoġġaw l-analiżi, l-iżvilupp u l-
monitoraġġ ta’ din il-politika.

formulazzjoni tal-politika u r-regolamenti ta' 
l-UE u, speċifikament, tindirizza jew 
tappoġġa: il-Politika Agrikola Komuni; 
kwistjonijiet ta’ agrikoltura u kummerċ; 
regolamenti dwar is-sikurezza fl-ikel; il-
Politika tal-Komunità dwar is-Saħħa ta’ l-
Annimali, il-kontroll tal-mard u l-istandards 
tal-benesseri; u il-Politika Komuni dwar is-
Sajd, li għandha l-mira li tipprovdi żvilupp 
sostenibbli fis-sajd u l-akkwakultura. Ir-
riċerka tfittex ukoll li tiżviluppa indikaturi 
ġodda u attwali li jappoġġaw l-analiżi, l-
iżvilupp u l-monitoraġġ ta’ din il-politika.

Or. en

Emenda mressqa minn Eluned Morgan, Glenys Kinnock

Emenda 287
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘L-Ikel l-Agrikoltura u l-Bijoteknoloġija’, intestatura 

‘Strateġija’, paragrafu 2

L-industriji ta’ l-ikel mill-agrikoltura, li 90% 
minnhom huma SMEs, se jibbenefikaw 
b’mod partikolari minn ħafna attivitajiet ta’ 
riċerka, inklużi attivitajiet immirati tad-
disseminazzjoni u trasferiment tat-
teknokoġija, b’mod partikolari l-
integrazzjoni u l-adozzjoni ta’ teknoloġiji, 
metodoloġiji u proċessi eko-effiċjenti 
avvanzati u l-iżvilupp ta’ l-istandards. 
Kumpaniji ġodda b’teknoloġija għolja mil-
bijo-, nano-, u ICT huma mistennija li jagħtu 
kontribut importanti fl-oqsma tat-tkattir tal-
pjanti, uċuħ tar-raba’ imtejba u ħarsien tal-
pjanti aħjar, teknoloġiji ta’ skoperta u 
monitoraġġ abvvanzati sabiex ikunu żgurati 
s-sikurezza u l-kwalità ta’ l-ikel u 
bijoproċessi industrijali ġodda.

L-industriji ta’ l-ikel mill-agrikoltura, li 90% 
minnhom huma SMEs, se jibbenefikaw 
b’mod partikolari minn ħafna attivitajiet ta’ 
riċerka, inklużi attivitajiet immirati tad-
disseminazzjoni u trasferiment tat-
teknokoġija, b’mod partikolari l-
integrazzjoni u l-adozzjoni ta’ teknoloġiji, 
metodoloġiji u proċessi eko-effiċjenti 
avvanzati u l-iżvilupp ta’ l-istandards. 
Kumpaniji ġodda b’teknoloġija għolja mil-
bijo-, nano-, u ICT huma mistennija li jagħtu 
kontribut importanti fl-oqsma tat-tkattir tal-
pjanti,
Uċuħ tar-raba’ imtejba u ħarsien tal-pjanti 
aħjar, teknoloġiji ta’ skoperta u monitoraġġ 
abvvanzati sabiex ikunu żgurati s-sikurezza 
u l-kwalità ta’ l-ikel u bijoproċessi 
industrijali ġodda.
L-ebda fondi mill-Programm ta’ Qafas 
m'għandhom jintefqu fuq l-iżvilupp ta’ 
uċuħ ta’ raba’ Mmodifikati Ġenetikament 
(GM).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress illi l-effetti ta’ l-uċuħ tar-raba’ GM fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent għadhom 
m’humiex magħrufa, m'għandhom ikunu ddedikati l-ebda fondi tal-Komunità lgħall-iżvilupp 
ta’ dawn l-uċuħ tar-raba’.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 288
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “L-Ikel l-Agrikoltura u l-Bijoteknoloġija”, intestatura 

“Strateġija”, paragrafu 2

L-industriji ta’ l-ikel mill-agrikoltura, li 90% 
minnhom huma SMEs, se jibbenefikaw 
b’mod partikolari minn ħafna attivitajiet ta’ 
riċerka, inklużi attivitajiet immirati tad-
disseminazzjoni u trasferiment tat-
teknokoġija, b’mod partikolari l-
integrazzjoni u l-adozzjoni ta’ teknoloġiji, 
metodoloġiji u proċessi eko-effiċjenti 
avvanzati u l-iżvilupp ta’ l-istandards.
Kumpaniji ġodda b’teknoloġija għolja mil-
bijo-, nano-, u ICT huma mistennija li jagħtu 
kontribut importanti fl-oqsma tat-tkattir tal-
pjanti, uċuħ imtejba u ħarsien tal-pjanti 
aħjar, teknoloġiji ta’ skoperta u monitoraġġ 
abvvanzati sabiex ikunu żgurati s-sikurezza 
u l-kwalità ta’ l-ikel u bijoproċessi 
industrijali ġodda.

Viżibblil-ewwel u l-iżjed f’industriji ta’ daqs 
żgħir, l-industriji ta’ l-ikel mill-agrikoltura, 
li 90% minnhom huma SMEs, se 
jibbenefikaw b’mod partikolari minn ħafna 
attivitajiet ta’ riċerka, inklużi attivitajiet 
immirati tad-disseminazzjoni u trasferiment 
tat-teknokoġija, b’mod partikolari l-
integrazzjoni u l-adozzjoni ta’ teknoloġiji, 
metodoloġiji u proċessi eko-effiċjenti 
avvanzati u l-iżvilupp ta’ l-istandards.
Kumpaniji ġodda b’teknoloġija għolja mil-
bijo-, nano-, u ICT huma mistennija li jagħtu 
kontribut importanti fl-oqsma tat-tkattir tal-
pjanti, uċuħ imtejba u ħarsien tal-pjanti 
aħjar, teknoloġiji ta’ skoperta u monitoraġġ 
abvvanzati sabiex ikunu żgurati s-sikurezza 
u l-kwalità ta’ l-ikel u bijoproċessi 
industrijali ġodda.

Or. en

(Din l-emenda tieħu post AM 596 ta' l-Abbozz tar-Rapport ta' Jerzy Buzek tas-Seba' 
Programm ta' Qafas)

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas

Emenda 289
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘L-Ikel l-Agrikoltura u l-Bijoteknoloġija’, intestatura 

‘Strateġija’, paragrafu 3

Diversi Pjattaformi tat-Teknoloġija Ewropej, Diversi Pjattaformi tat-Teknoloġija Ewropej, 
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li jkopru l-oqsma tal-genomics u l-
bijoteknoloġija tal-pjanti, il-forestrija u l-
industriji bbażati fuq il-foresti, is-saħħa ta’ l-
annimali fuq livell dinji, it-tgħammir u t-
trobbija ta’ l-annimali fl-irziezet, l-ikel, l-
akkwakultura u l-bijoteknoloġija industrijali 
se jagħtu kontribut għall-istabbiliment ta’ 
prijoritajiet ta’ riċerka komunu għal din it-
Tema, fl-identifikazzjoni ta’ inizjattiv 
potenzjali futuri fuq skala kbira bħal proġetti 
ta’ dimostrazzjoni għall-produzzjoni tal-
kimika fil-kwantità mill-bijomassa (cell wall
tal-pjanti, bijofjuwils, bijopolimeri) u jgħinu 
sabiex jiżguraw il-parteċipazzjoni wiesgħa u 
l-integrazzjoni ta’ kull min għandu interess. 
Kull fejn ikun xieraq, ikunu segwiti 
azzjonijiet li jsaħħu l-koordinazzjoni ta’ 
programmi ta’ riċerka nazzjonali, 
b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-proġetti 
ERA-NET, il-Pjattaformi tat-Teknoloġija u 
atturi oħra rilevanti, bħall-Kumitat 
Permanenti dwar ir-Riċerka fl-Agrikoltura 
(SCAR) jew kwalunkwe struttura Ewropea 
għall-koordinazzjoni tar-riċerka marittima 
fil-ġejjieni.

li jkopru l-oqsma tal-genomics u l-
bijoteknoloġija tal-pjanti, il-forestrija u l-
industriji bbażati fuq il-foresti, is-saħħa ta’ l-
annimali fuq livell dinji, it-tgħammir u t-
trobbija ta’ l-annimali fl-irziezet, 
b’attenzjoni partikolari fuq l-influwenza 
avjarja u l-impatt tat-trobbija tat-tjur 
fuqha, l-ikel, l-akwakultura u l-
bijoteknoloġija industrijali se jagħtu 
kontribut għall-istabbiliment ta’ prijoritajiet 
ta’ riċerka komunu għal din it-Tema, fl-
identifikazzjoni ta’ inizjattiv potenzjali futuri 
fuq skala kbira bħal proġetti ta’ 
dimostrazzjoni għall-produzzjoni tal-kimika 
fil-kwantità mill-bijomassa (cell wall tal-
pjanti, bijofjuwils, bijopolimeri) u jgħinu 
sabiex jiżguraw il-parteċipazzjoni wiesgħa u 
l-integrazzjoni ta’ kull min għandu interess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm preokkupazzjoni dejjem tikber li it-tixrid veloċi ta’ l-influwenza avjarja f’ċerti partijiet 
tad-dinja mhix riżultat tan-natura iżda tal-kummerċ u l-attivitajiet kummerċjali. Minkejja 
testjar estensiv ta’ tajr selvaġġ għal din il-marda, rarament ix-xjenzati identifikaw għasafar 
ħajjin li kellhom l-influwenza avjarja fil-forma patoġenika qawwija tagħha, li tissuġerixxi li 
dawn l-għasafar mhumiex vetturi effiċjenti ta' dan il-virus. Huwa iżjed probabbli li l-virus 
qiegħed jinfirex permezz tal-moviment tat-tjur, tal-prodotti tat-tjur, jew ta' materjal infettat 
minn irziezet tat-tjur, bħal pereżempju l-ikel ta’ l-annimali u d-demel. Madankollu, dan il-
mezz ta’ trażmissjoni ngħata ħafna attenzjoni mill-aġenziji internazzjonali. Huwa għalhekk 
importanti ħafna li ssir investigazzjoni ta’ l-irwol ta’ l-irziezet tat-tjur fit-tixrid ta’ l-
influwenza avjarja.

Emenda mressqa minn Pia Elda Locatelli

Emenda 290
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘L-Ikel l-Agrikoltura u l-Bijoteknoloġija’, intestatura 

‘Attivitajiet’, bullet 1, inċiż 1
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- L-awtorizzazzjoni ta’ riċerka dewar il-
motivaturi fuq tul ta’ żmien tal-produzzjoni 
sostenibbli u l-immaniġġar tar-riżorsi 
bijoloġiċi (mikroorganiżmi, pjanti u 
annimali) inkluża l-esplojtazzjoni tal-
bijodiversità u molekuli bijoattivi ġodda fi 
ħdan dawn is-sistemi bijoloġiċi. Ir-riċerka se 
tinkludi t-teknoloġiji ‘omics’, bħall-
genomics, il-proteomics, il-metabolomics u 
t-teknoloġiji konverġenti, u l-integrazzjoni 
tagħom fl-strateġiji għal sistemi bijoloġiċi, 
kif ukoll l-iżvilupp ta’ għodod u teknoloġiji 
bażiċi, inklużi l-bijoinformatika u l-bażijiet 
tat-tagħrif rilevanti, u metodoloġiji għall-
identifikazzjoni ta' varjetajiet fi ħdan grupp 
ta' speċijiet.

