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It-Test kif propost mill-Kummissjoni L-Emendi tal-Parlament

Emenda magħmula minn Nikolaos Vakalis

Emenda323
Anness I, Partii 'Tematiċi', sottotitolu 'Tagħrif u Teknoloġija tal-Komunikazzjoni', bl-

intestatura 'Attivitajiet', punt 3, inċiż 2, subinċiż 3

– servizzi intelliġenti għall-aċċess 
għall-wirt kulturali f’forma diġitali; għodod 
għall-komunitajiet sabiex joħolqu memorja 
kulturali ġdida msejsa fuq wirt ħaj; metodi u 
għodod għall-preservazzjoni ta’ kontenut 
diġitali; l-oġġetti diġitali jkunu użabbli 
minn utenti futuri waqt li jinżammu l-
awtentiċità u l-integrità tal-ħolqien oriġinali 
u l-kuntest ta’ l-użu tagħhom.

– servizzi intelliġenti għall-aċċess 
għall-wirt kulturali f’forma diġitali; għodod 
għall-komunitajiet sabiex joħolqu memorja 
kulturali ġdida msejsa fuq wirt ħaj; metodi u 
għodod għall-preservazzjoni u d-
diversifikazzjoni ta’ kontenut diġitali; l-
oġġetti diġitali jkunu użabbli minn utenti 
futuri waqt li jinżammu l-awtentiċità u l-
integrità tal-ħolqien oriġinali u l-kuntest ta’ 
l-użu tagħhom.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-politika ta’ riċerki ta’ l-UE għandha tippromwovi d-diversifikazzjoni tal-produzzjoni tal-
kontenut diġitali b’mod li tlaħħaq mal-kompetizzjoni internazzjonali dejjem tiżdied f’dan il-
qasam, li huwa qasam li qiegħed isir malajr waħda mill-industriji kulturali dinjin l-aktar 
importanti.

Emenda minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 324
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Teknoloġiji ta’ l-Informatika u l-Komunikazzjoni', bl-

intestatura 'Attivitajiet', punt 3, inċiż 2, subinċiż 3

– servizzi intelliġenti għall-aċċess għall-wirt 
kulturali f’forma diġitali; għodod għall-
komunitajiet sabiex joħolqu memorja 
kulturali ġdida msejsa fuq wirt ħaj; metodi u 
għodod għall-priservazzjoni ta’ kontenut 
diġitali; l-oġġetti diġitali jkunu użabbli 
minn utenti futuri waqt li jinżammu l-
awtentiċità u l-integrità tal-ħolqien oriġinali 
u l-kuntest ta’ l-użu tagħhom.

– servizzi intelliġenti għall-aċċess 
għall-wirt kulturali f’forma diġitali; għodod 
għall-komunitajiet sabiex jiġbru u joħolqu 
memorja kulturali tagħhom imsejsa fuq wirt 
ħaj; metodi u għodod għall-priservazzjoni 
ta’ kontenut diġitali; l-oġġetti diġitali jkunu 
użabbli minn utenti futuri waqt li jinżammu 
l-awtentiċità u l-integrità tal-ħolqien 
oriġinali u l-kuntest ta’ l-użu tagħhom.

Or. es

.

Emenda minn Patrizia Toia

Emenda 325
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Teknoloġiji ta’ l-Informatika u l-Komunikazzjoni', bl-

intestatura 'Attivitajiet', punt 3, inċiż 2 a (ġdid)

– Monitoraġġ f’ħin reali ta’ 
mmanigġġjar  u operat ta’ 
negozji: appoġġ effettiv u 
produttiv għal deċiżjonijiet 
manaġerjali, monitoraġġ, 
ġbir u pproċessar ta’ dejta;

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi promoss l-użu tat-TIK fil-management tan-negozji.

Emenda minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 326
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Teknoloġiji għall-Informatika u l-Komunikazzjoni', bl-

intestatura 'Attivitajiet', punt 3, inċiż 3, subinċiż 1

– sistemi tan-negozju dinamiċi, orjentati lejn 
in-negozju għall-produzzjoni u l-ħolqien u l-
konsenja tas-servizzi; il-kontroll u l-
immaniġġar deċentralizzat ta’ oġġetti 
intelliġenti; ekosistemi tan-negozju diġitali, 
b’mod partikolari soluzzjonijiet ta’ softwer 
adattabbli għall-ħtiġijiet ta’ 
organizzazzjonijiet żgħar u ta’ daqs medju;
servizzi kollaborattivi għal postijiet tax-
xogħol distribwiti; preżenza tal-grupp 
miżjuda, maniġġar tal-grupp u appoġġ għall-
qsim.

– sistemi tan-negozju dinamiċi, 
orjentati lejn in-negozju għall-produzzjoni u 
l-ħolqien u l-konsenja tas-servizzi; il-
kontroll u l-immaniġġar deċentralizzat ta’ 
oġġetti intelliġenti; ekosistemi tan-negozju 
diġitali, b’mod partikolari soluzzjonijiet ta’ 
softwer adattabbli għall-ħtiġijiet ta’ 
organizzazzjonijiet żgħar u ta’ daqs medju;
servizzi kollaborattivi għal postijiet tax-
xogħol distribwiti konxji mill-kuntest;
preżenza tal-grupp miżjuda, maniġġar tal-
grupp u appoġġ għall-qsim; servizzi tal-qsim 
tal-għarfien u servizzi interattivi.

Or. en

Emenda minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 327
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Teknoloġiji għall-Informatika u l-Komunikazzjoni', bl-

intestatura'Attivitajiet', punt 3, inċiż 3, subinċiż 2

– manifattura: kontrolli intelliġenti fuq 
netwerk għall-manifattura bi preċiżjoni 
għolja u użu baxx tar-riżorsi; awtomazzjoni 
mingħajr wajers u loġistika għall-
konfigurazzjoni mill-ġdid malajr ta’ l-
impjanti; ambjenti integrati għall-
immudellar, is-simulazzjoni, il-
preżentazzjoni u l-produzzjoni virtwali;
teknoloġiji tal-manifattura għal sistemi ICT 
minjaturizzati u għal sistemi minsuġa ma’ 
kull tip ta’ materjali u oġġetti.

– manifattura, inkluża wkoll l-industrija 
tradizzjonali: kontrolli intelliġenti fuq 
netwerk għall-manifattura bi preċiżjoni 
għolja u użu baxx tar-riżorsi; awtomazzjoni 
mingħajr wajers u loġistika għall-
konfigurazzjoni mill-ġdid malajr ta’ l-
impjanti; ambjenti integrati għall-
immudellar, is-simulazzjoni, il-
preżentazzjoni, l-ottimizzazzjoni u l-
produzzjoni virtwali; teknoloġiji tal-
manifattura għal sistemi ICT minjaturizzati 
u għal sisyemi minsuġa ma’ kull tip ta’ 
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materjali u oġġetti. 

Or. en

Emenda minn Nikolaos Vakalis

Emenda 328
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Teknoloġiji għall-Informatika u l-Komunikazzjoni', bl-

intestatura 'Attivitajiet', punt 3, inċiż 4, subinċiż 1

– għodod li jappoġġaw il-fiduċja u l-
kunfidenza fl-ICT u l-applikazzjonijiet 
tagħhom; sistemi ta’ l-immaniġġar ta’ l-
identità multipliċi u federati; teknika ta’ 
awtentikazzjoni u awtorizzazzjoni; sistemi li 
jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ privatezza li 
joħorġu minn żviluppi teknoloġiċi ġodda; 
maniġġar tad-drittijiet u l-assi; għodod għall-
ħarsien minn theddid ċibernatiku.

għodod li jappoġġaw il-fiduċja u l-
kunfidenza fl-ICT u l-applikazzjonijiet 
tagħhom; sistemi ta’ l-immaniġġar ta’ l-
identità multipliċi u federati; teknika ta’ 
awtentikazzjoni u awtorizzazzjoni; sistemi li 
jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ privatezza li 
joħorġu minn żviluppi teknoloġiċi ġodda; 
maniġġar tad-drittijiet u l-assi; għodod għall-
ħarsien minn spam u theddid ċibernatiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispam għadda minn dwejjaq ta’ kultant għal problema serja, billi żdied bil-goff fil-volum u 
fil-kumplessità. Il-kost ta’ l-ispam għan-negozju u t-tħaddim effiċjenti tal-komunikazzjonijiet 
elettroniċi qiegħed kulma jmur jikber. Is-soluzzjonijiet għall-ispam jiskadu b’ritmi mgħaġġlin 
wisq. Jeħtieġ li l-UE tippromwovi l-iżvilupp ta’ għodod teknoloġiċi xierqa biex dan il-
fenomenu jitrażżan.

Emenda minn David Hammerstein Mintz il-Grupp l-Aħdar/ Efa 

Emenda 329
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Teknoloġiji għall-Informatika u l-Komunikazzjoni', bl-

intestatura  'Attivitajiet', punt 3, inċiż 4, subinċiż 1

– għodod li jappoġġaw il-fiduċja u l-
kunfidenza fl-ICT u l-applikazzjonijiet 
tagħhom; sistemi ta’ l-immaniġġar ta’ l-
identità multipliċi u federati; teknika ta’ 
awtentikazzjoni u awtorizzazzjoni; sistemi li 
jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ privatezza li 
joħorġu minn żviluppi teknoloġiċi ġodda; 
maniġġar tad-drittijiet u l-assi; għodod għall-
ħarsien minn theddid ċibernatiku.

– għodod li jappoġġaw il-fiduċja u l-
kunfidenza fl-ICT u l-applikazzjonijiet 
tagħhom; sistemi ta’ l-immaniġġar ta’ l-
identità multipliċi u federati; teknika ta’ 
awtentikazzjoni u awtorizzazzjoni; sistemi li 
jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ privatezza li 
joħorġu minn żviluppi teknoloġiċi ġodda; 
maniġġar tad-drittijiet u l-assi; għodod għall-
ħarsien minn theddid ċibernatiku.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda minn Teresa Riera Madurell

Emenda 330
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Teknoloġiji għall-Informatika u l-Komunikazzjoni', bl-

intestatura 'Attivitajiet', punt 3, inċiż 4, subinċiż 1 a (ġdida)

– Sigurtà fil-Komunikazzjoni: Tekniki 
ġodda għall-ikkodifikar tad-dejta li jmur lil 
hinn mill-krittografija msejsa fuq is-
softwer. L-iżvilupp u l-evalwazzjoni tas-
sistemi ta’ krittazzjoni msejsin fuq il-
hardware għal sistemi bla fili, satellitari u 
ottiċi. Id-disinn ta’ apparekki żgħar u 
b’saħħihom  għall-kodifikazzjoni. Assessjar 
tal-livell ta’ sigurtà li jistgħu jintlaħqu. Użu 
ta’ frekwenzi irregolari (imwieġ kaotiċi) 
għaż-żieda fil-livell ta’ sigurtà fit-
trasmissjoni. Assessjar ta’ kif tmur din it-
teknoloġija u ta’ l-inkorporazzjoni tagħha 
f’netwerks ta’ komunikazzjoni ġa eżistenti. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

El nuevo sub-guión que se proponía en la enmienda 79 debe cambiar de emplazamiento y 
pasar de la Partie introductoria del epígrafe "Tecnologías de la Información y la 
Comunicación", al epígrafe  "Investigación sobre aplicaciones" que parece más adecuado 
para albergar esta idea, con lo cual la enmienda 79 quedaría retirada.

El estudio de la seguridad en las redes de comunicación es esencial en la estructura social 
europea. Es importante  buscar alternativas a las técnicas de encriptación tradicionales 
basadas en softwer. La encriptación de información utilizando hardware pude ser, no solo, 
una alternativa sino también un complemento a las técnicas actuales. La investigación 
europea lidera este campo
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Emenda minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 331
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Teknoloġiji għall-Informatika u l-Komunikazzjoni', bl-

intestatura 'Rispons għall-ħtiġiet enerġetiċi u ħtiġiet ta’ policy li ma jistgħux jitbassru', 
paragrafu 1

Attività dwar Teknoloġiji Futuri u 
Emerġenti se tiġbed u trawwem riċerka 
eċċellenti trans-dixxiplinari f’oqsma 
emerġenti relatati ma’ l-ICT. Il-punti ta’ 
attenzjoni jinkludu: l-esplorazzjoni ta’ 
fruntieri ġodda fil-minjaturizzazzjoni u l-
kompjuters inklużi, pereżempju, l-
esplorazzjoni ta’ l-effetti quantum; l-
esplojtazzjoni tal-kumplessità tal-kompjuters 
u sistemi ta’ komunikazzjoni fuq netwerk; l-
esplorazzjoni ta’ kunċetti ġodda dwar, u 
esperiment ma’, sistemi intelliġenti għal 
prodotti u servizzi personalizzati ġodda.

Attività dwar Teknoloġiji Futuri u 
Emerġenti se tiġbed u trawwem riċerka 
eċċellenti trans-dixxiplinari f’oqsma 
emerġenti relatati ma’ l-ICT. Il-punti ta’ 
attenzjoni jinkludu: l-esplorazzjoni ta’ 
fruntieri ġodda fil-minjaturizzazzjoni u l-
kompjuters inklużi, pereżempju, l-
esplorazzjoni ta’ l-effetti quantum; l-
esplojtazzjoni tal-kumplessità tal-kompjuters 
u sistemi ta’ komunikazzjoni fuq netwerk 
inkluż is-softwer; l-esplorazzjoni ta’ kunċetti 
ġodda dwar, u esperiment ma’, sistemi 
intelliġenti għal prodotti u servizzi 
personalizzati ġodda.