- L-awtorizzazzjoni ta’ riċerka dwar il-
motivaturi fuq tul ta’ żmien tal-produzzjoni 
sostenibbli u l-immaniġġar tar-riżorsi 
bijoloġiċi (mikroorganiżmi, pjanti u 
annimali) inkluża l-esplojtazzjoni tal-
bijodiversità u molekuli bijoattivi ġodda fi 
ħdan dawn is-sistemi bijoloġiċi. Ir-riċerka se 
tinkludi t-teknoloġiji ‘omics’, bħall-
genomics, il-proteomics, il-metabolomics u 
t-teknoloġiji konverġenti, u l-integrazzjoni 
tagħom fl-strateġiji għal sistemi bijoloġiċi, 
kif ukoll l-iżvilupp ta’ għodod u teknoloġiji 
bażiċi, inklużi l-bijoinformatika u l-bażijiet 
tat-tagħrif rilevanti, u metodoloġiji għall-
identifikazzjoni ta' varjetajiet fi ħdan grupp 
ta' speċijiet.

L-esplojtazzjoni tal-bijodiversità hija 
msemmija, iżda l-ħarsien tagħha ma 
tissemma mkien. Għandu jingħad b’mod 
ċar li l-investigazzjoni tal-bijodiversità u l-
karatterizzazzjoni molekulari tagħha hija 
mmirata lejn il-ħarsien tagħha, mhux biss 
għall-identifikazzjoni ta’ mezzi ġodda 
għall-esplojtazzjoni tagħha. Il-ħarsien ta’ l-
ambjent u l-preservazzjoni tiegħu huma 
elementi ewlenin ta’ amministrazzjoni 
sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi. 
Integrazzjoni aħjar mat-tema ta’ l-
“Ambjent” għandha tiġi deskritta f’dan il-
kuntest.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-telf tad-diversità qiegħda tiżdied b’rata mgħaġġla u l-fabbriki tal-bnedmin ma jistgħux 
jipprovdu sostitut għal dak li qegħdin nitilfu.

Huma importanti l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ tassonomija tad-DNA f’laboratorju 
attrezzat bl-għodda moderna tal-bijoteknoloġija u l-bijoinformatika,għaliex għandha
tgħaġġel l-proċess tal-bini ta’ inventarju tad-diversità bijoloġika u tiftaħ opportunitajiet 
ġodda għar-riċerka ekoloġika u tippromwovi l-ħarsien tal-bijodiversità.
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Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 291
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘L-Ikel l-Agrikoltura u l-Bijoteknoloġija’, intestatura 

‘Attivitajiet’, bullet 1, inċiż 2

- Sostenibbiltà u kompetittività miżjuda, 
waqt li jonqos l-impatt ambjentali, fl-
agrikoltura, il-forestrija, is-sajd u l-
akkwakultura permezz ta’ l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji ġodda, tagħmir, sistemi ta’ 
monitoraġġ, pjanti u sistemi ta’ produzzjoni 
ġodda, it-titjib tal-bażi xjentifika u teknika 
tal-ġestjoni tas-sajd, kif ukoll għarfien aħjar 
ta’ l-interazzjoni bejn sistemi differenti 
(agrikoltura u forestrija, sajd u 
akkwakultura) bi strateġija mifruxa fuq 
ekosistema sħiħa. Għar-riżorsi bijoloġiċi 
bbażati fuq l-art, se ssir enfażi speċjali fuq 
sistemi bi dħul baxx u organiċi, immaniġġar 
aħjar tar-riżorsi u għalf ġdid u pjanti ġodda 
(uċuħ u siġar) flimkien ma’ kompożizzjoni, 
resistenza għat-tensjoni, użu effiċjenti tan-
nutrijenti u arkitettura imtejbin. Dan se jkun 
appoġġat permezz ta’ riċerka fil-
bijosikurezza, il-koeżistenza u t-traċċabilità 
ta’ pjanti, sistemi u prodotti ġodda. Is-saħħa 
tal-pjanti tiġi imtejba pemezz ta’ għarfien 
aħjar ta’ l-ekoloġija, il-bijoloġija ta’ l-
organiżmi li jagħmlu l-ħsara lill-pjanti 
(pests) u theddid ieħor u appoġġ għall-
kontroll tat-tifqigħ ta’ mard u titjib ta’ 
għodod u sistemi sostenibbli għall-
immaniġġar tal-pests. Għar-riżorsi bijoloġiċi 
minn ambjenti akkwatiċi, se ssir enfażi fuq 
il-funzjonijiet bijoloġiċi essenzjali, sistemi 
ta' produzzjoni sikuri u għalf ta' speċi 
kkulturai li ma jagħmlux ħsara żejda lill-
ambjent u fuq il-bijoloġija tas-sajd, id-
dinamika tas-sajd imħallat, l-interazzjonijiet 
bejn l-attivitajiet ta' sajd u l-ekosistema tal-
baħar u fuq sistemi ta' ġestjoni reġjonali u 
multi-annwali ibbażati fuq il-flotot.

- Sostenibbiltà u kompetittività miżjuda, 
waqt li jonqos l-impatt ambjentali, fl-
agrikoltura, il-forestrija, is-sajd u l-
akwakultura permezz ta’ l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji ġodda, tagħmir, sistemi ta’ 
monitoraġġ, pjanti u sistemi ta’ produzzjoni 
ġodda, it-titjib tal-bażi xjentifika u teknika 
tal-ġestjoni tas-sajd u l-uċuħ tar-raba’ 
permezz ta’ trobbija selettiva tal-pjanti, s-
saħħa tal-pjanti u sistemi tal-produzzjoni 
ottimizzati, kif ukoll għarfien aħjar ta’ l-
interazzjoni bejn sistemi differenti 
(agrikoltura u forestrija, sajd u 
akkwakultura) bi strateġija mifruxa fuq 
ekosistema sħiħa. Għar-riżorsi bijoloġiċi 
bbażati fuq l-art, se ssir enfażi speċjali fuq 
sistemi bi dħul baxx u organiċi, immaniġġar 
aħjar tar-riżorsi u għalf ġdid u pjanti ġodda 
(uċuħ u siġar) flimkien ma’ kompożizzjoni, 
resistenza għat-tensjoni, użu effiċjenti tan-
nutrijenti u arkitettura imtejbin. Dan se jkun 
appoġġat permezz ta’ riċerka fil-
bijosikurezza, il-koeżistenza u t-traċċabilità 
ta’ pjanti, sistemi u prodotti ġodda. Is-saħħa 
tal-pjanti tiġi imtejba pemezz ta’ għarfien 
aħjar ta’ l-ekoloġija, il-bijoloġija ta’ l-
organiżmi li jagħmlu l-ħsara lill-pjanti 
(pests) u theddid ieħor u appoġġ għall-
kontroll tat-tifqigħ ta’ mard u titjib ta’ 
għodod u sistemi sostenibbli għall-
immaniġġar tal-pests. Għar-riżorsi bijoloġiċi 
minn ambjenti akkwatiċi, se ssir enfażi fuq 
il-funzjonijiet bijoloġiċi essenzjali, sistemi 
ta' produzzjoni sikuri u għalf ta' speċi 
kkulturai li ma jagħmlux ħsara żejda lill-
ambjent u fuq il-bijoloġija tas-sajd, id-
dinamika tas-sajd imħallat, l-interazzjonijiet 
bejn l-attivitajiet ta' sajd u l-ekosistema tal-
baħar u fuq sistemi ta' ġestjoni reġjonali u 
multi-annwali ibbażati fuq il-flotot.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

L-uċuħ tar-raba’ jistgħu jittejbu permezz ta’ trobbija selettiva tal-pjanti u ta’ appoġġ għas-
saħħa tal-pjanti u sistemi tal-produzzjoni ġodda.  It-trasferiment tad-dejta, l-għarfien u l-
konklużjonijiet minn diversi forom ta’ riċerka ġenetika f’prodotti kummerċjali ġodda li huma 
riżultat ta’ metodi tradizzjonali jew bijoteknoloġiċi għat-trobbija tal-pjanti hija ta’ 
importanza vitali għall-kompetittività ta’ l-agrikoltura Ewropea.

Emenda mressqa minn Pia Elda Locatelli

Emenda 292
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘L-Ikel l-Agrikoltura u l-Bijoteknoloġija’, intestatura 

‘Attivitajiet’, bullet 1, inċiż 2

- Sostenibbiltà u kompetittività miżjuda, 
waqt li jonqos l-impatt ambjentali, fl-
agrikoltura, il-forestrija, is-sajd u l-
akkwakultura permezz ta’ l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji ġodda, tagħmir, sistemi ta’ 
monitoraġġ, pjanti u sistemi ta’ produzzjoni 
ġodda, it-titjib tal-bażi xjentifika u teknika 
tal-ġestjoni tas-sajd, kif ukoll għarfien aħjar 
ta’ l-interazzjoni bejn sistemi differenti 
(agrikoltura u forestrija, sajd u 
akkwakultura) bi strateġija mifruxa fuq 
ekosistema sħiħa. Għar-riżorsi bijoloġiċi 
bbażati fuq l-art, se ssir enfażi speċjali fuq 
sistemi bi dħul baxx u organiċi, immaniġġar 
aħjar tar-riżorsi u għalf ġdid u pjanti ġodda 
(uċuħ u siġar) flimkien ma’ kompożizzjoni, 
resistenza għat-tensjoni, użu effiċjenti tan-
nutrijenti u arkitettura imtejbin. Dan se jkun 
appoġġat permezz ta’ riċerka fil-
bijosikurezza, il-koeżistenza u t-traċċabilità 
ta’ pjanti, sistemi u prodotti ġodda. Is-saħħa 
tal-pjanti tiġi imtejba pemezz ta’ għarfien 
aħjar ta’ l-ekoloġija, il-bijoloġija ta’ l-
organiżmi li jagħmlu l-ħsara lill-pjanti 
(pests) u theddid ieħor u appoġġ għall-
kontroll tat-tifqigħ ta’ mard u titjib ta’ 
għodod u sistemi sostenibbli għall-
immaniġġar tal-pests. Għar-riżorsi bijoloġiċi 
minn ambjenti akkwatiċi, se ssir enfażi fuq 
il-funzjonijiet bijoloġiċi essenzjali, sistemi 
ta' produzzjoni sikuri u għalf ta' speċi 
kkulturai li ma jagħmlux ħsara żejda lill-

- Sostenibbiltà u kompetittività miżjuda, 
waqt li jonqos l-impatt ambjentali, fl-
agrikoltura, il-forestrija, is-sajd u l-
akwakultura permezz ta’ l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji ġodda, tagħmir, sistemi ta’ 
monitoraġġ, pjanti u sistemi ta’ produzzjoni 
ġodda, it-titjib tal-bażi xjentifika u teknika 
tal-ġestjoni tas-sajd, kif ukoll għarfien aħjar 
ta’ l-interazzjoni bejn sistemi differenti 
(agrikoltura u forestrija, sajd u 
akkwakultura) bi strateġija mifruxa fuq 
ekosistema sħiħa. Għar-riżorsi bijoloġiċi 
bbażati fuq l-art, se ssir enfażi speċjali fuq 
sistemi bi dħul baxx u organiċi, immaniġġar 
aħjar tar-riżorsi u għalf ġdid u pjanti ġodda 
(uċuħ u siġar) flimkien ma’ kompożizzjoni, 
resistenza għat-tensjoni, użu effiċjenti tan-
nutrijenti u arkitettura imtejbin. Dan se jkun 
appoġġat permezz ta’ riċerka fil-
bijosikurezza, il-koeżistenza u t-traċċabilità 
ta’ pjanti, sistemi u prodotti ġodda. Is-saħħa 
tal-pjanti tiġi imtejba pemezz ta’ għarfien 
aħjar ta’ l-ekoloġija, il-bijoloġija ta’ l-
organiżmi li jagħmlu l-ħsara lill-pjanti 
(pests) u theddid ieħor u appoġġ għall-
kontroll tat-tifqigħ ta’ mard u titjib ta’ 
għodod u sistemi sostenibbli għall-
immaniġġar tal-pests. Għar-riżorsi bijoloġiċi 
minn ambjenti akkwatiċi, se ssir enfażi fuq 
il-funzjonijiet bijoloġiċi essenzjali, sistemi 
ta' produzzjoni sikuri u għalf ta' speċi 
kkulturai li ma jagħmlux ħsara żejda lill-
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ambjent u fuq il-bijoloġija tas-sajd, id-
dinamika tas-sajd imħallat, l-interazzjonijiet 
bejn l-attivitajiet ta' sajd u l-ekosistema tal-
baħar u fuq sistemi ta' ġestjoni reġjonali u 
multi-annwali ibbażati fuq il-flotot.

ambjent u fuq il-bijoloġija tas-sajd, id-
dinamika tas-sajd imħallat, l-interazzjonijiet 
bejn l-attivitajiet ta' sajd u l-ekosistema tal-
baħar u fuq sistemi ta' ġestjoni reġjonali u 
multi-annwali ibbażati fuq il-flotot.

Dan is-suġġett jinkludi l-bijoteknoloġija 
agrikola b’mod ċar, suġġett li għadu 
jqajjem oppożizzjoni evidenti mill-
maġġoranza ta’ l-opinjoni pubblika. Waqt 
li l-mod kif jitpoġġa l-kliem huwa tali li 
jwassal l-użu tal-bijoteknoloġiji għat-titjib 
tar-riżorsi u tas-saħħa u l-ambjent jista’ 
jinftiehem minn qarrej espert, għandha ssir 
stqarrija iżjed ċara li l-modifika se tkun 
immirata lejn titjib tas-saħħa tal-
popolazzjoni u s-sikurezza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-qasam kollu tal-bijoteknoloġija agrikola jidher f’dell ikrah minħabba preġudizzju u 
prekonċezzjonijiet mhux xjentifiċi. Huwa ċar illi dan il-qasam ta’ riċerka xjentifika jista’ 
jagħti kontribut estensiv lis-saħħa tal-bniedem u lis-sikurezza tal-bniedem. Se jkun hemm 
bżonn li l-kundizzjonijiet sperimentali u l-esperimenti fil-laboratorju u fuq il-post għandhom 
jkunu definiti, iżda progress f’dan il-qasam huwa kruċjali għall-kompettività kif ukoll għall-
benesseri tal-popolazzjonijiet Ewropej.  

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 293
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘L-Ikel l-Agrikoltura u l-Bijoteknoloġija’, intestatura 

‘Attivitajiet’, bullet 1, inċiż 2

- Sostenibbiltà u kompetittività miżjuda, 
waqt li jonqos l-impatt ambjentali, fl-
agrikoltura, il-forestrija, is-sajd u l-
akkwakultura permezz ta’ l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji ġodda, tagħmir, sistemi ta’ 
monitoraġġ, pjanti u sistemi ta’ produzzjoni 
ġodda, it-titjib tal-bażi xjentifika u teknika 
tal-ġestjoni tas-sajd, kif ukoll għarfien aħjar 
ta’ l-interazzjoni bejn sistemi differenti 
(agrikoltura u forestrija, sajd u 
akkwakultura) bi strateġija mifruxa fuq 
ekosistema sħiħa. Għar-riżorsi bijoloġiċi 

Sostenibbiltà u kompetittività miżjuda, waqt 
li jonqos l-impatt ambjentali, fl-agrikoltura, 
il-forestrija, is-sajd u l-akwakultura permezz 
ta’ l-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda, tagħmir, 
sistemi ta’ monitoraġġ, pjanti u sistemi ta’ 
produzzjoni ġodda, it-titjib tal-bażi 
xjentifika u teknika tal-ġestjoni tas-sajd, kif 
ukoll għarfien aħjar ta’ l-interazzjoni bejn 
sistemi differenti (agrikoltura u forestrija, 
sajd u akkwakultura) bi strateġija mifruxa 
fuq ekosistema sħiħa. Għar-riżorsi bijoloġiċi 
bbażati fuq l-art, se ssir enfażi speċjali fuq 
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bbażati fuq l-art, se ssir enfażi speċjali fuq 
sistemi bi dħul baxx u organiċi, immaniġġar 
aħjar tar-riżorsi u għalf ġdid u pjanti ġodda 
(uċuħ u siġar) flimkien ma’ kompożizzjoni, 
resistenza għat-tensjoni, użu effiċjenti tan-
nutrijenti u arkitettura imtejbin. Dan se jkun 
appoġġat permezz ta’ riċerka fil-
bijosikurezza, il-koeżistenza u t-traċċabilità 
ta’ pjanti, sistemi u prodotti ġodda. Is-saħħa 
tal-pjanti tiġi imtejba pemezz ta’ għarfien 
aħjar ta’ l-ekoloġija, il-bijoloġija ta’ l-
organiżmi li jagħmlu l-ħsara lill-pjanti 
(pests) u theddid ieħor u appoġġ għall-
kontroll tat-tifqigħ ta’ mard u titjib ta’ 
għodod u sistemi sostenibbli għall-
immaniġġar tal-pests. Għar-riżorsi bijoloġiċi 
minn ambjenti akkwatiċi, se ssir enfażi fuq 
il-funzjonijiet bijoloġiċi essenzjali, sistemi 
ta' produzzjoni sikuri u għalf ta' speċi 
kkulturai li ma jagħmlux ħsara żejda lill-
ambjent u fuq il-bijoloġija tas-sajd, id-
dinamika tas-sajd imħallat, l-interazzjonijiet 
bejn l-attivitajiet ta' sajd u l-ekosistema tal-
baħar u fuq sistemi ta' ġestjoni reġjonali u 
multi-annwali ibbażati fuq il-flotot.

sistemi bi dħul baxx u organiċi, immaniġġar 
aħjar tar-riżorsi u għalf ġdid u pjanti ġodda 
(uċuħ u siġar) flimkien ma’ kompożizzjoni, 
resistenza għat-tensjoni, użu effiċjenti tan-
nutrijenti u arkitettura imtejbin.  Dan se jkun 
appoġġat permezz ta’ riċerka fil-
bijosikurezza, il-koeżistenza u t-traċċabilità 
ta’ pjanti, sistemi u prodotti ġodda. Is-saħħa 
tal-pjanti tiġi imtejba pemezz ta’ għarfien 
aħjar ta’ l-ekoloġija, il-bijoloġija ta’ l-
organiżmi li jagħmlu l-ħsara lill-pjanti 
(pests) u theddid ieħor u appoġġ għall-
kontroll tat-tifqigħ ta’ mard u titjib ta’ 
għodod u sistemi sostenibbli għall-
immaniġġar tal-pests. Għandhom jiġu 
żviluppati metodi mtejba għall-monitoraġġ, 
il-preżervazzjoni u t-titjib tal-fertilità tal-
ħamrija. Għar-riżorsi bijoloġiċi minn 
ambjenti akkwatiċi, se ssir enfażi fuq il-
funzjonijiet bijoloġiċi essenzjali, sistemi ta' 
produzzjoni sikuri u għalf ta' speċi kkulturai 
li ma jagħmlux ħsara żejda lill-ambjent u fuq 
il-bijoloġija tas-sajd, id-dinamika tas-sajd 
imħallat, l-interazzjonijiet bejn l-attivitajiet 
ta' sajd u l-ekosistema tal-baħar u fuq sistemi 
ta' ġestjoni reġjonali u multi-annwali 
ibbażati fuq il-flotot. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Studji riċenti tal-fertilità tal-ħamrija jindikaw tnaqqis inkwetanti fil-fertilità globali tal-
ħamrija, li huwa riskju għall-kapaċità tal-bniedem biex jitma lilu nnifsu fuq perjodu ta’ żmien 
twil.  Hemm tnaqqis fil-kontenut tal-materjal organiku fil-ħamrija, u żieda fir-rati ta’ l-
erożjoni, li jistgħu jkunu kkawżati minn strateġiji ta’ produzzjoni agrikola intensiva li tista’ 
ma tkunx sostenibbli fuq perjodu ta’ żmien itwal.

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 294
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “L-Ikel l-Agrikoltura u l-Bijoteknoloġija”, intestatura 

“Attivitajiet”, bullet 1, inċiż 4 a (ġdid)

- Riċerka dwar kwistjonijiet ta’ politika 
agrikola, marittima u forestali, inklużi 
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l-impatti ekonomiċi, soċjali u reġjonali 
tar-riforma tal-Politika Agrikola 
Komuni u tad-WTO Doha Round, l-
impatt tat-tkabbir ta’ l-UE fuq l-iżvilupp 
agrikolu u rurali ta’ l-Istati Membri 
antiki u ġodda, u l-prospetti tas-suq ta' 
prodotti agrikoli, marittimi u dawk 
forestali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Programm Speċifiku “Kooperazzjoni” għandu jagħti enfasi speċjali lir-riċerka fuq 
kwistjonijiet ta’ politika agrikola, peress illi l-UE għaddejja minn dik li hija x’aktarx l-akbar 
trasformazzjoni radikali tal-politika agrikola komuni minħabba l-Ewropa l-ġdida u tendenzi 
minn madwar id-dinja.

Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 295
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘L-Ikel l-Agrikoltura u l-Bijoteknoloġija’, intestatura 

‘Attivitajiet’, bullet 2, inċiż 5

- Il-ħarsien kemm tas-saħħa tal-bniedem u 
kemm ta’ l-ambjent permezz ta’ għarfien 
aħjar ta’ l-impatt ambjentali fuq u ta’ l-katini 
ta’ l-ikel/għalf. Dan se jinvolvi l-istudju tal-
kontaminanti ta’ l-ikel u r-riżultati fuq is-
saħħa, l-iżvilupp ta’ għodod u metodi aħjar 
għall-valutazzjoni ta’ l-impatt tal-katini ta’ l-
ikel u l-għalf fuq l-ambjent. L-assigurazzjoni 
tal-kwalità u l-integrità tal-katina ta’ l-ikel 
titlpb mudelli ġodda għall-analiżi tal-katina 
tal-prodotti bażiċi u kinċetti dwar l-
immaniġġar tal-katina ta’ l-ikel kollha, 
inklużi l-aspetti relatati mal-konsumatur.