Or. en

Emenda minn David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer f’isem il-Grupp l-Aħdar/ Efa

Emenda 332
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu ‘Nanoxjenzi, Nanoteknoloġiji, Materjali u Teknoloġiji 

ġodda ta’ Produzzjoni’, bl-intestatura ‘Approċċ’, paragrafu 1

Sabiex ittejjeb il-kompetittività, l-industrija 
Ewropea teħtieġ innovazzjonijiet radikali. Se 
tikkonċentra l-kapaċitajiet tagħha fuq 
prodotti b’valur miżjud għoli u teknoloġiji li 
jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-klijenti, kif ukoll 
aspettattivi tas-soċjetà fl-ambjenta, is-saħħa 
u oħrajn. Ir-riċerka hija integrali biex ikunu 
ffaċċjati dawn l-isfidi konfliġġenti.

Sabiex ittejjeb il-kompetittività, l-industrija 
Ewropea teħtieġ innovazzjonijiet radikali. Se 
tikkonċentra l-kapaċitajiet tagħha fuq 
prodotti b’valur miżjud għoli u teknoloġiji, 
inklużi l-ekoteknoloġiji, li jissodisfaw il-
ħtiġijiet tal-klijenti, kif ukoll aspettattivi tas-
soċjetà fl-ambjenta, is-saħħa u oħrajn. Ir-
riċerka hija integrali biex ikunu ffaċċjati 
dawn l-isfidi konfliġġenti, waqt li r-riċerka 
ffinanzjati minn fondi pubbliċi jeħtieġ li 
tingħatalha qabel xejn viżjoni li tissodisfa l-
ħtiġijiet u timxi mal-prijoritajiet tal-
pubbliku. 

Or. en
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Emenda minn Teresa Riera Madurell

Emenda 333
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu ‘Nanoxjenzi, Nanoteknoloġiji, Materjali u Teknoloġiji 

ġodda tal-Produzzjoni’, bl-intestatura ‘Approċċ’, paragrafu 1

Sabiex ittejjeb il-kompetittività, l-industrija 
Ewropea teħtieġ innovazzjonijiet radikali. Se 
tikkonċentra l-kapaċitajiet tagħha fuq 
prodotti b’valur miżjud għoli u teknoloġiji li 
jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-klijenti, kif ukoll 
aspettattivi tas-soċjetà fl-ambjent, is-saħħa u 
oħrajn. Ir-riċerka hija integrali biex ikunu 
ffaċċjati dawn l-isfidi konfliġġenti.

Sabiex ittejjeb il-kompetittività, l-industrija 
Ewropea teħtieġ innovazzjonijiet radikali. Se 
tikkonċentra l-kapaċitajiet tagħha fuq 
prodotti b’valur miżjud għoli, il-proċessi u 
teknoloġiji li jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-
klijenti, kif ukoll aspettattivi tas-soċjetà fl-
ambjent, is-saħħa u oħrajn. Ir-riċerka hija 
integrali biex ikunu ffaċċjati dawn l-isfidi 
konfliġġenti.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Verżjoni ġdida ta’ l-Emenda 95, li tissostitwixxi 'procedimientos' bi 'procesos'. Il-bidla ma 
tibdilx il-verżjoni Ingliża.

Emenda minn Anne Laperrouze

Emenda 334
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Nanoxjenzi, Nanoteknoloġiji, Materjali u Teknoloġiji 

Ġodda ta’ Produzzjoni', bl-intestatura 'Approċċ', paragrafu 2

Element siewi għal dan it-tema huwa l-
integrazzjoni effettiva tan-nanoteknoloġija, 
xjenzi tal-materjali u metodi ta’ produzzjoni 
ġodda sabiex jinkisbu u jiġu massimizzati l-
impatti għat-trasformazzjoni industrijali u, 
fl-istess waqt, biex jissaħħu l-produzzjoni u 
l-konsum sostenibbli. It-tema ssaħħaħ l-
attivitajiet industrijali kollha li joperaw 
f’sinerġija mat-Temi l-oħrajn. L-
applikazzjonijiet fl-oqsma u s-setturi kollha 
jissaħħew u dan jinkludi x-xjenzi tal-
materjali, manifatturar b’performance 
għolja u teknoloġiji ta’ l-ipproċċessar, 
nanobijoteknoloġija jew nanoelettronika.

Il-kompetittività ta’ l-industrija fil-futur se 
tkun tiddependi ħafna min-nanoteknoloġija 
u l-applikazzjonijiet tagħha. Attivitajiet ta’ 
RTD magħmulin f'għadd  ta’ oqsma tan-
nanoxjenza u n-nano teknoloġija jistgħu 
jħaffu l-pass tat-trasformazzjoni ta’ l-
industrija Ewropea. L-Unjoni Ewropea 
għandha rwol ta’ tmexxija rikonoxxut 
f’oqsma bħalma huma n-nanoxjenzi, in-
nanoteknoloġiji, materjali u teknoloġiji 
ġodda ta’ produzzjoni, u dan għandu 
jitħeġġeġ sabiex tissaħħaħ il-qagħda 
tagħha fil-kuntest globalizzat li fih 
kompetizzjoni kbira.  

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-qasam kopert b’din it-Tema huwa vast. L-esperjenza bis-6tt FRP turi l-ħtieġa li tingħata 
prijorità akbar lid-dimensjoni tan-nanoxjenza u n-nanoteknoloġija, sabiex tiġi evitata s-
sottoskrizzjoni żejda.

Emenda minn David Hammerstein Mintz f’isem il-Grupp l-Aħdar/ Efa

Emenda 335
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu ‘Nanoxjenzi, Nanoteknoloġiji, Materjali u Teknoloġija 

ġodda ta’ Produzzjoni’, bl-intestatura ‘Approċċ’, paragrafu 3

L-strateġija fuq terminu ta’ żmien medju 
huwa li tiffoka fuq konverġenza ta’ għarfien 
u ħiliet miġbura minn dixxiplini differenti li 
jesplojtaw sinerġiji xjentifiċi u teknoloġiċi 
mmotivati mill-applikazzjonijiet. F’termini 
ta’ żmien twil it-tema timmira li 
tikkapitalizza fuq il-prospetti enormi tan-
nanoxjenzi u n-nanoteknoloġiji għall-
ħolqien ta’ industrija u ekonomija verament 
imsejsa fuq l-għarfien.. Fiż-żewġ każijiet, 
ikun essenzjali li jiġi żgurat l-adozzjoni ta’ l-
għarfien iġġenerat permezz ta’ 
disseminazzjoni effettiva u l-esplojtazzjoni 
tar-riżultati.

L-strateġija fuq terminu ta’ żmien medju 
huwa li tiffoka fuq konverġenza ta’ għarfien 
u ħiliet miġbura minn dixxiplini differenti li 
jesplojtaw sinerġiji xjentifiċi u teknoloġiċi 
mmotivati mill-applikazzjonijiet. F’termini 
ta’ żmien twil it-tema timmira li 
tikkapitalizza fuq il-prospetti enormi tan-
nanoxjenzi u n-nanoteknoloġiji għall-
ħolqien ta’ industrija u ekonomija verament 
imsejsa fuq l-għarfien.. Fiż-żewġ każijiet, 
ikun essenzjali li jiġi żgurat l-adozzjoni ta’ l-
għarfien iġġenerat permezz ta’ 
disseminazzjoni effettiva u l-esplojtazzjoni 
tar-riżultati, fost iċ-ċittadini Ewropej 
kollha.

Or. en

Emenda minn Teresa Riera Madurell

Emenda 336
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu ‘Nanoxjenzi, Nanoteknoloġiji, Materjali u Teknoloġiji 

ġodda ta’ Produzzjoni’, bl-intestatura ‘Approċċ’, paragrafu 3 a (ġdid)

Il-kompetittività ta’ l-industrija fil-futur se 
tkun tiddependi ħafna min-nanoteknoloġiji 
u l-applikazzjonijiet tagħhom. L-UE hija 
fuq quddiem nett fid-dinja f’bosta oqsma 
tan-nanoteknoloġija/nanoxjenza, materjali 
u teknoloġija tal-produzzjoni. Din il-
qagħda għandha tissaħħaħ u għandhom 
jiġu promossi inizjattivi ġodda jekk 
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għandha tiġi kkonsolidata u mkabbra l-
pożizzjoni f’din ... ta’ kompetittività kbira. 
Ir-riċerka u l-iżvilupp fit-teknoloġija 
f’diversi oqsma tan-nanoxjenza, 
nanoteknoloġija, materjali u manifattura 
jistgħu jħaffu l-proċess ta’ trasformazzjoni 
ta’ l-industrija Ewropea.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Tiswija ta’ l-Emenda 96 preċedenti. Il-kompetittività futura ta’ l-industrija Ewropea 
tiddependi bil-bosta min-nanoteknoloġiji, materjali u sistemi ta’ produzzjoni u l-
applikazzjonijiet tagħhom, u hu għal din ir-raġuni li r-riċerka u l-iżvilupp f’dawn l-oqsma 
forsi għandhom mnejn iħaffu l-proċess ta’ trasformazzjoni ta’ l-industrija Ewropea biex 
jagħmluha aktar kompetittiva.

Emenda minn Teresa Riera Madurell

Emenda 337
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu ‘Nanoxjenzi, Nanoteknoloġiji, Materjali u Teknoloġiji 

ġodda ta’ Produzzjoni’, bl-intestatura ‘Approċċ’, paragrafu 5

It-tema hija partikolarment rilevanti għall-
SMEs minħabba l-ħtiġijiet tagħhom u l-
irwol fl-avvanz u l-użu tat-teknoloġiji. 
Oqsma ta’ rilevanza partikolari jinkludu: in-
nanostrumenti, għodod u tagħmir (minħabba 
l-konċentrazzjoni ta’ SMEs b’rata ta’ tkabbir 
għolja u teknoloġija avvanzata f’dan is-
settur); tessuti tekniċi (tipiku ta’ settur 
tradizzjonali għaddej minn proċess ta’ 
trasformazzjoni mgħaġġla, li qiegħed 
jeffettwa ħafna SMEs); sistemi spazjali; 
industriji mekkaniċi (eż. l-għodod tal-magni 
– fejn l-SMEs Ewropej huma fuq quddiem 
fid-dinja), kif ukoll setturi oħra li jinvolvu 
ħafna SMEs li jibbenefikaw mill-
introduzzjoni ta’ mudelli ta’ negozju, 
materjali u prodotti ġodda.

It-tema hija partikolarment rilevanti għall-
SMEs minħabba l-ħtiġijiet tagħhom u l-
irwol fl-avvanz u l-użu tat-teknoloġiji. 
Oqsma ta’ rilevanza partikolari jinkludu: in-
nanostrumenti, għodod u tagħmir (minħabba 
l-konċentrazzjoni ta’ SMEs b’rata ta’ tkabbir 
għolja u teknoloġija avvanzata f’dan is-
settur); tessuti tekniċi (tipiku ta’ settur 
tradizzjonali għaddej minn proċess ta’ 
trasformazzjoni mgħaġġla, li qiegħed 
jeffettwa ħafna SMEs); sistemi ajruspazjali; 
industriji mekkaniċi (eż. l-għodod tal-magni 
– fejn l-SMEs Ewropej huma fuq quddiem 
fid-dinja), kif ukoll setturi oħra li jinvolvu 
ħafna SMEs li jibbenefikaw mill-
introduzzjoni ta’ mudelli ta’ negozju, 
materjali u prodotti ġodda. 

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Tiswija ta’ l-Emenda 97 preċedenti. L-Intrapriżi Żgħar u Medji bosta drabi jfiġġu bħala 
negozji ħerġin mill-universitajiet u korpi oħrajn simili, f’liema każ ikollhom tabilħaqq natura 
ta’ ‘teknoloġija għolja’, għad li dan mhux dejjem il-każ. Għalhekk ikun aħjar li jitneħħa t-
terminu ‘teknoloġija għolja’ sabiex ma jiġux esklużi Intrapriżi Żgħar u Medji li ma jkunux ta’ 
teknoloġija għolja imma li xorta waħda jixtiequ jkunu inklużi taħt din l-intestatura  u fl-
inkorporazzjoni ta’ servizzi u prodotti ta’ valur miżjud għoli.

Emenda minn David Hammerstein Mintz, Hiltrud Breyer f’isem il-Grupp l-Aħdar/ Efa

Emenda 338
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu ‘Nanoxjenzi, Nanoteknoloġiji, Materjali u Teknoloġiji 

ġodda ta’ Produzzjoni’, bl-intestatura ‘Attivitajiet’, punt 1, paragrafu 3

Barra minn hekk, l-attività se tiffoka fuq 
sfidi relatati u l-kuntest soċjali u l-
aċċettazzjoni tan-nanoteknoloġija. Dan se 
jinkludi riċerka fuq kull aspett ta’ l-
evalwazzjoni tar-riskju (pereżempju 
n-nanotossikoloġija u l-ekotossikoloġija) kif 
ukoll is-sigurtà, in-nomenklatura, il-
metroloġija u l-istandards li qegħdin isiru 
aktar importanti sabiex iħejju t-triq għall-
applikazzjonijiet industrijali. Ikunu varati 
wkoll azzjonijiet speċifiċi għall-
istabbiliment ta’ ċentri dedikati għall-
għarfien u kompetenza dedikati kif ukoll 
bħala punt fokali għall-implimentazzjoni ta’ 
l-approċċ integrat u responsabbli tal-
Kummissjoni għan-nanoteknoloġija kif 
imfisser fil-qosor fil-Pjan ta’ Azzjoni 
assoċjat. 