- Il-ħarsien kemm tas-saħħa tal-bniedem u 
kemm ta’ l-ambjent permezz ta’ għarfien 
aħjar ta’ l-impatt ambjentali fuq u ta’ l-katini 
ta’ l-ikel/għalf. Dan se jinvolvi l-istudju tal-
kontaminanti ta’ l-ikel u r-riżultati fuq is-
saħħa, l-iżvilupp ta’ għodod u metodi aħjar 
għall-valutazzjoni ta’ l-impatt tal-katini ta’ l-
ikel u l-għalf fuq l-ambjent. L-assigurazzjoni 
tal-kwalità u l-integrità tal-katina ta’ l-ikel 
titlpb mudelli ġodda għall-analiżi tal-katina 
tal-prodotti bażiċi u kinċetti dwar l-
immaniġġar tal-katina ta’ l-ikel kollha, 
inklużi l-aspetti relatati mal-konsumatur; l-
iżvilupp ta’ metodi ġodda li jaċċertaw t-
traċċabilità (kemm għall-organiżmi GM u 
dawk mhux GM); il-konsegwenzi ta’ l-
għalf ta’ l-annimali u tal-medikazzjoni 
veterinarja fuq is-saħħa tal-bniedem.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li jiġu żviluppati metodi ġodda biex jaċċertaw it-traċċabilità biex tisaħħaħ il-
kunfidenza tal-konsumatur. L-istess japplika għall-konsegwenzi possibbli fuq is-saħħa tal-
bniedem ta’ l-għalf ta’ annimali u l-mediċini li qed jintużaw.  

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer f’isem il-Grupp tal-
Ħodor/Efa

Emenda 296
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “L-Ikel l-Agrikoltura u l-Bijoteknoloġija”, intestatura 

“Attivitajiet”, bullet 3, inċiż 1

- Sabiex tissaħħaħ il-bażi ta’ għarfien u jkun 
hemm żvilupp ta’ teknoloġiji avvanzati 
għall-produzzjoni ta’ bijomass mill-art jew 
il-baħar għal applikazzjonijiet fl-enerġija 
jew l-industrija. Dan se jinkludi il-genomics
u l-metabolomics tal-pjanti, l-annimali u l-
mikrobi sabiex ikun hemm titjib fil-
produttività u l-kompożizzjoni tal-materji 
primi u feedstocks tal-bijomassa għall-aħjar 
konverżjoni fi prodotti b’valur miżjud għoli, 
waqt li jkunu esplojtati organiżmi naturali 
jew imtejba tal-baħar jew ta’ l-art bħala sorsi 
ġodda. Dan se jinkorpora b’mod sħiħ l-
analiżi taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prattiċi fil-
biedja, it-trasport, il-ħażna u l-ħruġ fis-suq 
tal-bijoprodotti. Għalhekk, l-applikazzjoni 
tal-bijoteknoloġiji industrijali fi ħdan il-
katina ta’ l-uċuħ kollha sabiex tirrejalizza l-
potenzjal sħiħ ta’ l-strateġija bio-refinery, 
inklużi l-aspetti soċjoekonomiċi, agronomi, 
ekoloġiċi u tal-konsumatur, ikun indirizzat. 
Dan se jkun imtejjeb b’żieda fl-għarfien u l-
kontroll tal-metaboliżmu tal-pjanti u l-
mikrobi fuq livell ċellulari u subċellulari, fil-
produzzjoni ta’ prodotti bażiċi b’valur għoli 
bl-użu ta’ bijo-proċessi bi produzzjoni akbar, 
kwalità u purezza tal-prodotti tal-
konverżjoni aħjar, inkluż l-iddisinjar tal-
proċess bijokatalitiku. Barra minn hekk, 
jintużaw, jew ikunu żviluppati 
bijoteknoloġiji għal prodotti u proċessi mill-
foresti mtejba u ta’ kwalità għolja u b’valur 
miżjud għoli sabiex tiżdied is-sostenibbiltà 
ta’ l-injam u l-prodotti ta’ l-injam, inklużi l-
istokks ta’ l-injam u l-bijoenerġija li 

- Sabiex tissaħħaħ il-bażi ta’ għarfien u jkun 
hemm żvilupp ta’ teknoloġiji avvanzati 
għall-produzzjoni ta’ bijomass mill-art jew 
il-baħar għal applikazzjonijiet fl-enerġija 
jew l-industrija. Dan se jinkludi il-genomics
u l-metabolomics tal-pjanti, l-annimali u l-
mikrobi sabiex ikun hemm titjib fil-
produttività u l-kompożizzjoni tal-materji 
primi u feedstocks tal-bijomassa għall-aħjar 
konverżjoni fi prodotti b’valur miżjud għoli, 
waqt li jkunu esplojtati organiżmi naturali 
jew imtejba tal-baħar jew ta’ l-art bħala sorsi 
ġodda. Dan se jinkorpora b’mod sħiħ l-
analiżi taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prattiċi fil-
biedja, it-trasport, il-ħażna u l-ħruġ fis-suq 
tal-bijoprodotti. Għalhekk, l-applikazzjoni 
tal-bijoteknoloġiji industrijali fi ħdan il-
katina ta’ l-uċuħ kollha sabiex tirrejalizza l-
potenzjal sħiħ ta’ l-strateġija bio-refinery, 
inklużi l-aspetti soċjoekonomiċi, agronomi, 
ekoloġiċi u tal-konsumatur, ikun indirizzat. 
Dan se jkun imtejjeb b’żieda fl-għarfien u l-
kontroll tal-metaboliżmu tal-pjanti u l-
mikrobi fuq livell ċellulari u subċellulari, fil-
produzzjoni ta’ prodotti bażiċi b’valur għoli 
bl-użu ta’ bijo-proċessi bi produzzjoni akbar, 
kwalità u purezza tal-prodotti tal-
konverżjoni aħjar, inkluż l-iddisinjar tal-
proċess bijokatalitiku. Barra minn hekk, 
jintużaw, jew ikunu żviluppati 
bijoteknoloġiji għal prodotti u proċessi mill-
foresti mtejba u ta’ kwalità għolja u b’valur 
miżjud għoli sabiex tiżdied is-sostenibbiltà 
ta’ l-injam u l-prodotti ta’ l-injam, inklużi l-
istokks ta’ l-injam u l-bijoenerġija li 
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tiġġedded. Fl-aħħarnett, ikun indirizzat il-
potenzjal tal-bijoteknoloġija li tiskopri, 
timmonitorja, tevita, tittratta u telimina t-
tniġġis, b’enfasi fuq il-massimizzazzjoni tal-
valur ekonomiku ta’ l-iskart u l-prodotti 
sekondarji permezz ta’ bijoproċessi ġodda, 
weħidhom jew b’kombinament ma’ sistemi 
ta’ pjanti u/jew katalisti kimiċi.

tiġġedded. Fl-aħħarnett, ikun indirizzat il-
potenzjal tal-bijoteknoloġija li tiskopri, 
timmonitorja, tevita, tittratta u telimina t-
tniġġis, b’enfasi fuq il-massimizzazzjoni tal-
valur ekonomiku ta’ l-iskart u l-prodotti 
sekondarji permezz ta’ bijoproċessi ġodda, 
weħidhom jew b’kombinament ma’ sistemi 
ta’ pjanti u/jew katalisti kimiċi. 
B'konnessjoni ma’ l-iktar problemi agrikoli 
serji ta’ l-Ewropa, bħal pereżempju l-
fitoftera (il-ġlata) tal-patata, il-fusarium 
(head blight) fil-qamħ u l-qamħirrum, 
triodia syvina (orange swift caterpillar) fil-
qamħirrum, plasmospara (downy mildew) 
fid-dielja, eċċ., għandu jsir tqabbil bejn ir-
rimedji GM, dawk mhux GM u dawk 
organiċi biex tkun determinata l-aħjar 
strateġija biex jissolvew dawn il-problemi.

Or. en

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz f’isem il-Grupp tal-Ħodor/Efa

Emenda 297
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tegħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Għan”

Titjib fil-kompetittività ta’ l-industrija 
Ewropea u sabiex l-Ewropa tkun tista’ 
tikkontrolla u taġħti forma lill-iżvilupp futur 
tat-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-
Komunikazzjoni (ICT) sabiex it-talbiet tas-
soċjetà u l-ekonomija jkunu sodisfatti. L-
attivitajiet se jsaħħu l-bażi xjentifika u 
teknoloġika ta’ l-Ewropa u jiżguraw il-
tmexxija globali tagħha fl-ICT, jgħinu 
sabiex jimmotivaw u jistimulaw l-
innovazzjoni permezz ta’ l-użu ta’ l-ICT u 
jiżguraw li l-progress fl-ICT ikun trasformat, 
b’mod mgħaġġel, f’benefiċċji għaċ-ċittadini, 
negozji, industrija u gvernijiet Ewropej.

Titjib fil-kompetittività ta’ l-industrija 
Ewropea u sabiex l-Ewropa tkun tista’ 
tikkontrolla u taġħti forma lill-iżvilupp futur 
tat-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-
Komunikazzjoni (ICT) sabiex it-talbiet tas-
soċjetà u l-ekonomija jkunu sodisfatti. L-
attivitajiet se jsaħħu l-bażi xjentifika u 
teknoloġika ta’ l-Ewropa u jiżguraw il-
tmexxija globali tagħha fl-ICT, jgħinu 
sabiex jimmotivaw u jistimulaw l-
innovazzjoni permezz ta’ l-użu ta’ l-ICT u 
jiżguraw li l-progress fl-ICT ikun trasformat, 
b’mod mgħaġġel, f’benefiċċji għaċ-ċittadini, 
u b’mod partikolari l-anzjani u dawk li 
qegħdin fil-perikolu ta’ esklużjoni soċjali, 
bħal dawk b’diżabbiltà u dawk li għalihom 
l-aċċess għall-ITC huwa diffiċli; negozji, 
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industrija u gvernijiet kollha Ewropej.

Or. en

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz f’isem il-Grupp tal-Ħodor/Efa

Emenda 298
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tegħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Introduzzjoni”, paragrafu 1

It-teknoloġiji tat-tagħrif u l-komunikazzjoni 
(ICT) għandhom rwol uniku u ppruvat fit-
tkattir ta’ l-innovazzjoni, il-kreattività u l-
kompetittività tas-setturi kollha ta’ l-
industrija u tas-servizzi. Huma essenzjali 
sabiex ikunu ffaċċjati l-isfidi l-kbar tas-
soċjetà u l-modernizzazzjoni tas-servizzi 
pubbliċi, u jirfdu l-progress fl-oqsma kollha 
tax-xjenza u t-teknoloġija. Għalhekk, l-
Ewropa trid tikkontrolla u taġħti forma lill-
iżviluppi futuri ta’ l-ICT u tiżgura li s-
servizzi u l-prodotti msejsa fuq l-ICT ikunu 
adottati u użati sabiex jipprovdu l-benefiċċji 
kollha possibbli liċ-ċittadini u n-negozju.

It-teknoloġiji tat-tagħrif u l-komunikazzjoni 
(ICT) għandhom rwol uniku u ppruvat fit-
tkattir ta’ l-innovazzjoni, il-kreattività u l-
kompetittività tas-setturi kollha ta’ l-
industrija u tas-servizzi. Huma essenzjali 
sabiex ikunu ffaċċjati l-isfidi l-kbar tas-
soċjetà u l-modernizzazzjoni tas-servizzi 
pubbliċi, u jirfdu l-progress fl-oqsma kollha 
tax-xjenza u t-teknoloġija. Għalhekk, l-
Ewropa trid tikkontrolla u taġħti forma lill-
iżviluppi futuri ta’ l-ICT u tiżgura li s-
servizzi u l-prodotti msejsa fuq l-ICT li 
huma interoperabbli u affidabbli ikunu 
adottati u użati sabiex jipprovdu l-benefiċċji 
kollha possibbli liċ-ċittadini u n-negozju.

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 299
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Introduzzjoni”, paragrafu 4

It-tema ICT taġħti prijorità lir-riċerka 
strateġika madwar pilastri tat-teknoloġija 
importanti, tiżgura l-integrazzjoni end-to-
end tat-teknoloġiji u tipprovdi l-għarfien u l-
mezzi għall-iżvilupp ta’ firxa wiesgħa ta’ 
applikazzjonijiet ICT. L-attivitajiet jiksbu 
avvanzi industrijali u teknoloġiċi fis-settur 
ICT u jtejbu l-vantaġġ kompetittiv tas-setturi 
importanti mitfugħin ħafna fuq l-ICT –
kemm permezz ta’ prodotti u servizzi 

It-tema ICT tagħti prijorità lir-riċerka 
strateġika madwar pilastri tat-teknoloġija 
importanti, tiżgura l-integrazzjoni end-to-
end tat-teknoloġiji u tipprovdi l-għarfien u l-
mezzi għall-iżvilupp ta’ firxa wiesgħa ta’ 
applikazzjonijiet ICT. L-attivitajiet jiksbu 
avvanzi industrijali u teknoloġiċi fis-settur 
ICT u jtejbu l-vantaġġ kompetittiv tas-setturi 
importanti mitfugħin ħafna fuq l-ICT –
kemm permezz ta’ prodotti u servizzi 
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b’valur għoli msejsa fuq l-ICT u kemm minn 
titjib tal-proċessi ta’ organizzazzjoni kemm 
fin-negozji u kemm fl-amministrazzjoni. It-
tema se tagħti appoġġ ukoll lill-politiki oħra 
ta’ l-Unjoni Ewropea, billi timmobilizza 
l-ICT sabiex tilqa’ għat-talbiet tal-pubbliku 
u tas-soċjetà.

b’valur għoli msejsa fuq l-ICT u kemm minn 
proċessi ta’ organizzazzjoni ġodda jew 
imtejba kemm fin-negozji u kemm fl-
amministrazzjoni. It-tema se tagħti appoġġ 
ukoll lill-politiki oħra ta’ l-Unjoni Ewropea, 
billi timmobilizza l-ICT sabiex tilqa’ għat-
talbiet tal-pubbliku u tas-soċjetà.

Or. en

Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz u Caroline Lucas f’isem il-Grupp tal-
Ħodor/Efa

Emenda 300
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Introduzzjoni”, paragrafu 4

It-tema ICT taġħti prijorità lir-riċerka 
strateġika madwar pilastri tat-teknoloġija 
importanti, tiżgura l-integrazzjoni end-to-
end tat-teknoloġiji u tipprovdi l-għarfien u l-
mezzi għall-iżvilupp ta’ firxa wiesgħa ta’ 
applikazzjonijiet ICT. L-attivitajiet jiksbu 
avvanzi industrijali u teknoloġiċi fis-settur 
ICT u jtejbu l-vantaġġ kompetittiv tas-setturi 
importanti mitfugħin ħafna fuq l-ICT –
kemm permezz ta’ prodotti u servizzi 
b’valur għoli msejsa fuq l-ICT u kemm minn 
titjib tal-proċessi ta’ organizzazzjoni kemm 
fin-negozji u kemm fl-amministrazzjoni. It-
tema se tagħti appoġġ ukoll lill-politiki oħra 
ta’ l-Unjoni Ewropea, billi timmobilizza 
l-ICT sabiex tilqa’ għat-talbiet tal-pubbliku 
u tas-soċjetà.

It-tema ICT tagħti prijorità lir-riċerka 
strateġika madwar pilastri tat-teknoloġija 
importanti, tiżgura l-integrazzjoni 'end-to-
end' tat-teknoloġiji u tipprovdi l-għarfien u l-
mezzi għall-iżvilupp ta’ firxa wiesgħa ta’ 
applikazzjonijiet ICT. L-attivitajiet jiksbu 
avvanzi industrijali u teknoloġiċi fis-settur 
ICT u jtejbu l-vantaġġ kompetittiv tas-setturi 
importanti mitfugħin ħafna fuq l-ICT –
kemm permezz ta’ prodotti u servizzi 
b’valur għoli msejsa fuq l-ICT u kemm minn 
titjib tal-proċessi ta’ organizzazzjoni kemm 
fin-negozji u kemm fl-amministrazzjoni. It-
tema se tagħti appoġġ ukoll lill-politiki oħra 
ta’ l-Unjoni Ewropea, billi timmobilizza 
l-ICT sabiex tilqa’ għat-talbiet tal-pubbliku 
u tas-soċjetà; bl-użu ta’ l-ICT għall-iżvilupp 
sostenibbli, b’mod partikulari fl-
immaniġġjar tat-trasport, fil-konservazzjoni 
ta’ l-enerġija u fl-użu tar-riżorsi naturali 
kif ukoll fil-prevenzjoni ta’ kunflitti 
vjolenti; bil-monitoraġġ milil-qrib ta’ 
impatti possibbli tat-teknoloġiji ta’ l-ICT 
fuq il-benesseri tal-bniedem, b’mod 
partikulari l-effetti tar-radjazzjoni 
elettromanjetika. Għandha ssir enfasi 
speċjali fuq kif jingħelbu l-ostakli tal-
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ġurisdizzjoni, tal-lingwa u tal-post.

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 301
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Introduzzjoni”, paragrafu 5

L-attivitajiet se jkopru l-kollaborazzjoni u l-
azzjonijiet ta’ netwerking, jappoġġaw
l-Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija –
inklużi aspetti magħżula tar-riċerka fl-
oqsma tat-Teknoloġiji tan-Nanoelettronika 
u s-Sistemi tal-Kompjuters Embedded – u 
inizjattivi ta’ koordinazzjoni ta’ programmi 
nazzjonali – inkluż il-qasam tal-Assitenza 
fl-Ambjent tal-Ħajja. Il-prijoritajiet ta’ l-
attivitajiet se jinkludu, fost sorsi oħrajn, 
suġġetti li jiddependu fuq ix-xogħol tal-
Pjattaformi tat-Teknoloġija Ewropej. 
Sinerġiji tematiċi jkunu wkoll żviluppati ma’ 
attivitajiet relatati fi Programm Speċifiku 
oħra.

L-attivitajiet se jkopru l-kollaborazzjoni u l-
azzjonijiet ta’ netwerking, u jistgħu jagħtu 
appoġġ lil-Inizjattivi Konġunti għat-
Teknoloġija u lil-inizjattivi ta' 
koordinazzjoni ta' programmi nazzjonali 
(inklużi n-nanoteknoloġija, sistemi 
'embedded' u l-Għajxien f'ambjent imtejjeb 
tad-dar (Ambient Assisted Living). Il-
prijoritajiet ta’ l-attivitajiet se jinkludu, fost 
sorsi oħrajn, suġġetti li jiddependu fuq ix-
xogħol tal-Pjattaformi tat-Teknoloġija 
Ewropej. Sinerġiji tematiċi jkunu  żviluppati 
wkoll ma’ attivitajiet relatati fi Programm 
Speċifiċi oħra.

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 302
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Attivitajiet”, bullet 1, inċiż 1

– - In-nanoelettronika, "photonics" u 
sistemi mikro/nano integrati: teknoloġiji ta’ 
l-ipproċessar, l-invenzjoni u l-iddisinjar 
sabiex itejbu d-daqs, id-densità, ir-
rendiment, l-effiċjenza fir-rigward ta' l-
enerġija, il-manifattura u l-benefiċċju skond 
il-prezz tal-komponenti, sistemi on-a-chip, 

– - In-nanoelettronika, il-fotonika u s-
sistemi mikro/nanointegrati: teknoloġiji u 
metodoloġiji ta’ l-ipproċessar, l-invenzjoni,
l-iddisinjar u lit-testjar sabiex itejbu d-daqs, 
id-densità, ir-rendiment, l-effiċjenza fir-
rigward ta' l-enerġija, il-manifattura u l-
benefiċċju skond il-prezz tal-komponenti, 
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sistemi in-a-package u sistemi integrati; 
komponenti fotoniċi bażiċi għal firxa 
wiesgħa ta’ applikazzjonijiet; sistemi tal-
ħażna tat-tagħrif b'rendiment għoli/densità 
għolja; apparat ta’ display b’superfiċje 
kbira/integrat ħafna; apparat li jħoss, 
iħaddem, jivviżwalizza u juri; sistemi li 
jikkunsmaw biss ftit enerġija; sorsi/ħażna 
alternattivi ta’ l-enerġija; teknoloġiji/sistemi 
ta’ integrazzjoni eteroġeni; sistemi 
multi-funzjonali mikro-nano-bijo-info; 
elettronika b’superfiċje kbira; l-integrazzjoni 
f’materjali/oġġetti differenti; l-interfacing
ma’ organiżmi ħajjin; (self)-assembly ta’ 
molekuli jew atomi fi strutturi stabbli.

sistemi 'on-a-chip', sistemi 'in-a-package' u 
sistemi integrati; komponenti fotoniċi bażiċi
għall-ġenerazzjoni, il-manipulazzjoni u l-
perċezzjoni tad-dawl għal firxa wiesgħa ta’ 
applikazzjonijiet inklużi komponenti li 
jgħaġġlu ħafna; sistemi ta’ RF; sistemi tal-
ħażna tat-tagħrif b'rendiment għoli/densità 
għolja; apparat ta’ 'display' b’superfiċje 
kbira/integrat ħafna; apparat li jħoss, 
iħaddem, jivviżwalizza u juri; sistemi li 
jikkunsmaw biss ftit enerġija; sorsi/ħażna 
alternattivi ta’ l-enerġija; teknoloġiji/sistemi 
ta’ integrazzjoni eteroġeni; sistemi 
intelliġenti; (sistemi  mikro-nano-bijo-info 
multifunzjonali); elettronika b’superfiċje 
kbira; l-integrazzjoni f’materjali/oġġetti 
differenti; l-interfacing ma’ organiżmi 
ħajjin; (self)-assembly ta’ molekuli jew 
atomi fi strutturi stabbli.