Barra minn hekk, l-attività se tiffoka fuq 
sfidi relatati u l-kuntest soċjali billi jiġu 
indirizzati kustjonijiet soċjali u etiċi usa’ u 
l-aċċettazzjoni tan-nanoteknoloġija. Dan se 
jinkludi riċerka fuq kull aspett ta’ l-
evalwazzjoni tar-riskju (pereżempju,  
in-nanotossikoloġija u l-ekotossikoloġija) kif 
ukoll is-sigurtà, in-nomenklatura, il-
metroloġija u l-istandards li qegħdin isiru 
aktar importanti sabiex iħejju t-triq għall-
applikazzjonijiet industrijali. Ikunu varati 
wkoll azzjonijiet speċifiċi għall-
istabbiliment ta’ ċentri dedikata għall-
għarfien u kompetenza dedikati kif ukoll 
bħala punt fokali għall-implimentazzjoni ta’ 
l-approċċ integrat u responsabbli tal-
Kummissjoni għna-nanoteknoloġija kif 
imfisser fil-qosor fil-Pjan ta’ Azzjoni 
assoċjat.

Or. en

Emenda minn Dominique Vlasto

Emenda 339
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Nanoxjenzi, Nanoteknoloġiji, Materjali u Teknoloġiji ġodda 

tal-Produzzjoni', bl-intestatura 'Attivitajiet', punt 2, paragrafu 1

Materjali avvanzati ġodda b’kontenut ta’ 
għarfien akbar, funzjonalitajiet ġodda u 
rendiment imtejjeb huma dejjem aktar 

Materjali avvanzati ġodda, inklużi materjali 
komposti, b’kontenut ta’ għarfien akbar, 
funzjonalitajiet ġodda u rendiment imtejjeb 
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kruċjali għall-kompetittività industrijali u l-
iżvilupp sostenibbli Skond il-mudelli l-
ġodda għall-industrija tal-manifattura, huma 
l-materjali stess li qegħdin ikunu l-ewwel 
pass għaż-żieda fil-valur tal-prodotti u r-
rendiment tagħhom, aktar milli l-passi ta’ l-
ipproċessar.

huma dejjem aktar kruċjali għall-
kompetittività industrijali u l-iżvilupp 
sostenibbli Skond il-mudelli l-ġodda għall-
industrija tal-manifattura, huma l-materjali 
stess li qegħdin ikunu l-ewwel pass għaż-
żieda fil-valur tal-prodotti u r-rendiment 
tagħhom, aktar milli l-passi ta’ l-ipproċessar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hemm riċerka dwar il-komposti daqskemm hemm dwar il-metalli, bi problemi speċifiċi 
marbutin mal-komposti (l-adeżjoni, eċċ) li ma jitfaċċawx fil-każ ta’ tgħaqqid ta’ metalli 
(welding, eċċ.).

Emenda minn Teresa Riera Madurell

Emenda 340
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu ‘Nanoxjenzi, Nanoteknoloġiji, Materjali u Teknoloġiji 

ġodda ta’ Produzzjoni’, bl-intestatura 'Attivitajiet', punt 2, paragrafu 2

Ir-riċerka se tiffoka fuq l-iżvilupp ta’ 
materjali ġodda bbażati fuq l-għarfien 
b’karatteristiċi magħżula apposta. Dan jitlob 
kontroll intelliġenti tal-proprjetajiet 
intrinsiċi, l-ipproċessar u l-produzzjoni u li 
jingħata każ ta’ l-impatti potenzjali fuq is-
saħħa u l-ambjent tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
tagħhom kollu. L-enfasi se tkun fuq 
materjali ġodda avvanzati miksuba bl-użu 
tal-potenzjal tan-nanoteknoloġija u l-
bijoteknoloġiji u/jew it-“tagħlim min-
natura”, b’mod partikolari nanomaterjali, 
bijomaterjali u materjali mħallta b’rendiment 
għoli. 

Ir-riċerka se tiffoka fuq l-iżvilupp ta’ 
materjali ġodda bbażati fuq l-għarfien 
b’karatteristiċi magħżula apposta. Dan jitlob 
kontroll intelliġenti tal-proprjetajiet 
intrinsiċi, l-ipproċessar u l-produzzjoni u li 
jingħata każ ta’ l-impatti potenzjali fuq is-
saħħa u l-ambjent tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
tagħhom kollu. L-enfasi se tkun fuq 
materjali ġodda avvanzati miksuba bl-użu 
tal-potenzjal tan-nanoteknoloġija u l-
bijoteknoloġiji u/jew it-“tagħlim min-
natura”, b’mod partikolari nanomaterjali, 
bijomaterjali u materjali mħallta u materjali 
artifiċjali b’rendiment għoli.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur issuġġerixxa s-sostituzzjoni tat-terminu 'metamaterjali' bit-terminu 'materjali 
magħmulin mill-bniedem' fl-Emenda 100 preċedenti għall-fini ta’ kjarezza.
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Emenda minn Dominique Vlasto

Emenda 341
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Nanoxjenzi, Nanoteknoloġiji, Materjali u Teknoloġiji ġodda 

ta’ Produzzjoni', bl-intestatura 'Attivitajiet', punt 3, paragrafu 1

Hemm il-ħtieġa ta’ strateġija ġdid a għall-
manifattura għat-trasformazzjoni ta’ l-
industrija ta’ l-UE minn ambjent industrijali 
mitfugħ fuq ir-riżorsi, għal wieħed mitfugħ 
fuq l-għarfien u dan jiddependi mill-
adozzjoni ta’ attitudnijiet kompletament 
differenti lejn l-akkwist, l-użu, il-ħarsien u l-
finanzjament kontinwi ta’ għarfien ġdid u l-
użu tiegħu, inkluż lejn produzzjoni u modi 
ta’ konsum sostenibbli. Dan jimplika l-
ħolqien tal-kundizzjonijiet xierqa għall-
innovazzjoni kontinwa (f’attivitajiet 
industrijali u sistemi ta’ produzzjoni, inklużi 
kostruzzjoni, tagħmir u servizzi) u 
għall-iżvilupp ta’ “assi” tal-produzzjoni 
ġeneriċi (teknoloġiji, organizzazzjoni u 
faċilitajiet ta’ produzzjoni) filwaqt li jiġu 
sodisfatti r-rekwiżiti ta' sikurezza u dawk 
ambjentali.

Hemm il-ħtieġa ta’ strateġija ġdida għall-
manifattura għat-trasformazzjoni ta’ l-
industrija ta’ l-UE minn ambjent industrijali 
mitfugħ fuq ir-riżorsi, għal wieħed mitfugħ 
fuq l-għarfien u dan jiddependi mill-
adozzjoni ta’ attitudnijiet kompletament 
differenti lejn l-akkwist, l-użu, il-ħarsien u l-
finanzjament kontinwi ta’ għarfien ġdid u l-
użu tiegħu, inkluż lejn produzzjoni u modi 
ta’ konsum sostenibbli. Dan jimplika l-
ħolqien tal-kundizzjonijiet xierqa għall-
innovazzjoni kontinwa (f’attivitajiet 
industrijali u sistemi ta’ produzzjoni, inklużi 
kostruzzjoni, tagħmir u servizzi) u 
għall-iżvilupp ta’ “assi” tal-produzzjoni 
ġeneriċi (teknoloġiji, organizzazzjoni u 
faċilitajiet ta’ produzzjoni) filwaqt li jiġu 
sodisfatti r-rekwiżiti ta' sikurezza u dawk 
ambjentali, inklużi dawk li għandhom 
x’jaqsmu mal-materjali komposti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hemm riċerka dwar il-komposti daqskemm hemm dwar il-metalli, bi problemi speċifiċi 
marbutin mal-komposti (l-adeżjoni, eċċ) li ma jitfaċċawx fil-każ ta’ tgħaqqid ta’ metalli 
(welding, eċċ.).

Emenda minn Teresa Riera Madurell

Emenda 342
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu ‘Nanoxjenzi, Nanoteknoloġiji, Materjali u Teknoloġiji 

ġodda ta’ Produzzjoni’, bl-intestatura 'Attivitajiet', punt 3, paragrafu 2

Ir-riċerka se tiffoka fuq numru ta’ linji: l-
iżvilupp u l-validazzjoni ta’ mudelli u 
strateġiji industrijali ġodda li jkopru l-aspetti 
kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott u l-
proċess; sistemi ta’ produzzjoni adattivi li 
jirbħu l-limitazzjonijiet eżistenti tal-proċess 
u jippermettu metodi ġodda ta’ manifattura u 

Ir-riċerka se tiffoka fuq numru ta’ linji: l-
iżvilupp u l-validazzjoni ta’ mudelli u 
strateġiji industrijali ġodda li jkopru l-aspetti 
kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott u l-
proċess; sistemi ta’ produzzjoni adattivi li 
jirbħu l-limitazzjonijiet eżistenti tal-proċess 
u jippermettu metodi ġodda ta’ manifattura u 
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pproċessar; produzzjoni fuq netwerk għall-
iżvilupp ta’ għodod u metodi għal 
operazzjonijiet kooperattivi u b’valur miżjud 
fuq skala globali; għodod għat-trasferiment 
u l-integrazzjoni mgħaġġla ta’ teknoloġiji 
ġodda fl-iddisinjar u l-operazzjoni tal-
processi tal-manifattura, u l-esplojtazzjoni 
tal-konverġenza tat-teknoloġiji nano, bijo, 
info u konjittivi għall-iżvilupp ta’ prodotti u 
kunċetti ta’ l-inġinerija ġodda u l-possibilità 
ta’ industriji ġodda. 

pproċessar; produzzjoni fuq netwerk għall-
iżvilupp ta’ għodod u metodi għal 
operazzjonijiet kooperattivi u b’valur miżjud 
fuq skala globali; għodod għat-trasferiment 
u l-integrazzjoni mgħaġġla ta’ teknoloġiji 
ġodda fl-iddisinjar u l-operazzjoni tal-
processi tal-manifattura, u l-esplojtazzjoni 
tal-konverġenza tat-teknoloġiji nano, bijo, 
info u konjittivi għall-iżvilupp ta’ prodotti u 
kunċetti ta’ l-inġinerija ġodda u l-possibilità 
ta’ industriji ġodda. Irid isir sforz 
partikulari biex jiġu inkorporati Intrapriżi 
Żgħar u Medji, inklużi s-setturi 
tradizzjonali, fir-rekwiżiti l-ġodda tas-
supply chain u għall-promozzjoni tat-
twaqqif ta’ Intrapriżi Żgħar u Medji 
b’teknoloġija għolja bħala prerekwiżit għal 
bidla industrijali radikali. Għal dan 
għandhom jiġu allokati mill-anqas 20% tal-
baġit ta’ din it-tema prijoritarja.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Tiswija ta’ l-Emenda 102 preċedenti biex jiġu inklużi Intrapriżi Żgħar u Medji tas-setturi 
tradizzjonali.

Emenda minn Nikolaos Vakalis

Emenda 343
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu ‘Nanoxjenzi, Nanoteknoloġiji, Materjali u Teknoloġiji ta’ 

Produzzjoni’, bl-intestatura 'Attivitajiet', punt 3, paragrafu 2

Ir-riċerka se tiffoka fuq numru ta’ linji: l-
iżvilupp u l-validazzjoni ta’ mudelli u 
strateġiji industrijali ġodda li jkopru l-aspetti 
kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott u l-
proċess; sistemi ta’ produzzjoni adattivi li 
jirbħu l-limitazzjonijiet eżistenti tal-proċess 
u jippermettu metodi ġodda ta’ manifattura u 
pproċessar; produzzjoni fuq netwerk għall-
iżvilupp ta’ għodod u metodi għal 
operazzjonijiet kooperattivi u b’valur miżjud 
fuq skala globali; għodod għat-trasferiment 
u l-integrazzjoni mgħaġġla ta’ teknoloġiji 
ġodda fl-iddisinjar u l-operazzjoni tal-
processi tal-manifattura; u l-esplojtazzjoni 

Ir-riċerka se tiffoka fuq numru ta’ linji: l-
iżvilupp u l-validazzjoni ta’ mudelli u 
strateġiji industrijali ġodda li jkopru l-aspetti 
kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott u l-
proċess; sistemi ta’ produzzjoni adattivi li 
jirbħu l-limitazzjonijiet eżistenti tal-proċess 
u jippermettu metodi ġodda ta’ manifattura u 
pproċessar; produzzjoni fuq netwerk għall-
iżvilupp ta’ għodod u metodi għal 
operazzjonijiet kooperattivi u b’valur miżjud 
fuq skala globali; għodod għat-trasferiment 
u l-integrazzjoni mgħaġġla ta’ teknoloġiji 
ġodda fl-iddisinjar u l-operazzjoni tal-
processi tal-manifattura; u l-esplojtazzjoni 
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tal-konverġenza tat-teknoloġiji nano, bijo, 
info u konjittivi għall-iżvilupp ta’ prodotti u 
kunċetti ta’ l-inġinerija ġodda u l-possibilità 
ta’ industriji ġodda. 

ta’ netwerks ta’ riċerka multidixxiplinarja 
u tal-konverġenza tat-teknoloġiji nano, bijo, 
info u konjittivi għall-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji ibridi u prodotti u kunċetti ta’ l-
inġinerija ġodda u l-possibilità ta’ industriji 
ġodda. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nanoxjenzi u n-nanoteknoloġiji huma min-natura tagħhom stess multidixxiplinarji. 
Għalhekk, waħda mill-kundizzjonijiet ewlenin għall-innovazzjoni f’dan il-qasam tar-riċerka 
hija l-iżvilupp ta’ netwerks ta’ riċerka, tagħlim u taħriġ multidixxiplinarji li jkunu jżewġu 
gamma vasta ta’ oqsma xjentifiċi, bħan-nanoteknoloġiji, ix-xjenzi tal-materjali, l-inġinerija, 
it-teknoloġiji għall-informatika u l-komunikazzjoni, il-bijoteknoloġiji, ix-xjenzi tad-dinja u x-
xjenzi ambjentali. Il-għan huwa li wieħed jasal għal teknoloġiji ibridi u tgħammir f’saħħtu 
bejn dixxiplini xjentifiċi differenti.

Emenda minn Teresa Riera Madurell

Emenda 344
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu ‘Nanoxjenzi, Nanoteknoloġiji, Materjali u Teknoloġiji 

ġodda ta’ Produzzjoni’, bl-intestatura 'Attivitajiet', punt 4, paragrafu 2

Ir-riċerka se tiffoka fuq applikazzjonijiet 
ġodda u soluzzjonijiet ġodda ta' bidla 
notevoli bħala reazzjoni għal sfidi 
importanti, kif ukoll għall-ħtiġijiet ta’ l-RTD 
identifikati mill-Pjattaformi tat-Teknoloġija 
Ewropej differenti. L-integrazzjoni ta’ l-
għarfien ġdid u teknoloġiji nano, ta' 
materjali u ta' produzzjoni se jkunu 
appoġġati f'applikazzjonijiet settorjali u 
dawk mifruxa fuq aktar minn applikazzjoni 
waħda bħas-saħħa, il-kostruzzjoni, l-
industrija ta' l-ispazju, it-trasport, l-enerġija, 
il-kimika, l-ambjent, it-tessili, u l-ħwejjeġ, 
il-polpa u l-karta, u l-inġinerija mekkanika, 
kif ukoll fuq is-suġġett ġenerali tas-
sikurezza fl-industrija.

Ir-riċerka se tiffoka fuq applikazzjonijiet 
ġodda u soluzzjonijiet ġodda ta' bidla 
notevoli bħala reazzjoni għal sfidi 
importanti, kif ukoll għall-ħtiġijiet ta’ l-RTD 
identifikati mill-Pjattaformi tat-Teknoloġija 
Ewropej differenti. L-integrazzjoni ta’ l-
għarfien ġdid u teknoloġiji nano, ta' 
materjali u ta' produzzjoni se jkunu 
appoġġati f'applikazzjonijiet settorjali u 
dawk mifruxa fuq aktar minn applikazzjoni 
waħda bħas-saħħa, l-ipproċessar ta’ l-ikel,
il-kostruzzjoni (inklużi x-xogħlijiet 
pubbliċi), l-industrija ajruspazjali, it-
trasport, l-enerġija, il-kimika, l-ambjent, it-
tessili, u l-ħwejjeġ, il-polpa u l-karta, u l-
inġinerija mekkanika, kif ukoll fuq is-
suġġett ġenerali tas-sikurezza fl-industrija.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

L-industriji msemmijin – li jistgħu jibbenefikaw mir-riċerka f’dan il-qasam – m’għandhomx 
jitħallew barra. Kjarifika ta’ l-Emenda 103 preċedenti: ‘l-industrija ajruspazjali’.

Emenda minn David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Emenda 345
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu ‘Enerġija’, bl-intestatura 'Għan'

It-trasformazzjoni tas-sistema ta’ l-enerġija 
attwali bbażata fuq il-fjuwils fossili f’waħda 
aktar sostenibbli bbażata fuq firxa ta’ sorsi u 
carriers ta’ enerġija flimkien ma’ effiċjenza 
aħjar fl-użu ta’ l-enerġija sabiex tindirizza l-
isfida urġenti tas-sigurtà tal-provvista u l-
bidla fil-klima, waqt li tiżdied il-
kompetittività ta’ l-industriji ta’ l-enerġija fl-
Ewropa.

It-trasformazzjoni tas-sistema ta’ l-enerġija 
attwali bbażata fuq il-fjuwils fossili fl-aktar
waħda sostenibbli u enerġetikament 
effiċjenti u l-anqas waħda dipendenti mill-
fjuwil fossili fid-dinja sa l-2020, u 
ekonomija b’enerġija sostenibbli bħal din 
tkun teħtieġ li r-riżorsi skarsi ta’ riċerka 
pubblika jkunu kkonċentrati primarjament
fuq firxa ta’ sorsi u carriers ta’ enerġija 
rinnovabbli flimkien ma’ effiċjenza aħjar fl-
użu ta’ l-enerġija u teknoloġiji ta’ 
konservazzjoni ta’ l-enerġija li jistgħu 
jegħilbu rapidament l-isfida urġenti tas-
sigurtà tal-provvista u l-bidla fil-klima, waqt
li tiżdied il-kompetittività ta’ l-industriji ta’ 
l-enerġija fl-Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-FP7 għandu jgħin lill-UE tegħleb id-dipendenza tagħha fuq iż-żejt u ssir l-aktar ekonomija 
effiċjenti mil-lat ta’ enerġija, fid-dinja. Ir-riċerka u l-fondi għall-iżvilupp relattivament 
limitati ta’ l-UE għalhekk għandhom jiġu prijoritizzati favur teknoloġiji li huma minn ta’ l-
ewwel f’dak li għandu x’jaqsam ma’ kriterji xjentifiċi oġġettivi: it-tnaqqis fid-dipendenza 
enerġetika ta’ l-UE u t-tnaqqis fil-livelli ta’ enerġija importati u numru ta’ problemi ta’ 
politika ta’ sigurtà, iwasslu għal tnaqqis rapidu fl-emissjonijiet ta’ CO2 u jikkontribwixxu 
għall-kompetittività globali ta’ l-UE u l-ħolqien ta’ impjiegi fit-terminu l-qasir. Għalhekk il-
fondi għar-riċerka pubblika għandhom jintefqu primarjament fuq għejun rinnovabbli ta’ 
enerġija u teknoloġiji għall-effiċjenza/konservazzjoni ta’ l-enerġija.

Emenda minn Teresa Riera Madurell

Emenda 346
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu ‘Enerġija’, bl-intestatura 'Għan'



AM\619004MT.doc 16/90 PE 374.414v01-00

MT

It-trasformazzjoni tas-sistema ta’ l-enerġija 
attwali bbażata fuq il-fjuwils fossili f’waħda 
aktar sostenibbli bbażata fuq firxa ta’ sorsi u 
carriers ta’ enerġija flimkien ma’ effiċjenza 
aħjar fl-użu ta’ l-enerġija sabiex tindirizza l-
isfida urġenti tas-sigurtà tal-provvista u l-
bidla fil-klima, waqt li tiżdied il-
kompetittività ta’ l-industriji ta’ l-enerġija fl-
Ewropa.

It-trasformazzjoni tas-sistema ta’ l-enerġija 
attwali bbażata fuq il-fjuwils fossili f’waħda 
aktar sostenibbli anqas dipendenti mill-
fjuwils importati, imsejsa fuq firxa ta’ sorsi 
u carriers ta’ enerġija nadifa, u fuq kollox 
rinnovabbli flimkien ma’ effiċjenza aħjar fl-
użu ta’ l-enerġija appoġġ għall-
poliġenerazzjoni, konsum aktar razzjonali, 
u ħażna ta’ l-enerġija, biex tindirizza  
sabiex tindirizza l-isfida urġenti tas-sigurtà 
tal-provvista u l-bidla fil-klima, waqt li 
tiżdied il-kompetittività ta’ l-industriji ta’ l-
enerġija fl-Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tissostitwixxi l-AM 735 għall-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek fuq is-7a 
Programm ta’ Qafas.

Emenda minn Nikolaos Vakalis

Emenda 347
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu ‘Enerġija’, bl-intestatura 'Għan'

It-trasformazzjoni tas-sistema ta’ l-enerġija 
attwali bbażata fuq il-fjuwils fossili f’waħda 
aktar sostenibbli bbażata fuq firxa ta’ sorsi u 
carriers ta’ enerġija flimkien ma’ effiċjenza 
aħjar fl-użu ta’ l-enerġija sabiex tindirizza l-
isfida urġenti tas-sigurtà tal-provvista u l-
bidla fil-klima, waqt li tiżdied il-
kompetittività ta’ l-industriji ta’ l-enerġija fl-
Ewropa.

It-trasformazzjoni tas-sistema ta’ l-enerġija 
attwali bbażata fuq il-fjuwils fossili f’waħda 
aktar sostenibbli bbażata fuq firxa ta’ sorsi
(l-aktar dawk rinnovabbli) u carriers ta’ 
enerġija flimkien ma’ effiċjenza aħjar fl-użu 
ta’ l-enerġija sabiex tindirizza l-isfida 
urġenti tas-sigurtà tal-provvista u l-bidla fil-
klima, waqt li tiżdied il-kompetittività ta’ l-
industriji ta’ l-enerġija fl-Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tissostitwixxi l-AM 738 għall-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek fuq is-7a 
Programm ta’ Qafas.
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Emenda minn David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Emenda 348
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu ‘Enerġija’, bl-intestatura 'Għan', paragrafu 1 a (ġdid)

Teknoloġiji deċentralizzati li jiddependu 
minn għażla diversa ta’ għejun ta’ enerġija 
rinnovabbli jistgħu jkompli jnaqqsu l-kost 
ta’ l-infrastruttura tat-trasmissjoni u d-
distribuzzjoni u jkunu ta’ importanza 
maġġuri biex jinkiseb il-għan li l-UE ssir l-
aktar ekonomija enerġetikament effiċjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Netwerk intelliġenti deċentralizzat ikun neċessarju biex tipprovdi provista ta’ enerġija 
affidabbli u tnaqqas l-enerġja mitlufa mit-trasmissjoni u d-distribuzzjoni Għat-terminu t-twil, 
sistema enerġetika deċentralizzata tista’ wkoll tnaqqas l-kost tat-trasport ta’ l-enerġija kif 
ukoll tistimola l-innovazzjoni u tipprovdi opportunitajiet reali ta’ impjiegi f’livell lokali u 
reġjonali.

Emenda minn Jan Christian Ehler

Emenda 349
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu ‘Enerġija’, bl-intestatura 'Approċċ', paragrafu 1

It-tbassir attwali juri li l-biċċa l-kbira ta’ l-
indikaturi kruċjali dwar l-enerġija (eż. il-
konsum ta’ l-enerġija, id-dipendenza fuq il-
fjuwils fossili, emissjonijiet tas-CO2, il-
prezz ta’ l-enerġija) mixjin fid-direzzjoni l-
ħażina fl-UE, u aktar u aktar madwar id-
dinja. Ir-riċerka fuq l-enerġija se tiffaċilita l-
qlib ta’ dawn ix-xejriet, billi ssib bilanċ bejn 
żieda fl-effiċjenza, kemm il-prezzijiet ikunu 
jintlaħqu, is-sigurtà tat-teknoloġiji u sorsi ta’ 
enerġija eżistenti u kemm huma aċċettabbli, 
waqt li, fl-istess ħin, timmira lejn bidla fuq 
terminu ta’ żmien twil fil-mod kif l-Ewropa 
tiġġenera u tikkonsma l-enerġija. Ir-riċerka 
dwar l-enerġija b’hekk tikkontribwixxi 
b’mod dirett lejn is-suċċess tal-politika ta’ l-
UE u, b’mod partikolari, fit-twettiq tal-miri 
ta’ l-UE attwali u tal-futur dwar l-enerġija u 
t-tnaqqis tal-gassijiet b’effett serra.

It-tbassir attwali juri li l-biċċa l-kbira ta’ l-
indikaturi kruċjali dwar l-enerġija (eż. il-
konsum ta’ l-enerġija, id-dipendenza fuq il-
fjuwils fossili, emissjonijiet tas-CO2, il-
prezz ta’ l-enerġija) mixjin fid-direzzjoni l-
ħażina fl-UE, u aktar u aktar madwar id-
dinja. Ir-riċerka fuq l-enerġija se tiffaċilita l-
qlib ta’ dawn ix-xejriet, billi ssib bilanċ bejn 
żieda fl-effiċjenza, kemm il-prezzijiet ikunu 
jintlaħqu, is-sigurtà tat-teknoloġiji u sorsi ta’ 
enerġija eżistenti u kemm huma aċċettabbli, 
waqt li, fl-istess ħin, timmira lejn bidla fuq 
terminu ta’ żmien twil fil-mod kif l-Ewropa 
tiġġenera u tikkonsma l-enerġija. Ir-riċerka 
dwar l-enerġija b’hekk tikkontribwixxi 
b’mod dirett lejn is-suċċess tal-politika ta’ l-
UE u, b’mod partikolari, fit-twettiq tal-miri 
ta’ l-UE attwali u tal-futur dwar l-enerġija u 
t-tnaqqis tal-gassijiet b’effett serra, u 
prezzijiet ta’ l-enerġija għan-nies u n-
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negozji li jkunu jifilħu jħallushom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tiipprova  tikkjarifika li r-riċerka fl-enerġija tikkontribwixxi għat-trażżin ta’ prezzijiet ta’ l-
enerġija għan-nies u n-negozju li jkunu jifilħu jħallsuhom fit-terminu t-twil. 