Or. en

Emenda mressqa minn Renato Brunetta

Emenda 303
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Attivitajiet”, bullet 1, inċiż 1

– - In-nanoelettronika, photonics u sistemi 
mikro/nano integrati: teknoloġiji ta’ l-
ipproċessar, l-invenzjoni u l-iddisinjar 
sabiex itejbu d-daqs, id-densità, ir-
rendiment, l-effiċjenza fir-rigward ta' l-
enerġija, il-manifattura u l-benefiċċju skond 
il-prezz tal-komponenti, sistemi on-a-chip, 
sistemi in-a-package u sistemi integrati; 
komponenti fotoniċi bażiċi għal firxa 
wiesgħa ta’ applikazzjonijiet; sistemi tal-
ħażna tat-tagħrif b'rendiment għoli/densità 
għolja; apparat ta’ display b’superfiċje 
kbira/integrat ħafna; apparat li jħoss, 
iħaddem, jivviżwalizza u juri; sistemi li 
jikkunsmaw biss ftit enerġija; sorsi/ħażna 
alternattivi ta’ l-enerġija; teknoloġiji/sistemi 

– - In-nanoelettronika, fotonika u s-sistemi 
mikro/nanointegrati: teknoloġiji ta’ l-
ipproċessar, l-invenzjoni u l-iddisinjar 
sabiex itejbu d-daqs, id-densità, ir-
rendiment, il-manifattura u l-benefiċċju 
skond il-prezz tal-komponenti, sistemi 'on-a-
chip', sistemi 'in-a-package' u sistemi 
integrati; komponenti avvanzati mingħajr 
wajers u subsistemi; komponenti fotoniċi 
bażiċi għal firxa wiesgħa ta’ 
applikazzjonijiet; sistemi tal-ħażna tat-
tagħrif b'rendiment għoli/densità għolja; 
apparat ta’ display b’superfiċje kbira/integrat 
ħafna; apparat li jħoss, iħaddem, 
jivviżwalizza u juri; sorsi/ħażna ta’ l-
enerġija; teknoloġiji/sistemi ta’ integrazzjoni 
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ta’ integrazzjoni eteroġeni; sistemi 
multi-funzjonali mikro-nano-bijo-info; 
elettronika b’superfiċje kbira; l-integrazzjoni 
f’materjali/oġġetti differenti; l-interfacing
ma’ organiżmi ħajjin; (self)-assembly ta’ 
molekuli jew atomi fi strutturi stabbli.

eteroġeni; (sistemi  mikro-nano-bijo-info 
multifunzjonali); elettronika b’superfiċje 
kbira; l-integrazzjoni f’materjali differenti; l-
interfacing ma’ organiżmi ħajjin; (self)-
assembly ta’ molekuli jew atomi fi strutturi 
stabbli.

Or. en

(Din l-emenda tieħu post AM 639 ta' l-Abbozz tar-Rapport ta' Jerzy Buzek dwar is-Seba' 
Programm ta' Qafas)

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 304
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Attivitajiet”, bullet 1, inċiż 1 a (ġdid)

- Kompjutazzjoni quantum: ħardwer u 
softwer innovattivi għall-ipproċċessar ta’ l-
informazzjoni quantum, inklużi metodi u 
apparat ġdid għall-ġenerazzjoni, il-ħażna u 
t-trasmissjoni ta’ informazzjoni quantum, 
disinji ta’ kompjuters quantum li huma 
aċċessibli għal ħafna nies f'daqqa , u 
algoritmi mtejba għat-tiswija ta’ l-iżbalji u 
l-ipproċċessar tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kompjutazzjoni quantum huwa qasam ta’ riċerka fuq perjodu ta’ żmien itwal, li jista’ jieħu 
għaxar snin oħra jew iżjed sakemm jasal fl-aqwa tiegħu, iżda jista' jwassal għal rivoluzzjoni 
f'ħafna aspetti tal-kompjutazzjoni u l-ipproċċessar ta’ l-informazzjoni.  Hemm ir-riskju lid an 
il-qasam jispiċċa jkun dominat kollu kemm humill-Istati Uniti. L-Ewropa għandha saħħa 
kbira fl-aspetti xjentifiċi bażiċi ta’ dan is-suġġett, u huwa vitali li nakkwistaw il-kontinwità u 
l-espansjoni ta’ l-isforz Ewropew għar-riċerka , koordinazzjoni imtejba bejn riċerkaturi 
Ewropej, u kollaborazzjoni msaħħa bejn l-akkademja u l-industrija. Dan il-qasam huwa 
distint minn dak li huwa normalment deskritt bħala nanoelettronika, u għalhekk jistħoqlu sub-
intestatura separata fid-dokumentazzjoni ta’ l-istrateġija tar-riċerka kollaborattiva ta’ l-UE.
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Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 305
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Attivitajiet”, bullet 1, inċiż 2

- Netwerks ta’ komunikazzjoni mifruxa u 
b’kapaċità bla limitu: teknoloġiji u sistemi 
ta’ netwerks ċellulari u broadband ta’ 
benefiċċju skond il-prezz inklużi netwerks 
terrestri u tas-satellita; il-konverġenza 
netwerks differenti fissi, ċellulari tar-radju u 
tax-xandir li jkopru mill-qasam personali sa 
żoni reġjonali u globali; l-interoperabbiltà 
tas-servizzi u l-applikazzjonijiet tal-
komunikazzjoni bil-wajers u mingħajrhom; 
l-immaniġġar tar-riżorsi tan-netwerks, il-
konfigurazzjoni mill-ġdid tas-servizzi; 
netwerking kumpless ta’ apparat, sensors u 
mikroċipps tal-multimedja ad-hoc u 
intelliġenti. 

- Netwerks ta’ komunikazzjoni mifruxa u 
b’kapaċità bla limitu: teknoloġiji, sistemi u 
arkitetturi ta’ netwerks ċellulari u 
broadband ta’ benefiċċju skond il-prezz, li 
jistgħu jkunu kkonfigurati mill-ġdid u li 
huma flessibbli, inklużi netwerks terrestri  
tas-satellita; il-konverġenza netwerks u 
servizzi differenti fissi, ċellulari tar-radju u 
tax-xandir li jkopru mill-qasam personali sa 
żoni reġjonali u globali; l-interoperabbiltà 
tas-servizzi u l-applikazzjonijiet tal-
komunikazzjoni bil-wajers u mingħajrhom; 
l-immaniġġar tar-riżorsi tan-netwerks, il-
konfigurazzjoni mill-ġdid tas-servizzi; 
netwerking kumpless ta’ apparat, sensors u 
mikroċipps tal-multimedja ad-hoc u 
intelliġenti. 

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 306
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Attivitajiet”, bullet 1, inċiż 3

- Sistemi embedded, kompjuting u kontroll: 
sistemi ta’ softwer/ħardwer aktar qawwija, 
żguri, distribwiti, affidabbli u effiċjenti li 
jistgħu jipperċepixxu, jikkontrollaw u 
jadattaw għall-ambjent tagħhom waqt li 
jagħmlu l-aħjar użu mir-riżorsi; metodi u 
għodod għall-immudellar, l-iddisinjar u l-
inġinerija ta’ sistemi sabiex jikkontrollaw il-
komplessità; pjattaformi, middleware u 
sistemi ta’ operazzjoni distribwiti miftuħa, 
b’arkitettura komponibbli u scale-free sabiex 
ikun hemm ambjent verament kollaborattiv 

- Sistemi embedded, kompjuting u kontroll: 
sistemi ta’ softwer/ħardwer aktar qawwija, 
żguri, distribwiti, affidabbli u effiċjenti li 
jistgħu jipperċepixxu, jikkontrollaw u 
jadattaw għall-ambjent tagħhom waqt li 
jagħmlu l-aħjar użu mir-riżorsi; metodi u 
għodod għall-immudellar, l-analażi, l-
iddisinjar, l-inġinerija u l-validazzjoni ta’ 
sistemi sabiex jikkontrollaw il-komplessità; 
arkitetturi komponibbli miftuħa u 
pjattaformi 'scale free', 'middleware' u 
sistemi ta' operazzjoni distribwiti li 
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u ambjent intelligenti għas-sensing, it-
tħaddim, il-kompjuting, il-ħażna u l-
provvista ta’ servizz; arkitetturi ta’ 
kompjuting li jinkorporaw komponenti 
eteroġeni, networked u konfigurabbli mill-
ġdid li jinkludu l-kumpilazzjoni, 
l-ipproġrammar u l-appoġġ run-time; il-
kontroll ta’ uncertain systems distribwiti 
kbar.

jippermettu l-ħolqien ta' ambjenti 
kollaborattivi u ta' intelligenza ambjentali li 
huma verament trasparenti għall-issensjar, 
it-taħdim, il-kompjuting, il-ħażna u l-
forniment ta' servizzi; arkitetturi ta’ 
kompjuting li jinkorporaw komponenti 
eteroġeni, networked u konfigurabbli mill-
ġdid li jinkludu l-kumpilazzjoni, 
l-ipproġrammar u l-appoġġ run-time; il-
kontroll ta’ uncertain systems distribwiti li 
fuq skala kbira.

Or. en

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda307
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Attivitajiet”, bullet 1, inċiż 3

- Sistemi embedded, kompjuting u kontroll:
sistemi ta’ softwer/ħardwer aktar qawwija, 
żguri, distribwiti, affidabbli u effiċjenti li 
jistgħu jipperċepixxu, jikkontrollaw u 
jadattaw għall-ambjent tagħhom waqt li 
jagħmlu l-aħjar użu mir-riżorsi; metodi u 
għodod għall-immudellar, l-iddisinjar u l-
inġinerija ta’ sistemi sabiex jikkontrollaw il-
komplessità; pjattaformi, middleware u 
sistemi ta’ operazzjoni distribwiti miftuħa, 
b’arkitettura komponibbli u scale-free sabiex 
ikun hemm ambjent verament kollaborattiv 
u ambjent intelligenti għas-sensing, it-
tħaddim, il-kompjuting, il-ħażna u l-
provvista ta’ servizz; arkitetturi ta’ 
kompjuting li jinkorporaw komponenti 
eteroġeni, networked u konfigurabbli mill-
ġdid li jinkludu l-kumpilazzjoni, 
l-ipprogrammar u l-appoġġ run-time; il-
kontroll ta’ uncertain systems distribwiti 
kbar.

- Sistemi embedded, kompjuting u kontroll:
sistemi ta’ softwer/ħardwer aktar qawwija, 
żguri, distribwiti, affidabbli u effiċjenti li 
jistgħu jipperċepixxu, jikkontrollaw u 
jadattaw għall-ambjent tagħhom waqt li 
jagħmlu l-aħjar użu mir-riżorsi; metodi u 
għodod għall-immudellar, l-iddisinjar u l-
inġinerija ta’ sistemi sabiex jikkontrollaw il-
komplessità; arkitetturi komponibbli miftuħa 
u pjattaformi 'scale free', 'middleware' u 
sistemi ta' operazzjoni distribwiti li 
jippermettu l-ħolqien ta' ambjenti 
kollaborattivi u ta' intelligenza ambjentali li 
huma verament trasparenti għall-issensjar, 
it-taħdim, il-kompjuting, il-ħażna u l-
forniment ta' servizzi; arkitetturi ta’ 
kompjuting li jinkorporaw komponenti 
eteroġeni, komponenti 'networked' u 
konfigurabbli mill-ġdid li jinkludu l-
kumpilazzjoni, l-ipprogrammar u l-appoġġ 
run-time; il-kontroll ta’ 'uncertain systems'
distribwiti u fuq skala ikbar, kompjutazzjoni 
ta’ prestazzjoni għolja (ħardwer u softwer).
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Emenda mressqa minn David Hammerstein Mintz f’isem il-Grupp tal-Ħodor/Allenaza Ħielsa 
Europea

Emenda 308
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Attivitajiet”, bullet 1, inċiż 4

Softwer, Grids, sigurtà u affidabbiltà: 
teknoloġiji, għodod u metodi għal softwer, 
arkitettura u sistemi ta’ middleware dinamiċi 
u fdati li jirfdu s-servizzi kkonċentrati fuq it-
tagħrif , inkluż il-provvediment tagħhom 
bħala servizzi; infrastrutturi orjentati lejn 
servizz, interoperabbli u scale-free, 
virtwalizzazzjoni grid-like tar-riżorsi, 
sistemi ta’ operazzjoni iċċentrati fuq 
netwerk; pjattaformi miftuħa u strateġiji 
kollaborattivi għall-iżvilupp tas-softwer, is-
servizzi u s-sistemi; għodod ta’ 
kompożizzjoni; kontroll ta’ l-aġir emerġenti 
ta’ sistemi kumplessi; titjib fl-affidabbiltà u 
r-resistenza ta’ sistemi u servizzi fuq skala 
kbira, distribwiti u kkonnettjati b’mod 
intermittenti; sistemi u servizzi żguri u fdati, 
inklużi l-kontroll u l-awtentikazzjoni ta’ l-
aċċess privacy-aware, politiki ta’ sigurtà u 
fiduċja dinamiċi, affidabbiltà u meta-models 
ta’ fiduċja.