Emenda minn Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Emenda 350
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Enerġija', bl-intestatura 'Approċċ', paragrafu 3

It-tisħiħ tal-kompetittività tas-settur 
Ewropew ta’ l-enerġija, iffaċċjat minn 
kompetizzjoni qawwija mill-kumplament 
tad-dinja, huwa għan importanti ta’ din it-
Tema, li jipprovdi l-kapaċità lill-industrija 
Ewropea li tilħaq, jew iżżomm, pożizzjoni 
fuq quddiem f’teknoloġiji importanti ta’ l-
enerġija. B’mod partikolari, l-SMEs huma l-
ilma tal-ħajja tas-settur ta’ l-enerġija, 
għandhom irwol vitali fil-katina ta’ l-
enerġija u se jkunu vitali fil-promozzjoni ta’ 
l-innovazzjoni. Parteċipazzjoni qawwija 
min-naħa tagħhom fir-riċerka u attivitajiet 
ta’ dimostrazzjoni huma essenzjali u se jiġu 
promossi b’mod attiv.

It-tisħiħ tal-kompetittività tas-settur 
Ewropew ta’ l-enerġija, iffaċċjat minn 
kompetizzjoni qawwija mill-kumplament 
tad-dinja, huwa għan importanti ta’ din it-
Tema, li jipprovdi l-kapaċità lill-industrija 
Ewropea li tilħaq, jew iżżomm, pożizzjoni 
fuq quddiem f’teknoloġiji importanti ta’ l-
enerġija. Din il-qagħda tista’ tkun żgurata 
biss b’livell għoli ta’ investiment fir-riċerka 
u fl-iżvilupp biex tiġi ffaċċjata l-
kompetizzjoni iebsa. B’mod partikolari, l-
SMEs huma l-ilma tal-ħajja tas-settur ta’ l-
enerġija, għandhom irwol vitali fil-katina ta’ 
l-enerġija u se jkunu vitali fil-promozzjoni 
ta’ l-innovazzjoni. Parteċipazzjoni qawwija 
min-naħa tagħhom fir-riċerka u attivitajiet 
ta’ dimostrazzjoni huma essenzjali u se jiġu 
promossi b’mod attiv.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tiipprova  tikkjarifika li livell għoli ta’ investiment fir-riċerka u l-iżvilupp jikkontribwixxi biex 
tiġi żgurata l-qagħda ewlenija ta’ l-Ewropa meta ffaċċjata bil-kompetizzjoni globali. 

Emenda minn David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Emenda 351
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Enerġija', bl-intestatura 'Attivitajiet', paragrafu -1 (ġdid)



AM\619004MT.doc 19/90 PE 374.414v01-00

MT

L-allokazzjoni ta’ fondi għall-qasam ta’ l-
enerġija għandha tkun imsejsa fuq kriterji 
li jippermettu lit-teknoloġiji jkunu ġudikati 
skond il-ħila tagħhom li jassistu lill-UE fil-
kisba tal-miri tagħha ta’ enerġija. Dawn 
għandhom joħolqu qasam ta’ l-enerġija li 
jkun kompetittiv, ambjentalment sostenibbli 
u sigur. Il-fondi relattivament limitati ta’ l-
UE għar-riċerka u l-iżvilupp taħt din it-
tema għandhom ikun iffukati fuq 
teknoloġiji li jistgħu jġibu tnaqqis fl-
emissjonijiet ta’ CO2 mill-aktar fis.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-fondi ta’ l-UE relattivament limiti għar-riċerka u l-iżvilupp ta’ kwestjonijiet ta’ enerġija 
mhux-nukleari jeħtieġ li jiġu pprijoritizzati favur teknoloġiji li jilħqu kriterji xjentifiċi 
oġġettivi, bħal: tnaqqis fid-dipendenza enerġetika ta’ l-UE u tnaqqis fil-livelli ta’ enerġija 
impurtata u ta’ numru ta’ problemi marbutin mal-politika tas-sigurtà, iwasslu għal tnaqqis 
malajr fl-emissjonijiet ta’ CO2 u jikkontribwixxu għall-kompetittività globali ta’ l-UE u għall-
ħolqien ta’ aktar impjiegi f'terminu ta' żmien qasir.

Emenda minn David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Emenda 352
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Enerġija', bl-intestatura 'Attivitajiet', paragrafu -1 a) (ġdid)

L-attivitajiet qegħdin jiġu ppreżentati 
f’ordni ta’ prijorità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trid tingħata prijorità lit-teknoloġiji li jirriżultaw fit-trasformazzjoni rapida f'settur ta’ l-
enerġija sostenibbli u sigur fl-Ewropa. Trid tingħata aktar kunsiderazzjoni għall-iffinanzjar li 
sar fll-imgħoddi u għall-abilità tas-settur kummerċjali li jiffinanzja l-iżviluppi. Fid-dawl ta’ 
dan it-tħassib, tiġi rrikmandata lista ta’ prijoritajiet għas-settur ta’ l-enerġija.

Emenda minn David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Emenda 353
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Enerġija', bl-intestatura 'Attivitajiet', paragrafu -1 b) (ġdid)
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Linja għall-baġit ċari u separati għar-
riċerka fl-enerġija jiġu ffissati għal kull 
teknoloġija relatata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’xebh ma’ FP4 (1995-1998), meta kull waħda mill-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza 
enerġetika, u l-enerġija ġejja mill-fossili kellhom il-baġit tagħhom għalihom, għandhom jiġu 
addottati linji ta’ baġit ċari fil-Programm ta’ Qafas li jmiss. Dan iżid il-kunfidenza ta’ l-
investituri u ppjanar aħjar, kif ukoll jgħin lill-Parlament u lill-pubbliku jkollhom tagħrif 
kwantitattiv aktar preċiż dwar kif l-UE qed tonfoq il-flus tat-taxxi. Għaldaqstant jitjiebu t-
trasparenza u l-monitoraġġ.

Emenda minn David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Emenda 354
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Enerġija', bl-intestatura 'Attivitajiet', paragrafu -1 c) (ġdid)

20% tal-flus disponibbli f’din it-temi 
għandhom jintefqu f’riċerka direttament 
marbuta ma’ ‘effiċjenza u tifdil 
enerġetiku’, 60% fuq ‘enerġiji rinnovabbli’, 
9% fuq ‘netwerk enerġetiċi intelliġenti’, 3% 
fuq riċerka marbuta mal-għarfien biex 
isiru l-policies, 4% fuq iċ-ċelloli ta’ l-
idroġenu u l-fjuwil, u 4% fuq il-
‘assorbiment u l-ħażna tal-karbonju’

.Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tingħata prijorità lit-teknoloġiji li jirriżultaw fit-trasformazzjoni rapida f’settur ta’ 
l-enerġija sostenibbli u sigur fl-Ewropa. Għandha tingħata aktar konsiderazzjoni għall-
iffinanzjar li sar fl-imgħoddi u l-ħila tas-settur kummerċjali li jiffinanzja l-iżviluppi. Fid-dawl 
ta’ dan it-tħassib hija rrikmandata lista ta’ prijoritizzazzjoni ta’ l-iffinanzjar għas-settur ta’ l-
enerġija. 

Is-settur tar-riċerka fl-enerġija rinnovabbli identifika bejn wieħed u ieħor b’kemm tiswa € 
250 M fis-sena ta’ riċerka li għandha ssir taħt FP7. Din is-somma tkopri r-riċerka fl-enerġija 
fotovoltajka, enerġija termali tax-xemx (konċentranti u non-konċentranti), bijomassa, 
teknoloġiji ta’ enerġija tal-baħar, enerġija ġeotermali, enerġija tar-riħ (l-aktar marbuta ma’ 
l-iżvilupp lil hinn mill-kosta) u l-idroenerġija fuq skala żgħira, marbutin ma’ avvanzi fost l-
oħrajn fl-inġinerija mekkanika u elettrika, fir-riċerka dwar il-materjali, fit-tekniki tal-
manifattura, u fl-imudellar numeriku.
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Emenda minn David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Emenda 355
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Enerġija', bl-intestatura 'Attivitajiet', punt -1 (ġdid)

Effiċjenza u tifdil fl-enerġija
Il-potenzjal vast għal tifdil fl-enerġija u 
titjib fl-effiċjenza ta’ l-enerġija jeħtieġ li 
jinħakem permezz ta’ l-ottimizzazzjoni, il-
validazzjoni u d-dimostrazzjoni ta’ kunċetti 
u teknoloġiji ġodda għall-bini, servizzi, u 
industrija. Dan jinkorpora fih iż-żwieġ ta’ 
strateġiji u teknoloġiji sostenibbli għal 
effiċjenza enerġetika akbar, l-użu ta’ 
enerġija rinnovabbli u l-poliġenerazzjoni u 
l-integrazzjoni tas-sistemi  ta’ l-
immaniġġjar tad-domanda fuq skala kbira 
fl-ibliet u l-komunitajiet. Dawn l-azzjonijiet 
fuq skala kbira għandhom ikunu 
appoġġjati minn R & D innovattivi li jieħdu 
ħsieb komponenti jew teknoloġiji speċifiċi, 
eż. għall-poliġenerazzjoni u l-eko-bini. 
Għan siewi huwa l-ottimizzazzjoni tas-
sistema ta’ l-enerġija tal-komunità, billi jiġi 
bbilanċjat tnaqqis li jinħass fid-domanda 
għall-enerġija bl-aktar soluzzjonijiet 
sostenibbli u li jistgħu jitħallsu fuq in-naħa 
tal-provvista, inkluż l-użu ta’ fjuwils ġodda 
fi flotot apposta.

Or. en

(Din l-Emenda mill-Parlament tipproponi li jitqiegħed punt 8- fit-test oriġinali tal-
Kummissjoni – bħala punt -1)

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda hija biss bidla fl-ordni ta’ l-attivitajiet elenkati. Trid tingħata prijorità lit-
teknoloġiji li jġibu trasformazzjoni rapida għal settur enerġetiku sostenibbli u sigur fl-
Ewropa. Il-konservazzjoni ta’ l-enerġija u l-effiċjenza ta’ l-enerġija huma rikonoxxuti bħala 
prijorità ewlenija.
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Emenda minn David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Emenda 356
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Enerġija', bl-intestatura 'Attivitajiet', punt 1

L-istrateġija integrata ta’ riċerka u użu 
żviluppata mill-Pjattaforma Ewropea dwar 
it-Teknoloġija taċ-Ċelluli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu tipprovdi bażi għal programm 
integrat strateġiku għat-trasport u 
applikazzjonijiet stazzjonarji jew mobbli 
immirat lejn bażi teknoloġika qawwija għall-
ħolqien ta’ industrija kompetittiva tal-
provvista u tagħmir taċ-ċelluli tal-fjuwil u l-
idroġenu fl-UE. Il-programm se jinkludi: 
riċerka fundamentali u applikata u żvilupp 
teknoloġiku; proġetti ta’ dimostrazzjonijiet 
fuq skala kbira (proġetti “lighthouse”) sabiex 
jivvalidaw ir-riżultati tar-riċerka u jipprovdu 
feedback għal aktar riċerka; attivitajiet ta’ 
riċerka mifruxa fuq diversi oqsma u soċjo-
ekonomiċi li jirfdu strateġiji ta’ tranżizzjoni 
sodi u jipprovdu bażi razzjonali għal 
deċiżjonijiet ta’ politika u żvilupp tal-qafas 
tas-suq. Ir-riċerka industrijali applikata u l-
attivitajiet ta’ dimostrazzjoni mifruxa fuq 
diversi oqsma tal-programm, 
preferabbilment, se jiġu implimentati 
permezz ta’ Inizjattiva Teknoloġika 
Konġunta. Din l-azzjoni, maniġġata 
strateġikament u mmirata lejn l-għan, se 
tkun komplimentata u koordinata mill-qrib 
ma’ sforz kollaborattiv ta’ riċerka fuq livell 
aktar għoli immirat sabiex jikseb skoperti 
importanti dwar materjali, proċessi u 
teknoloġiji emerġenti kruċjali.

Strateġija integrata ta’ riċerka u użu 
żviluppata mill-Pjattaforma Ewropea dwar 
it-Teknoloġija taċ-Ċelluli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu tipprovdi bażi għal programm 
integrat strateġiku għat-trasport u 
applikazzjonijiet stazzjonarji jew mobbli 
msejsin fuq għejun ta’ enerġija rinnovabbli
mmirat lejn bażi teknoloġika qawwija għall-
ħolqien ta’ industrija kompetittiva tal-
provvista u tagħmir taċ-ċelluli tal-fjuwil u l-
idroġenu fl-UE. Il-programm se jinkludi: 
riċerka fundamentali u applikata u żvilupp 
teknoloġiku; proġetti ta’ dimostrazzjonijiet 
fuq skala kbira (proġetti “lighthouse”) 
sabiex jivvalidaw ir-riżultati tar-riċerka u 
jipprovdu feedback għal aktar riċerka; 
attivitajiet ta’ riċerka mifruxa fuq diversi 
oqsma u soċjo-ekonomiċi li jirfdu strateġiji 
ta’ tranżizzjoni sodi u jipprovdu bażi 
razzjonali għal deċiżjonijiet ta’ politika u 
żvilupp tal-qafas tas-suq. Ir-riċerka 
industrijali applikata u l-attivitajiet ta’ 
dimostrazzjoni mifruxa fuq diversi oqsma 
tal-programm, preferabbilment, se jiġu 
implimentati permezz ta’ Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta. Din l-azzjoni, 
maniġġata strateġikament u mmirata lejn l-
għan, se tkun komplimentata u koordinata 
mill-qrib ma’ sforz kollaborattiv ta’ riċerka 
fuq livell aktar għoli mmirat sabiex jikseb 
skoperti importanti dwar materjali, proċessi 
u teknoloġiji emerġenti kruċjali.

Or. en

(Din l-Emenda mill-Parlament tipproponi li ċċaqlaq punt 1- fit-test oriġinali tal-Kummissjoni 
– wara l-punt 6 "Teknoloġiji nodfa tal-faħam")

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda hija biss bidla fl-ordni ta’ l-attivitajiet elenkati. Trid tingħata prijorità lit-
teknoloġiji li jġibu trasformazzjoni rapida għal settur ta' eneġija sostenibbli u sigur fl-
Ewropa. 
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Bi qbil ma’ l-objettiv ta’ l-UE li toħloq ekonomija ta’ l-idroġenu sostenibbli sa l-2050, ir-
riċerka għandha tiffoka fuq il-produzzjoni ta’ l-idroġenu minn għejun ta’ enerġija 
rinnovabbli.

Ir-riċerka għal fjuwils alternattivi taħt ir-ras ‘Trasport’ tkopri l-użu ta’ l-idroġenu għal 
applikazzjonijiet fit-trasport (‘Programmi Speċifiċi’ – COM(2005) 440, paġna 59). Dan it-
tħassir jevita l-possibilità ta’ ffinanzjar doppju taħt bl-intestatura ‘Enerġija’ (li għandha 
anqas min-nofs il-baġit li l-Kommissjoni tipproponi għat-‘Trasport’).

It-tieni sentenza tħassret peress li r-rimarka dwar il-Pjattaforma għat-Teknoloġija Ewoprea 
m’għandhiex aktar relevanti għal dan is-suġġett aktar milli hi għal sottosuġġetti l-oħrajn 
kollha dwar l-enerġija li għalihom teżisti l-Pjattaforma għat-Teknoloġija,bħalma huma l-
Pjattaforma għat-Teknoloġija Fotovoltajka, il-Pjattaforma għat-Teknoloġija ta’ Impjanti tal-
Fjuwils Fossili b’Emissjonijiet Zero, il-Pjattaforma għal Netwerks ta’ l-Elettriċità tal-Futur, 
il-Pjattaforma għat-Teknoloġija Solari Termali, jew dawk li għadhom fi stadju ta’ 
formazzjoni bħall-Pjattaforma għat-Teknoloġija ta’ l-Enerġija tar-Riħ jew l-Pjattaforma 
għat-Teknoloġija tal-Bijofjuwils.

Emenda minn David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Emenda 357
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Enerġija', bl-intestatura 'Attivitajiet', punt 1 a (ġdid)

Għejun rinnovabbli ta’ enerġija

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trid tingħata prijorità lit-teknoloġiji li jwasslu għat-trasformazzjoni rapida lejn settur ta’ l-
enerġija sigur u sostenibbli fl-Ewropa. Għandha tingħata aktar kunsiderazzjoni lill-
iffinanzjar imgħoddi u l-ħila tas-settur kummerċjali li jiffinanzja l-iżviluppi. Il-għejun 
rinnovabbli għandhom jiġu żviluppati bil-qawwa kollha  fis-snin li ġejjin.

Emenda minn Norbert Glante

Emenda 358
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Enerġija', bl-intestatura 'Attivitajiet', punt 2

L-iżvilupp u d-dimostrazzjoni ta’ teknoloġiji 
integrati għall-produzzjoni ta’ l-elettriku 
minn materjali li jiġġeddu, adattati għal 
kundizzjonijiet reġjonali differenti, sabiex 
jipprovdu l-mezzi għal żieda sostanzjali fis-
sehem tal-produzzjoni ta’ l-elettriku li 
jiġġedded fl-UE. Ir-riċerka se żżid l-

L-iżvilupp u d-dimostrazzjoni ta’ teknoloġiji 
integrati għall-produzzjoni ta’ l-elettriku 
minn materjali li jiġġeddu, adattati għal 
kundizzjonijiet reġjonali differenti, sabiex 
jipprovdu l-mezzi għal żieda sostanzjali fis-
sehem tal-produzzjoni ta’ l-elettriku li 
jiġġedded fl-UE. Ir-riċerka se żżid l-
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effiċjenza ġenerali fil-konverżjoni, tnaqqas 
il-prezz ta’ l-elettriku b’mod sinifikanti, 
ittejjeb l-affidabbiltà tal-proċess u tkompli 
tnaqqas l-impatt fuq l-ambjent. L-enfasi se 
tkun fuq il-fotovoltajċi, ir-riħ u l-bijomassa 
(inkluża frazzjoni bijodigradibbli mill-iskart) 
Barra minn hekk, ir-riċerka se timmira li 
tirrealizza l-potenzjal sħiħ ta’ sorsi li 
jiġġeddu oħra ta’ l-enerġija: ġeotermali, 
mix-xemx, l-oċeani u idroenerġija fuq skala 
żgħira.

effiċjenza ġenerali fil-konverżjoni, tnaqqas 
il-prezz ta’ l-elettriku b’mod sinifikanti, 
ittejjeb l-affidabbiltà tal-proċess u tkompli 
tnaqqas l-impatt fuq l-ambjent. L-enfasi se 
tkun fuq il-fotovoltajċi, ir-riħ u l-bijomassa 
(inkluża frazzjoni bijodigradibbli mill-iskart) 
Barra minn hekk, ir-riċerka se timmira li 
tirrealizza l-potenzjal sħiħ ta’ sorsi li 
jiġġeddu oħra ta’ l-enerġija: ġeotermali, 
mix-xemx, l-oċeani u idroenerġija.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-idroenerġija kemm fuq skala kbira kif ukoll fuq skala żgħira, hija waħda mill-għejun 
rinnovabbli ta’ enerġija li jeħtieġ li tagħti sehem akbar fil-produzzjoni ta’ l-elettriċità fis-snin 
li ġejjin. L-attivitajiet ta’ riċerka meħtieġa fil-qasam ta’ l-idroenerġija għandhom x’jaqsmu l-
aktar maż-żieda fl-effiċjenza ta’ l-impjanti ta’ l-elettriċità, billi jżidu l-esplojtazzjoni tal-
potenzjal eżistenti, u s-sostenibilità, dan jgħodd għal impjanti fuq skala kbira kif ukoll dawk 
fuq skala żgħira. Għalhekk ma jagħmilx sens li l-appoġġ jiġi limitat biss għal riċerka fuq l-
idroenerġija fuq skala żgħira. 

Emenda minn David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Emenda 359
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Enerġija', bl-intestatura 'Attivitajiet', punt 3

L-iżvilupp u d-dimostrazzjoni ta’ teknoloġiji 
ta’ konverżjoni aħjar għal produzzjoni 
sostenibbli u katini ta’ provvista ta’ fjuwils 
solidi, likwidi u forma ta’ gass mill-
bijomassa (inkl. frazzjoni bijodigradibbli 
mill-iskart) b’mod partikolari l-bijofjuwils 
għat-trasport. L-enfasi se tkun fuq tipi ġodda 
ta’ bijofjuwils kif ukoll fuq rotot ġodda ta’ 
produzzjoni u distribuzzjoni għall-
bijofjuwils eżistenti, inkluża l-produzzjoni 
integrata ta’ l-enerġija u prodotti oħra 
b’valur miżjud permezz tal-bijoraffineriji. 
Bil-għan li jkun hemm aktar benefiċċji mis-
'sors sa l-utent' tal-karbonju, ir-riċerka se 
tiffoka fuq żieda fl-effiċjenza fl-użu ta’ l-
enerġija u titjib fl-integrazzjoni tat-
teknoloġija u l-użu ta-materja prima 

L-iżvilupp u d-dimostrazzjoni ta’ teknoloġiji 
ta’ konverżjoni aħjar għal produzzjoni 
sostenibbli u katini ta’ provvista ta’ fjuwils 
solidi, likwidi u forma ta’ gass mill-
bijomassa (inkl. frazzjoni bijodigradibbli 
mill-iskart) b’mod partikolari l-bijofjuwils 
għat-trasport. L-enfasi se tkun fuq tipi ġodda 
ta’ bijofjuwils li jissodisfaw analiżi 
kompluta “mill-bir sa l-istering” li tieħu in 
kunsiderazzjoni bilanċ ta’ l-enerġija, il-
klima, is-soċjetà, l-ambjent u l-użu ta’ l-art, 
kif ukoll fuq rotot ġodda ta’ produzzjoni u 
distribuzzjoni għall-bijofjuwils eżistenti 
inkluża l-produzzjoni integrata ta’ l-enerġija 
u prodotti oħra b’valur miżjud permezz tal-
bijoraffineriji. Bil-għan li jkun hemm aktar 
benefiċċji mis-'sors sa l-utent' tal-karbonju, 
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(feedstock). Se jkunu inklużi kwistjonijiet 
bħal loġistika tal-materja prima, riċerka pre-
normattiva u l-istandardizzazzjoni għal użu 
bla periklu fit-trasport u applikazzjonijiet 
stazzjonarji. Sabiex jiġi esplojtat il-potenzjal 
għall-produzzjoni ta’ l-idroġenu li 
jiġġedded, ikun hemm appoġġ għal proċessi 
bbazati fuq il-bijomassa, l-elettriku li 
jiġġedded u l-enerġija mix-xemx.

ir-riċerka se tiffoka fuq żieda fl-effiċjenza fl-
użu ta’ l-enerġija u titjib fl-integrazzjoni tat-
teknoloġija u l-użu ta' materja prima 
(feedstock). Se jkunu inklużi kwistjonijiet 
bħal loġistika tal-materja prima, riċerka pre-
normattiva u l-istandardizzazzjoni għal użu 
bla periklu fit-trasport u applikazzjonijiet 
stazzjonarji. Sabiex jiġi esplojtat il-potenzjal 
għall-produzzjoni ta’ l-idroġenu li 
jiġġedded, ikun hemm appoġġ għal proċessi 
bbazati fuq il-bijomassa, l-elettriku li 
jiġġedded u l-enerġija mix-xemx.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-FP7 għandha tikkonċentra l-attivitajiet tagħha ta’ R&D fuq il-bijofjuwils likwidi bi 
preferenza għal dawk li jissodisfaw l-analiżi sħiħ “mill-bir sa l-istering”, b’mod partikolari 
f’termini ta’ gassijiet tas-serra u kriterji soċjali u ambjentali.

Emenda minn David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Emenda 360
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Enerġija', bl-intestatura 'Attivitajiet', punt 5

Teknoloġiji għall-assorbiment u l-ħażna tad-
CO2 għal ġenerazzjoni ta’ l-enerġija 
mingħajr emissjonijiet

Teknoloġiji għall-assorbiment u ħażna ta’ 
CO2

Il-fjuwils fossili, inevitabbilment, jibqgħu 
jaġħtu sehem sinifikanti mit-taħlita ta’ 
enerġija għal għexieren ta’ snin. Sabiex dan 
ikun kompatibbli ma’ l-ambjent, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-bidla fil-klima, 
hemm ħtieġa ta’ tnaqqis drastiku fl-impatti 
negattivi ambjentali tal-fjuwils fossili, li 
jimmira lejn ġenerazzjoni ta’ l-enerġija 
effiċjenti ħafna b’emissjonijiet viċin iz-
zero. L-iżvilupp u d-dimostrazzjoni ta’ 
teknoloġiji effiċjenti u affidabbli għall-
assorbiment u l-ħażna tad-CO2 huma 
kruċjali, immirati lejn tnaqqis fil-prezz ta’ 
l-assorbiment u l-ħażna tad-CO2 sa anqas 
minn 20€/tunellata metrika, b’rati ta’ 
assorbiment ta’ aktar minn 90%, kif ukoll li 

Il-fjuwils fossili, inevitabbilment, jibqgħu 
jaġħtu sehem sinifikanti mit-taħlita ta’ 
enerġija għal għexieren ta’ snin. L-iżvilupp 
u d-dimostrazzjoni ta’ teknoloġiji effiċjenti u 
affidabbli għall-assorbiment u l-ħażna tad-
CO2 għandhom l-ewwel jiġu mifhuma 
tajjeb. Ir-riċerka fuq it-teknoloġiji ta' l-
assorbiment u l-ħażna tal-karbonju 
għandha, għalhekk, tkun orjentata lejn l-
iżvilupp ta’ kriterji soċjali, ekonomiċi, 
legali u ambjentali, inklużi l-garanziji għal 
dak li għandu x’jaqsam mal-permanenza 
tal-ħażna matul id-durata tagħha. Il-
proġetti ta' l-assorbiment u l-ħażna tal-
karbonju jkunu suġġett għal reviżjoni 
xjentifika indipendenti u monitoraġġ fuq 
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juru l-istabbiltà, sigurtà u affidabbiltà fuq 
termini ta’ żmien twal tal-ħażna tad-CO2.

bażi ta’ sit sit, u r-riżultati tagħha tkun 
miftuħa għall-pubbliku.