- Softwer, Grids, sigurtà u affidabiltà:
teknoloġiji, għodod u metodi għal softwer, 
arkitettura u sistemi ta’ middleware dinamiċi 
u fdati li jirfdu s-servizzi kkonċentrati fuq it-
tagħrif , inkluż il-provvediment tagħhom 
bħala servizzi; infrastrutturi orjentati lejn 
servizz, interoperabbli u 'scale-free', 
virtwalizzazzjoni 'grid-like' tar-riżorsi, 
sistemi ta’ operazzjoni iċċentrati fuq 
netwerk; pjattaformi miftuħa u strateġiji 
kollaborattivi għall-iżvilupp tas-softwer, 
inklużi softwer b’xejn, libre u bil-kodiċi tas-
sors tiegħu aċċessibbli, is-servizzi u s-
sistemi; għodod ta’ kompożizzjoni; kontroll 
ta’ l-aġir emerġenti ta’ sistemi kumplessi; 
titjib fl-affidabbiltà u r-reżistenza ta’ sistemi 
u servizzi fuq skala kbira, distribwiti u 
kkonnettjati b’mod intermittenti; sistemi u 
servizzi żguri u fdati, inklużi l-kontroll u l-
awtentikazzjoni ta’ l-aċċess 'privacy-aware', 
politiki ta’ sigurtà u fiduċja dinamiċi, 
affidabbiltà u 'meta-models' ta’ fiduċja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kumpanniji ta’ l-UE huma fuq quddiem fl-iżvilupp u l-manutenzjoni ta' Softwer bil-kodiċi tas-
Sors tiegħu Miftuħ (ta' spiss magħruf bħala FLOSS); il-kontinwazzjoni ta’ l-appoġġ tal-
Programm ta' Qafas huwa kruċjali biex dan is-settur iżomm din il-pożizzjoni.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 309
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Attivitajiet”, bullet 1, inċiż 4

Softwer, Grids, sigurtà u affidabbiltà: 
teknoloġiji, għodod u metodi għal softwer, 
arkitettura u sistemi ta’ middleware dinamiċi 

Softwer, Grids, sigurtà u affidabbiltà: 
teknoloġiji, għodod u metodi għal softwer, 
arkitettura u sistemi ta’ middleware dinamiċi 
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u fdati li jirfdu s-servizzi kkonċentrati fuq it-
tagħrif , inkluż il-provvediment tagħhom 
bħala servizzi; infrastrutturi orjentati lejn 
servizz, interoperabbli u scale-free, 
virtwalizzazzjoni grid-like tar-riżorsi, 
sistemi ta’ operazzjoni iċċentrati fuq 
netwerk; pjattaformi miftuħa u strateġiji 
kollaborattivi għall-iżvilupp tas-softwer, is-
servizzi u s-sistemi; għodod ta’ 
kompożizzjoni; kontroll ta’ l-aġir emerġenti 
ta’ sistemi kumplessi; titjib fl-affidabbiltà u 
r-resistenza ta’ sistemi u servizzi fuq skala 
kbira, distribwiti u kkonnettjati b’mod 
intermittenti; sistemi u servizzi żguri u fdati, 
inklużi l-kontroll u l-awtentikazzjoni ta’ l-
aċċess privacy-aware, politiki ta’ sigurtà u 
fiduċja dinamiċi, affidabbiltà u meta-models 
ta’ fiduċja.

u fdati li jirfdu s-servizzi kkonċentrati fuq it-
tagħrif , inkluż il-provvediment tagħhom 
bħala servizzi; infrastrutturi orjentati lejn 
servizz, interoperabbli u scale-free, 
virtwalizzazzjoni grid-like tar-riżorsi, 
inklużi pjattaformi speċifiċi għal qasam 
partikolari, sistemi ta’ operazzjoni iċċentrati 
fuq netwerk; softwer bil-kodiċi tas-sors 
tiegħu aċċessibbli; pjattaformi miftuħa u 
strateġiji kollaborattivi għall-iżvilupp tas-
softwer, inklużi softwer b’xejn, libre u bil-
kodiċi tas-sors tiegħu aċċessibbli, is-
servizzi u s-sistemi; għodod ta’ 
kompożizzjoni inklużi lingwi ta’ l-
ipprogrammar; kontroll ta’ l-aġir emerġenti 
ta’ sistemi kumplessi; titjib fl-affidabbiltà u 
r-reżistenza ta’ sistemi u servizzi fuq skala 
kbira, distribwiti u kkonnettjati b’mod 
intermittenti; sistemi u servizzi żguri u fdati, 
inklużi l-kontroll u l-awtentikazzjoni ta’ l-
aċċess 'privacy-aware', politiki ta’ sigurtà u 
fiduċja dinamiċi, affidabiltà u 'meta-models' 
ta’ fiduċja.

Or. en



MT 91/97 MT

MT

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 310
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Attivitajiet”, bullet 1, inċiż 6

- Is-simulazzjoni, il-viżwalizzazzjoni, l-
interazzjoni u r-realtajiet imħallta: għodod 
għall-immudellar, is-simulazzjoni, il-
viżwalizzazzjoni, l-interazzjoni, realtajiet 
miżjuda u mħallta u l-intergrazzjoni 
tagħhom f’ambjenti end-to-end; għodod 
għall-iddisinjar innovattiv u l-kreattività fi 
prodotti, servizzi u medja awdjo-viżwali
diġitali; interfaces aktar naturali, intuwittivi 
u faċli biex jintużaw u modi ġodda għall-
interazzjoni mat-teknoloġija, magni, apparat 
u artefatti oħra; sistemi multilingwi u magni 
għat-traduzzjoni awtomatika.

- Is-simulazzjoni, il-viżwalizzazzjoni, l-
interazzjoni u r-realtajiet imħallta: għodod 
għall-immudellar, is-simulazzjoni, il-
viżwalizzazzjoni, l-interazzjoni, realtajiet 
miżjuda u mħallta u l-intergrazzjoni 
tagħhom f’ambjenti 'end-to-end'; għodod 
għall-iddisinjar innovattiv u l-kreattività fi 
prodotti, servizzi u midja awdjoviżwali
diġitali; interfaces aktar naturali, intuwittivi 
u faċli biex jintużaw u modi ġodda għall-
interazzjoni mat-teknoloġija, magni, apparat 
u artefatti oħra; teknoloġija tal-lingwi 
inklużi sistemi multilingwi u magni għat-
traduzzjoni awtomatika.

Or. en

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 311
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Attivitajiet”, bullet 1, inċiż 6 a (ġdid)

- It-transizzjoni lejn ir-raba’ ġenerazzjoni 
ta’ sistemi ċellulari u lil hinn, u teknoloġiji 
ġodda fit-trażmissjonijiet u l-antenni 
diġitali. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sistemi tar-raba’ ġenerazzjoni laħqu livell tajjeb ta’ studji u definizzjoni fil-kuntest Ġappuniż, 
filwaqt li l-Ewropa għadha lura mhux ħażin.
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Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 312
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Attivitajiet”, bullet 1, 6 b (ġdid)

- Il-kwalità tal-ħajja ta’ l-individwu: 
informazzjoni u aċċess aħjar għall-
għarfien xjentifiku, aċċess għas-servizzi 
pubbliċi (bħas-sistema tat-taxxa eċċ.) u użu 
wiesa' ta’ servizzi privati ( l-industrija tad-
divertiment, servizzi bankarji, eċċ.).

Or. en

(Din l-emenda tieħu post l-EM 642 ta' l-Abbozz ta' Rapport ta' Jerzy Buzek tas-Seba' 
Programm ta' Qafas)

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 313
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Attivitajiet”, bullet 2, inċiż 1 a (ġdid)

- Appoġġ għall-iżvilupp ta' bliet innovattivi: 
politiki u strateġiji biex jippermettu lill-
awtoritajiet,lill- universitajiet u lil min 
jipprovdi l-għarfien b'mod privat biex 
ikollhom irwol fil-promozzjoni ta’ l-użu ta’ 
l-ICT u jgħinu fil-modernizzar ta’ servizzi 
għaċ-ċittadini u n-negozji.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Irħula u bliet għandhom irwol ċentrali biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ l-ICT, b’mod partikulari 
dwar il-promozzjoni ta’ l-innovazzjoni permezz ta’ l-użu ta’ l-ICT, li jiżgura li l-progress 
f’dak il-qasam iwasslu malajr għal benefiċċji għaċ-ċittadini u għan-negozji Ewropej u li 
jipprovdu applikazzjonijiet, soluzzjonijiet u servizzi ta’ l-ICT siguri, affidabbli u addattabbli.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 314
Anness I, Parti ‘Temi’, sottotitlu ‘It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni’, intestatura 
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‘Attivitajiet’, bullet 2, inċiż 2

- Ambjenti fid-dar: komunikazzjoni, 
monitoraġġ, kontroll u assistenza fid-dar, 
bini u spazji pubbliċi; interoperabbiltà 
mingħajr qtugħ u l-użu ta’ l-apparat kollu 
skond l-effiċjenza komparata mal-prezz, 
kemm il-prezz ikun jintlaħaq u kemm ikun 
jista’ jintuża; servizzi ġodda u forom ġodda 
ta’ kontenut interattiv diġitali u servizzi; 
aċċess għat-tagħrif u l-immaniġġar tat-
tagħrif.

- Ambjenti fid-dar: komunikazzjoni, 
monitoraġġ, kontroll u assistenza fid-dar, 
bini u spazji pubbliċi; interoperabiltà
mingħajr qtugħ u l-użu ta’ l-apparat kollu 
skond l-effiċjenza komparata mal-prezz, 
kemm il-prezz ikun jintlaħaq u kemm ikun 
jista’ jintuża; servizzi ġodda (anke dawk 
marbuta mal-ħin liberu) u forom ġodda ta’ 
kontenut interattiv diġitali u servizzi; aċċess 
għat-tagħrif u l-immaniġġar tat-tagħrif.

Or. es

Ġustifikazzjoni

(L-ewwel paragrafu huwa dwar it-traduzzjoni Spanjola ta’ ‘seamless’.)

Korrezzjoni ta’ l-Emenda 85 preċedenti, li tnaqqas l-iskop għal-kunċett ta' ħin liberu, li 
mingħajr dubju jinkludi divertiment.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 315
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Attivitajiet”, bullet 2, inċiż 2

- Ambjenti fid-dar: komunikazzjoni, 
monitoraġġ, kontroll u assistenza fid-dar, 
bini u spazji pubbliċi; interoperabbiltà
mingħajr qtugħ u l-użu ta’ l-apparat kollu 
skond l-effiċjenza komparata mal-prezz, 
kemm il-prezz ikun jintlaħaq u kemm ikun 
jista’ jintuża; servizzi ġodda u forom ġodda 
ta’ kontenut interattiv diġitali u servizzi; 
aċċess għat-tagħrif u l-immaniġġar tat-
tagħrif.