Or. en

(Din l-Emenda mill-Parlament tipproponi li ċċaqlaq punt 5- fit-test oriġinali tal-Kumissjoni –
għal wara punt 7 "Netwerks Intelliġenti ta’ enerġija ")

Ġustifikazzjoni

Huwa kruċjali li l-ewwel ikunu mifhuma fid-dettall il-proċessi li jippermettu li d-CO2 ikun 
maħżun b’mod sigur qabel ma l-flus jintefqu fuq id-disinn tat-teknoloġija għall-assorbiment 
ta’ CO2. Il-Fond għar-Riċerka dwar il-Faħam u l-Azzar jiffinanzja wkoll ir-riċerka fl-
iżolament ta’ CO2. Pereżempju, fl-2003, iffinanzja proġett jismu “Assessjar ta’ l-opzjoni 
għall-assorbiment ta’ CO2 u …ġeoloġiċi  

Emenda minn Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Emenda 361
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Enerġija', bl-intestatura 'Attivitajiet', punt 6

Impjanti ta’ l-enerġija li jaħarqu l-faħam 
għadhom il-qofol tal-ġenerazzjoni ta’ l-
elettriku madwar id-dinja, iżda għandhom 
potenzjal konsiderevoli għal kisba ta’ aktar 
effiċjenza u tnaqqis fl-emissjonijiet, b’mod 
partikolari fir-rigward tad-CO2. Sabiex 
iżommu l-kompetittività u jagħtu kontribut 
għall-immaniġġar ta’ l-emissjonijiet tad-
CO2, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni ta’ 
teknoloġiji għall-konverżjoni nadifa tal-
faħam se jkunu appoġġati sabiex ikun hemm 
żieda sinifikanti fl-effiċjenza u l-affidabbiltà 
ta’ l-impjanti, tnaqqis fl-emissjonijiet li 
jniġġżu u tnaqqis fl-ispejjeż totali, taħt 
kundizzjonijiet ta’ operazzjoni diversi. Bl-
għan li, fil-futur, ikun hemm ġenerazzjoni 
ta’ l-enerġija mingħajr emissjonijiet, dawn l-
attivitajiet se jwittu t-triq għal, 
jikkomplementaw u jintrabtu ma' teknoloġiji 
futuri ta’ l-assorbiment u l-ħażna tad-CO2.

Impjanti ta’ l-enerġija li jaħarqu l-faħam 
għadhom il-qofol tal-ġenerazzjoni ta’ l-
elettriku madwar id-dinja, iżda għandhom 
potenzjal konsiderevoli għal kisba ta’ aktar 
effiċjenza u tnaqqis fl-emissjonijiet, b’mod 
partikolari fir-rigward tad-CO2. Sabiex 
iżommu l-kompetittività u jagħtu kontribut 
għall-konservazzjoni tar-riżorsi u għall-
immaniġġar ta’ l-emissjonijiet tad-CO2, l-
iżvilupp u d-dimostrazzjoni ta’ teknoloġiji 
għall-konverżjoni nadifa tal-faħam se jkunu 
appoġġati sabiex ikun hemm żieda 
sinifikanti fl-effiċjenza u l-affidabbiltà ta’ l-
impjanti, tnaqqis fl-emissjonijiet li jniġġzu 
inklużi l-partikolati fini, l-elementi traċċa, 
u l-komposti organiċi u tnaqqis fl-ispejjeż 
totali, taħt kundizzjonijiet ta’ operazzjoni 
diversi. Bl-għan li, fil-futur, ikun hemm 
ġenerazzjoni ta’ l-enerġija mingħajr 
emissjonijiet, dawn l-attivitajiet se jwittu t-
triq għal, jikkomplementaw u jintrabtu ma' 
teknoloġiji futuri ta’ l-assorbiment u l-ħażna 
tad-CO2.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġiindirizzat it-titjib kollu li jista’ jsir fl-impjanti eżistenti u/jew futuri li 
jaħdmu bil-faħam. L-ambitu ta’ l-Emendi huwa li jtejjeb il-livell tar-riċerka ta’ l-UE mhux 
biss għal għal żieda fl-effiċjenza u fit-tnaqqis ta’ CO2, imma wkoll biex jintlaħqu l-għanijiet 
ta’ emissjonijiet “zero” (fi kliem ieħor komposti ta' partikolat fini, ta' elementi traċċi u  
komposti tal-merkurju u organiċi.

Emenda minn Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Emenda 362
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Enerġija', bl-intestatura 'Attivitajiet', punt 7

Sabiex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni għal 
sistema ta’ enerġija aktar sostenibbli, hemm 
il-ħtieġa ta’ sforz ta' R&D wiesa' sabiex iżid 
l-effiċjenza, il-flessibilità, is-sigurtà u l-
affidabbiltà tas-sistemi u netwerks Ewropej 
ta’ l-elettriku u l-gass. Għan-netwerks ta’ l-
elettriku, l-għanijiet tat-trasformazzjoni tal-
grids eżistenti f’netwerks ta’ servizz 
reżistenti u interattivi (klijenti/operaturi) u t-
tneħħija ta’ l-ostakoli għall-użu fuq skala 
kbira u l-integrazzjoni effettiva ta’ sorsi ta’ 
enerġija li jiġġeddu u ġenerazzjoni 
distribwita (eż. ċelluli tal-fjuwil, 
mikroturbini, magni bil-moviment alternat) 
ikunu jeħtieġu wkoll l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni ta’ teknoloġiji importanti li 
jagħmlu żviluppi oħra possibbli 
(pereżwmpju, soluzzjonijiet ICT, teknoloġiji 
tal-ħażna għar-RES, elettronika ta’ l-enerġija 
u apparat HTS). Għan-netwerks tal-gass, l-
għan huwa li jkunu dimostrati proċessi u 
sistemi aktar intelliġenti għat-trasport u 
d-distribuzzjoni tal-gass, inklużi l-
integrazzjoni effettiva tas-sorsi ta’ l-enerġija 
li jiġġeddu.

Sabiex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni għal 
sistema ta’ enerġija aktar sostenibbli, hemm 
il-ħtieġa ta’ sforz ta' R&D wiesa' sabiex iżid 
l-effiċjenza, il-flessibilità, is-sigurtà u l-
affidabbiltà tas-sistemi u netwerks Ewropej 
ta’ l-elettriku u l-gass. Għan-netwerks ta’ l-
elettriku, l-għanijiet tat-trasformazzjoni tal-
grids eżistenti f’netwerks ta’ servizz 
reżistenti u interattivi (klijenti/operaturi) u t-
tneħħija ta’ l-ostakoli għall-użu fuq skala 
kbira u l-integrazzjoni effettiva ta’ sorsi ta’ 
enerġija li jiġġeddu u ġenerazzjoni 
distribwita (eż. ċelluli tal-fjuwil, 
mikroturbini, magni bil-moviment alternat) 
u t-titjib tal-kwalità tal-provvista (f’termini 
ta’ kwalità tal-vultaġġ u l-enerġija 
mwasslin )ikunu jeħtieġu wkoll l-iżvilupp u 
d-dimostrazzjoni ta’ teknoloġiji importanti li 
jagħmlu żviluppi oħra possibbli 
(pereżwmpju; soluzzjonijiet ICT, teknoloġiji 
tal-ħażna għar-RES, arloġġi tal-qari tad-
dawl elettroniċi u sistemi ta’ l-immaniġġjar 
ta’ l-arloġġi tad-dawl awtomatiku,
elettronika ta’ l-enerġija u apparat HTS,
sistemi ta’ kontroll ta’ l-ICT, u mmaniġġjar 
effiċjenti ta' l-istaff). Għan-netwerks tal-
gass, l-għan huwa li jkunu dimostrati 
proċessi u sistemi aktar intelliġenti għat-
trasport u d-distribuzzjoni tal-gass, inklużi l-
integrazzjoni effettiva tas-sorsi ta’ l-enerġija 
li jiġġeddu.

Ir-riċerka fuq l-integrazzjoni bejn in-
netwerks ta’ l-elettriċità u tal-gass (eż. 
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ċentri ta’ kontroll integrati, multi-metering, 
staff kundiviż) tkun qed tipprova  tilħaq l-
objettiv ta’ l-effiċjenza għaż-żewġ setturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-integrazzjoni ta’ ġenerazzjoni distribwita hija waħda mill-akbar sfidi għan-netwerks ta’ l-
elettriċità tal-futur bil-għan li jippromwovu t-tkabbir tar-RES, itejbu l-kwalità tal-provvista u 
jissodisfaw il-bżonnijiet ta’ l-utenti. L-utenti jkunu aktar u aktar involuti fis-suq ta’ l-
elettriċità permezz ta’ teknoloġiji innovattivi (eż. l-Arloġġi tal-qari tad-dawl Elettroniċi, l-
Immaniġġjar ta’ l-Arloġġi tal-qari tad-dawl Awtomatiku, enerġija mħallsa minn qabel, 
servizzi ta’ broadband, eċċ.), u jiġġeneraw l-enerġija elettrika lokalment (Ġenerazzjoni 
Distribwita). Ir-riċerka għall-immaniġġjar u l-integrazzjoni tad-DG fin-netwerks ta’ 
distribuzzjoni hija ħaġa mixtieqa. Is-sistemi ta’ ICT se jkollha rwol ta’ quddiem nett. Għall-
immaniġġjar effiċjenti tan-netwerks ta’ distribuzzjoni, jeħtieġ li jittejbu l-ħiliet organizzattivi: 
l-immaniġġjar ta' l-istaff, l-integrazzjoni ta’ l-operazzjoni ta’ l-elettriċità u l-gass, staff 
kundiviż għan-netwerks tal-gass u l-elettriċità – kollha jistgħu jtejbu l-livelli ta’ effiċjenza.

Emenda minn Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Emenda 363
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Enerġija', bl-intestatura 'Attivitajiet', punt 7

Sabiex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni għal 
sistema ta’ enerġija aktar sostenibbli,
hemm il-ħtieġa ta’ sforz R&D wiesa' sabiex 
iżid l-effiċjenza, il-flessibilità, is-sigurtà u l-
affidabbiltà tas-sistemi u netwerks Ewropej 
ta’ l-elettriku u l-gass. Għan-netwerks ta’ l-
elettriku, l-għanijiet tat-trasformazzjoni tal-
grids eżistenti f’netwerks ta’ servizz 
reżistenti u interattivi (klijenti/operaturi) u t-
tneħħija ta’ l-ostakoli għall-użu fuq skala 
kbira u l-integrazzjoni effettiva ta’ sorsi ta’ 
enerġija li jiġġeddu u ġenerazzjoni 
distribwita (eż. ċelluli tal-fjuwil, 
mikroturbini, magni bil-moviment alternat) 
ikunu jeħtieġu wkoll l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni ta’ teknoloġiji importanti li 
jagħmlu żviluppi oħra possibbli 
(pereżwmpju. soluzzjonijiet ICT, teknoloġiji 
tal-ħażna għar-RES, elettronika ta’ l-
enerġija u apparat HTS). Għan-netwerks 
tal-gass, l-għan huwa li jkunu dimostrati 
proċessi u sistemi aktar intelliġenti għat-

Sabiex tiġi ffaċilitata l-effiċjenza, s-sigurta u 
affidibilita tas-sistemi u netwerks Ewropej 
ta' l-elettriku u tal-gass, pereżempju bit-
trasformazzjoni tal-grids eżistenti f’netwerks 
ta’ servizz reżistenti u interattivi 
(klijenti/operaturi) u bl-iżvilupp ta’ sistema 
intelliġenti ta’ qari ta’ l-arloġġi tad-dawl 
immaniġġjata mill-bogħod (AMM –
Immaniġġjar tal-Qari ta’ l-Arloġġi tad-
Dawl Awtomatiku). L-appoġġ għall-kanali 
interattivi intelliġenti mal-konsumaturi 
huwa essenzjali biex jiġi promoss l-
immaniġġjar ta’ rapport effiċjenti mal-
konsumatur. L-ostakli għat-tħaddim u l-
integrazzjoni effettiva fuq skala kbira ta’ 
għejun distribwiti u rinnovabbli ta’ 
enerġija għandhom jitneħħew.
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trasport u d-distribuzzjoni tal-gass, inklużi 
l-integrazzjoni effettiva tas-sorsi ta’ l-
enerġija li jiġġeddu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu mifrux ta’ sistema intelliġenti ta’ qari ta’ l-arloġġi tad-dawl immaniġġjata mill-bogħod 
huwa essenzjali biex jintlaħaq il-għan ta’ l-UE li jiżdiedu l-effiċjenza, is-sigurtà u l-
affidabilità tan-netwerk Ewropew ta’ l-elettriċità. L-AMM hija indispendabbli biex toffri rati 
differenti lill-konsumaturi u, bħala konsegwenza, tippermetti li titneħħa d-domanda tal-
quċċata u ttejjeb is-sigurtà tas-sistema.

Emenda minn David Hammerstein Mintz, Claude Turmes, Rebecca Harms

Emenda 364
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Enerġija', bl-intestatura 'Attivitajiet', punt 9 

L-iżvilupp ta’ għodod, metodi u mudelli 
għall-evalwazzjoni tal-kwistjonijiet 
ekonomiċi u soċjali ewlenin relatati mat-
teknoloġiji ta’ l-enerġija. L-attivitajiet se 
jinkludu l-bini ta’ bażijiet tat-tagħrif u 
xenarji għal UE akbar u l-evalwazzjoni ta’ l-
impatt tal-politika dwar l-enerġija jew 
relatata ma’ l-enerġija fuq is-sigurtà tal-
provvista, l-ambjent, is-soċjetà u l-
kompetittività ta’ l-industrija ta’ l-enerġija. 
L-impatt tal-progress teknoloġiku fuq il-
politika ta’ l-UE huwa ta’ interess 
partikolari. 

L-iżvilupp ta’ għodod, metodi u mudelli 
għall-evalwazzjoni tal-kwistjonijiet 
ekonomiċi, ambjentali, ta’ saħħa, u soċjali 
ewlenin relatati mat-teknoloġiji ta’ l-
enerġija. L-attivitajiet se jinkludu l-bini ta’ 
bażijiet tat-tagħrif u xenarji għal UE akbar
in partikolari għall-għan miftihem ta’ l-UE 
ta’ żieda massima ta’ +2°C fit-temperatura 
medja globali fuq il-livelli pre-industrijali 
kif ukoll għall-għan li ssir l-aktar 
ekonomija effiċjenti fl-enerġija sa l-2020, u 
l-evalwazzjoni ta’ l-impatt tal-politika dwar 
l-enerġija jew relatata ma’ l-enerġija fuq is-
sigurtà tal-provvista, l-ambjent, is-soċjetà u 
l-kompetittività ta’ l-industrija ta’ l-enerġija. 
L-impatt tal-progress teknoloġiku fuq il-
politika ta’ l-UE huwa ta’ interess 
partikolari. 