- Ambjenti fid-dar: komunikazzjoni, 
monitoraġġ, kontroll u assistenza fid-dar, 
bini u spazji pubbliċi; interoperabiltà 
mingħajr qtugħ u l-użu ta’ l-apparat kollu 
skond l-effiċjenza komparata mal-prezz, 
kemm il-prezz ikun jintlaħaq, kemm ikun 
jista’ jintuża u s-sigurtà; servizzi ġodda u 
forom ġodda ta’ kontenut interattiv diġitali u 
servizzi li jinkludu d-divertiment; aċċess 
għat-tagħrif u l-immaniġġar tat-tagħrif.

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 316
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 
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“Attivitajiet”, bullet 2, inċiż 3

- Sistemi robotiċi: sistemi robotiċi flessibbli 
u affidabbli li joperaw f’ambjenti umani u 
mhux strutturat u li jikkooperaw mal-
bniedem; robots f’netwerk li jikkooperaw; 
robots minjaturizzati; iddisinjar u mudellar 
ta’ sistemi robotiċi integrati.

- Sistemi robotiċi: sistemi robotiċi flessibbli 
u affidabbli li joperaw f’ambjenti umani u 
mhux strutturati u li jikkoperaw mal-
bniedem; robots f’netwerk li jikkooperaw; 
robots minjaturizzati; teknoloġiji umanojdi; 
iddisinjar u mudellar ta’ sistemi robotiċi 
integrati.

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 317
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Attivitajiet”, bullet 3, inċiż 1, subinċiż 1

- għas-saħħa: sistemi personali li ma jagħtux 
fil-għajn li jippermettu liċ-ċittadin li 
jimmaniġja l-benesseri tiegħu bħal apparat 
ta’ monitoraġġ li jista’ jintlibes jew 
jiddaħħal taħt il-ġilda u sistemi awtonomi li 
jgħinu biex jinżamm stat ta’ saħħa tajba; 
teknika emerġenti bħall-imaging molekulari 
għal prevenzjoni aħjar u mediċina 
individwalizzata; skoperti ta’ tagħrif dwar 
is-saħħa u l-applikazzjoni fil-prattika 
klinika, l-immodellar u s-simulazzjoni tal-
funzjonijiet ta’ l-organi; apparat mikro- u 
nano-robotiku għal applikazzjonijiet 
terawpetiċi minimament invażivi jew mhux 
invażivi.

- għas-saħħa: sistemi personali li ma jagħtux 
fil-għajn li jippermettu liċ-ċittadin li 
jimmaniġġja l-benesseri tiegħu bħal apparat 
ta’ monitoraġġ li jista’ jintlibes jew 
jiddaħħal taħt il-ġilda u sistemi awtonomi li 
jgħinu biex jinżamm stat ta’ saħħa tajba; 
teknika emerġenti bħall-'imaging' molekulari 
għal prevenzjoni aħjar u mediċina 
individwalizzata; skoperti ta’ tagħrif dwar 
is-saħħa u l-applikazzjoni fil-prattika 
klinika, l-immodellar u s-simulazzjoni tal-
funzjonijiet ta’ l-organi; apparat mikro-
robotiku u nanorobotiku għal 
applikazzjonijiet terawpetiċi minimament 
invażivi jew mhux invażivi; skoperti bl-
assitenza tal-kompjuter u sistemi ta’ 
appoġġ għal deċiżjoni klinika li twassal 
għal dijanjożi affidabbli u tqassim ta’ 
xogħol aħjar, li għandhom, eventwalment, 
iwasslu għal sistemi esperti għal mard 
speċifiku waqt li tintuża strateġija integrali 
tal-kura, u bl-esplojtazzjoni tad-dejta 
akkumulata tal-pazjent, u kostruzzjoni ta’ 
mudelli għal kull marda permezz ta’ tiftix 
fil-fond għad-dejta, il-bijoinformatika, u l-
bijoloġija tas-sistemi; sistemi ta’ l-IT ta’ 
intrpriża jwasslu għal aktar effiċjenza u 
tnaqqis fl-iżbalji mediċi fl-isptarijiet u fil-
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faċilitajiet ta' kura sekondarja;

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 318
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Attivitajiet”, bullet 3, inċiż 1, sub-inċiż 3

- għall-inklużjoni: sabiex l-individwi u l-
komunitajiet tagħhom ikunu awtorizzati u 
jkun hemm titjib fil-parteċipazzjoni ugwali 
taċ-ċittadini fis-soċjetà tat-tagħrif, waqt li 
jkun evitat qsim diġitali minħabba d-
diżabbiltà, nuqqas ta’ ħiliet, faqar, iżolament 
ġeografiku, kultura, sess jew età, inter alia 
permezz ta’ appoġġ għal teknoloġija ta’ 
assistenza, il-promozzjoni tal-ħajja 
indipendenti, żieda fil-ħiliet elettroniċi u l-
iżvilupp ta’ prodotti ddisinjati-għal-kulħadd.

- għall-inklużjoni: sabiex l-individwi u l-
komunitajiet tagħhom ikunu awtorizzati u 
jkun hemm titjib fil-parteċipazzjoni ugwali 
taċ-ċittadini fis-soċjetà tat-tagħrif, waqt li 
jkun evitat qsim diġitali minħabba d-
diżabbiltà, nuqqas ta’ ħiliet, faqar, iżolament 
ġeografiku, kultura, sess jew età, inter alia 
permezz ta’ appoġġ għal teknoloġija ta’ 
assistenza, il-promozzjoni tal-ħajja 
indipendenti (pereżempju permezz ta’ 
teknoloġiji u servizzi ta’ kura tas-saħħa 
mid-dar), żieda fil-ħiliet elettroniċi u l-
iżvilupp ta’ prodotti ddisinjati-għal-kulħadd.

Or. en

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 319
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Attivitajiet”, bullet 3, inċiż 1, sub-inċiż 4

- għall-mobbilità: sistemi tas-sigurtà 
integrati bbażati fuq l-ICT għall-vetturi, 
ibbażati fuq arkitettura u interfaces miftuħa, 
żguri u affidabbli; sistemi interoperabbli u 
kooperattivi għall-effiċjenza u s-sikurezza 
fit-trasport, imsejsa fuq il-komunikazzjoni 
bejn il-vetturi u ma’ l-infrastruttura tat-
trasport u li jintegraw teknoloġija li tindika 
l-lokazzjoni preċiża u robusta; servizzi 
personalizzati multi-modal li jindikaw il-post 

- għall-mobbilità: sistemi tas-sigurtà 
integrati bbażati fuq l-ICT għall-vetturi, 
ibbażati fuq arkitettura u interfaces miftuħa, 
żguri u affidabbli; sistemi interoperabbli u 
kooperattivi għal trasport effiċjenti, sigur u 
li ma jagħmilx ħsara għall-ambjent, 
imsejsa fuq il-komunikazzjoni bejn il-vetturi 
u ma’ l-infrastruttura tat-trasport u li 
jintegraw teknoloġija li tindika l-lokazzjoni 
u tgħin fin-navigazzjoni preċiża u robusta; 
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u tagħrif dwar il-mobbiltà inklużi 
soluzzjonijiet għal servizzi intelliġenti għat-
turiżmu.

servizzi personalizzati multi-modal li 
jindikaw il-post u tagħrif dwar il-mobbiltà 
inklużi soluzzjonijiet għal servizzi 
intelliġenti għat-turiżmu.

Or. en

Emenda mressqa minn Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 320
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Attivitajiet”, bullet 3, inċiż 1, sub-inċiż 5 a (ġdid)

- It-trasferiment ta’ soluzzjonijiet ICT biex 
il-potenzjal ekonomiku jiġi utilizzat fil-
qasam kulturali (inkluż il-wirt kulturali, l-
iżvilupp reġjonali u t-turiżmu) u jiġi 
promoss ix-xogħol f'dawn iż-żoni; 
Għandha  titqies is-sħubija bejn 
organizzazzjonijiet pubbliċi (fuq livell 
lokali, reġjonali u nazzjonali) u 
organizzazzjonijiet privati (b’mod 
partikolari, l-SMEs).

Or. en

(Din l-emenda tieħu post l-EM 680 ta' l-Abbozz tar-Rapport ta' Jerzy Buzek tas-Seba' 
Programm ta' Qafas)

Emenda mressqa minn Patrizia Toia

Emenda 321
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Attivitajiet”, bullet 3, inċiż 1 a (ġdid)

- Mudelli kummerċjali ġodda ta’ l-ICT: il-
ħolqien u d-definizzjoni ta’ 
mudellikummerċjali ġodda  ta’ l-ICT għan-
negozji permezz ta’ ħidma konġunta ma’ 
dawk it-temi fejn l-ICT għandha rwol 
fundamentali fil-bdil ta’ l-istrateġija tal-
produzzjoni u tas-servizzi (pereżempju fit-
trasport, fis-saħħa, fl-enerġija, fl-ambjent). 
Il-proġetti li jiżviluppaw minn din ir-
riċerka konġunta għandhom jiġu testjati 
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f’sitwazzjonijiet speċifiċi. L-isforzi konġunti 
għandhom jingħataw appoġġ permezz ta’ l-
istrateġija li tkopri aktar minn tema waħda 
msemmija fl-Anness 1.]

Or. it

Ġustifikazzjoni

Opportunitajiet ġodda qegħdin jiżviluppaw għall-ICT flimkien ma’ problemi soċjo-ekonomiċi 
u problemi ambjentali emerġenti. B’mod partikolari, is-setturi tat-trasport, tas-saħħa u ta’ l-
enerġija jistgħu jibbenefikaw permezz ta’ l-applikazzjoni diffuza tat-teknoloġiji ta’ l-ICT. 
Sabiex ikunu possibbli dawn l-applikazzjonijiet il-ġodda ,għandhom ikunu definiti mudelli 
kummerċjali ġodda tan-negozju u konnessjonijiet ta’ valur  sabiex jinkoraġixxu investimenti 
fl-inizjattivi innovattivi relatati.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 322
Anness I, Parti “Temi”, sottotitlu “It-Teknoloġiji tat-Tagħrif u l-Komunikazzjoni”, intestatura 

“Attivitajiet”, bullet 3, inċiż 2, sub-inċiż 1

- forom ġodda ta’ kontenut interattiv, mhux-
lineari u jadatta waħdu; esperjenza ta’ l-utent 
kreattiva u mtejba; customisation u konsenja 
ta’ kontenut fuq aktar minn medja waħda; 
kombinament tal-produzzjoni u l-
immaniġġar ta’ kontenut kollu kemm hu 
diġitali ma’ teknoloġiji semantiċi emerġenti; 
użu li jiffavorixxi l-utenti; kreazzjoni tal-
kontenut u aċċess għalih.

- forom ġodda ta’ kontenut interattiv, mhux-
lineari u jadatta waħdu inkluż għad-
divertiment u għad-disinn; esperjenza ta’ l-
utent kreattiva u mtejba; customisation u 
konsenja ta’ kontenut fuq aktar minn medja 
wahda; kombinament tal-produzzjoni u l-
immaniggar ta’ kontenut kollu kemm hu 
digitali ma’ teknologiji semantici emergenti; 
uzu li jiffavorixxi l-utenti; kreazzjoni tal-
kontenut u access ghalih.

Or. en