Or. en
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(Din l-Emenda mill-Parlament tipproponi li ċċaqlaq il-punt 9- fit-test oriġinali tal-
Kummissjoni – għal wara l-punt 5 "Teknoloġiji għall-assorbiment u l-ħażna ta’ CO2

b’ġenerazzjoni ta’ l-elettriċità b’emissjoni zero ")

Ġustifikazzjoni

Il-flus pubbliċi għall-faħam nadif se jiġu mill-Fond għar-Riċerka fuq il-Faħam u l-Azzar, li 
għandu linja ta’ baġit li mhix koperta bil-FP7.

Fiż-żmien li bdiet il-FP6, it-Trattat li kkostitwixxa l-Komunità Ewropea għall-Faħam u l-
Azzar kienet skadiet, u ħalliet warajha assijiet fl-ammont ta’ € 1.6 billjun. Il-Kummissjoni 
timmaniġġja l-imgħax minn din ir-riżerva biex tipprovdi finanzjar ta’ kull sena ekwivalenti 
għal madwar € 16 miljun għal riċerki marbuta mal-faħam permezz tal-Fond għar-Riċerka fuq 
il-Faħam u l-Azzar. Dawn ir-riżorsi huma biżżejjed biex jiġi kopert kull kofinanzjament li jsir 
mill-UE jekk ikun meqjus neċessarju.

Barra minhekk, jeħtieġ li jiżdiedu xi kjarifiki għall-proposta oriġinarja fuq l-“għarfien sabiex 
issir politika  dwar l-enerġija".

Emenda minn Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo Vera, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Emenda 365
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Enerġija', bl-intestatura 'Attivitajiet', punt 9 a (ġdid)

Tnaqqis ta’ CO2 fl-industriji tal-
manifattura
Biex jiġu inkoraġġiti attivitajiet ta’ riċerka 
fis-setturi inklużi fl-Iskema ta’ Skambju ta’ 
Emissjonijiet (ETS). L-ETS, filwaqt li 
tagħti b’suċċess lill-Ewropa pożizzjoni fuq 
quddiem nett fl-isforzi tad-dinja fit-tnaqqis 
ta’ l-emissjonijiet ta’ CO2, qiegħda wkoll 
timmina l-kompetittività ta’ l-Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tieħu post AM 819 għall-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek tas-7a’  
Programm Qafas.

Emenda minn Matthias Groote

Emenda 366
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Enerġija', bl-intestatura 'Attivitajiet', punt 9 b (ġdid)
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Professjonijiet ġodda fis-settur ta’ l-enerġiji 
rinnovabbli
Huwa essenzjali li jkun hemm miżuri biex 
joħolqu professjonijiet ġodda li jinvolvu 
ħila f l-installazzjoni u l-manutenzjoni  tat-
tagħmir ta’ l-enerġija fis-settur ta’ l-
enerġiji rinnovabbli. Dan jinkludi l-
introduzzjoni ta’ korsijiet ta’ taħriġ u 
miżuri addizzjonali ta’ taħriġ f’livell ta’ 
edukazzjoni vokazzjonali u terzjarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tieħu post AM 820 ta’ l-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek dwar is-7 
Programm Qafas.

Emenda minn Romana Jordan Cizelj

Emenda 367
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Enerġija', bl-intestatura 'Attivitajiet', punt 9 c (ġdid)

Sistemi u apparekki ta’ enerġija msejsin 
fuq il-karatteristiċi speċifiċi ta’ materjali u 
fluwidi
L-iżvilupp ta’ sistemi u apparekki ta’ 
enerġija msejsin fuq l-użu ta’ materjali u 
fluwidi speċifiċi, bħalma huma l-materjali 
manjetokaloriċi, il-materjali barokaloriċi, 
materjali PV, materjali superkondutturi, 
nanofluwidi u nanomaterjali, materjali 
‘bil-memorja’, u materjali u fluwidi bil-fażi 
li tinbidel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tieħu post AM 821 għall-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek fuq is-7 
Programm Qafas.
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Emenda minn Nikolaos Vakalis

Emenda 368
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima)', titolu

6. Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima) 6. Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima u l-
Perikli Naturali)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Perikli Naturali ssirilhom enfasi speċjali taħt it-Tematika dwar l-
Ambjent tal-Koperazzjoni dwar il-Programm Speċifiku, minħabba ż-żieda fil-fenomeni ta’ 
diżastri naturali u l-ħtieġa li jinstabu soluzzjonijiet u rispons effiċjenti.

Emenda minn David Hammerstein Mintz f’isem il-Grupp l-Aħdar/ Efa

Emenda 369
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima)', bl-intestatura 

"Objettiv"

Il-promozzjoni ta’ l-immaniġġar sostenibbli 
ta’ l-ambjent naturali u dak tal-bniedem u r-
riżorsi tiegħu billi jkun hemm avvanz fl-
għarfien ta’ l-interazzjoni bejn il-bijosfera, l-
ekosistemi u l-attivitajiet tal-bniedem, u bl-
iżvilupp ta’ teknoloġiji, għodod u servizzi 
ġodda sabiex il-kwistjonijiet ambjentali 
globali jkunu indirizzati b’mod integrat. L-
enfasi se tkun fuq il-previżjoni tal-bidliet fis-
sistemi tal-klima, sistemi ekoloġiċi, ta’ l-art 
u l-oċeani, fuq għodod u teknoloġiji għall-
monitoraġġ, il-prevenzjoni u l-mitigazzjoni 
tal-pressjoni u r-riskji fuq l-ambjent, inkluża 
s-saħħa, u għas-sostenibbiltà ta’ l-ambjent 
naturali u dak magħmul mill-bniedem.

Il-promozzjoni ta’ l-immaniġġar sostenibbli 
ta’ l-ambjent naturali u dak tal-bniedem u r-
riżorsi tiegħu billi jkun hemm avvanz fl-
għarfien ta’ l-interazzjoni bejn il-bijosfera, l-
ekosistemi u l-attivitajiet tal-bniedem, 
għarfien dwar il-bijodiversità u l-użu 
sostenibbli tagħa, u bl-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji, għodod u servizzi ġodda sabiex 
il-kwistjonijiet ambjentali globali jkunu 
indirizzati b’mod integrat. L-enfasi se tkun 
fuq il-previżjoni tal-bidliet fis-sistemi tal-
klima, sistemi ekoloġiċi, ta’ l-art u l-oċeani, 
fuq għodod u teknoloġiji għall-monitoraġġ, 
il-prevenzjoni u l-mitigazzjoni tal-pressjoni 
u r-riskji fuq l-ambjent, inkluża s-saħħa, u 
għas-sostenibbiltà ta’ l-ambjent naturali u 
dak magħmul mill-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-importanza tal-bijodiversità (kemm terrestri kif ukoll marina) u tal-konservazzjoni tagħha 
qiegħda kulma jmur issir aktar evidenti f’ambjent li qiegħed jinbidel (minħabba tkabbir kbir 
fl-ambjent magħmul mill-bniedem, il-bidliet fil-klima, użi ġodda tat-territorju, żvilupp urban, 
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eċċ.). Il-għarfien dejjem jikber f’dan il-qasam se jagħmilha possibbli li ntejbu l-fiehem tagħna 
ta’ l-ekosistemi differenti u kif jinteraġixxu bejniethom, u b’hekk ikollna idea aktar ċara tal-
kambjamenti marbutin mal-bidliet globali, bil-għan li niksbu żvilupp sostenibbli għas-servizz 
taċ-ċittadini.

Emenda minn David Hammerstein Mintz f’isem il-Grupp Ahdar/Efa

Emenda 370
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima)', bl-intestatura 

'Approċċ', paragrafu 3 a (ġdid)

Tagħlim dwar l-ambjent biex jitwessa’ l-
għarfien dwar l-iżvilupp sostenibbli fl-
Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tagħlim dwar l-ambjent u dwar il-ħtieġa għal żvilupp sostenibbli huwa vitali għall-futur tal-
poplu ta’ l-Ewropa u għall-konservazzjoni ta’ l-ekosistemi. Jippermetti wkoll li ċ-ċittadini 
jsiru konxji tar-riskji ambjentali u jimmaniġġjawhom aħjar, partikolarment permezz tal-
miżuri politiċi approprijati.

Emenda minn Angelika Niebler

Emenda 371
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 1, inċiż 1

Ir-riċerka integrata dwar kif taħdem il-klima 
u s-sistema globali hija meħtieġa sabiex ikun 
hemm osservazzjoni u analiżi ta’ kif dawn 
is-sistemi jevolvu u tbassir ta’ l-evolviment 
fil-futur. Dan se jippermetti l-iżvilupp ta’ 
adattament effettiv u miżuri ta’ mitigazzjoni 
dwar il-bidla fil-klima u l-impatt tagħha. 
Mudelli avvanzati dwar il-bidla fil-klima 
minn skala globali għal skala sub-reġjonali 
se jiġu żviluppati u applikati sabiex ikun 
hemm evalwazzjoni tal-bidla, l-impatti 
potenzjali u l-limiti kruċjali. Bidliet fil-
kompożizzjoni ta’ l-atmosfera u ċ-ċiklu ta’ l-
ilma se jiġu studjati u se jkunu żviluppati 
strateġiji bbażati fuq ir-riskji li jqisu l-bidla 
meta jsħħu nixfiet, maltemp u għargħar. Il-

Ir-riċerka integrata dwar kif taħdem il-klima 
u s-sistema globali hija meħtieġa sabiex ikun 
hemm osservazzjoni u analiżi ta’ kif dawn 
is-sistemi jevolvu u tbassir ta’ l-evolviment 
fil-futur. Dan se jippermetti l-iżvilupp ta’ 
adattament effettiv u miżuri ta’ mitigazzjoni 
dwar il-bidla fil-klima u l-impatt tagħha. 
Mudelli avvanzati dwar il-bidla fil-klima 
minn skala globali għal skala sub-reġjonali 
se jiġu żviluppati u applikati sabiex ikun 
hemm evalwazzjoni tal-bidla, l-impatti 
potenzjali u l-limiti kruċjali. Bidliet fil-
kompożizzjoni ta’ l-atmosfera u ċ-ċiklu ta’ l-
ilma se jiġu studjati u se jkunu żviluppati 
strateġiji bbażati fuq ir-riskji li jqisu l-bidla 
meta jseħħu nixfiet, maltemp u għargħar. Il-
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pressjoni fuq il-kwalità ta’ l-ambjent u fuq 
il-klima mit-tniġġis ta’ l-arja, l-ilma u l-
ħamrija se tiġi investigata, kif ukoll l-
interazzjonijiet bejn l-atmosfera, is-saff ta’ l-
ożonu fl-istratosfera, il-wiċċ ta’ l-art, is-silġ 
u l-oċeani. Tingħata konsiderazzjoni għall-
mekkaniżmi ta’ reazzjoni u bidliet f’daqqa 
(eż. iċ-ċirkolazzjoni fl-oċeani) u għall-
impatti fuq il-bijodiversità u l-ekosistemi.

pressjoni fuq il-kwalità ta’ l-ambjent u fuq 
il-klima mit-tniġġis ta’ l-arja, l-ilma u l-
ħamrija se tiġi investigata, kif ukoll l-
interazzjonijiet bejn l-atmosfera, is-saff ta’ l-
ożonu fl-istratosfera, il-wiċċ ta’ l-art, is-silġ 
u l-oċeani. Tingħata kunsiderazzjoni għall-
mekkaniżmi ta’ reazzjoni u bidliet f’daqqa 
(eż. iċ-ċirkolazzjoni fl-oċeani) u għall-
impatti fuq il-bijodiversità u l-ekosistemi, 
inklużi l-impatti fuq zoni partikolarment 
sensittivi bħalma huma reġjuni kostali u 
muntanjużi. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Flimkien maz-zoni madwar il-Mediterran, ir-reġjuni kostali u muntanjużi huma fost iz-zoni 
fejn l-aktar li jinħass l-impatt tal-bidliet fil-klima, u b’mod partikolari fejn jinħassu d-diżastri 
naturali, u li huma fl-istess waqt l-aktar sensittivi għal dawn l-avvenimenti. Barra minhekk, 
partijiet kbar mill-UE huma miksijin b’reġunijiet muntanjużi u huma ġa esposti għal bidla 
klimatika aktar intensa minn zoni oħrajn tal-madwar li huma aktar fil-baxx. 

Emenda minn David Hammerstein Mintz f’isem il-Grupp Ahdar/Efa

Emenda 372
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 1, inċiż 2

Ir-riċerka multidixxiplinari dwar l-
interazzjoni bejn l-fatturi ta’ riskju 
ambjentali u s-saħħa tal-bniedem hija 
meħtieġa bħala appoġġ għall-pjan ta’ azzjoni 
dwar l-Ambjent u s-Saħħa u l-integrazzjoni 
ta’ tħassib dwar is-saħħa pubblika u l-
karatterizzazzjoni tal-mard relatati ma’ riskji 
ambjentali emerġenti. Ir-riċerka se tiffoka 
fuq esponiment multiplu permezz ta' rotot ta’ 
esponiment differenti, l-identifikazzjoni tas-
sorsi tat-tniġġis u sorsi ta’ tensjoni 
ambjentali ġodda jew emerġenti (eż l-arja ta’ 
ġewwa u ta’ barra, kampijiet 
elettromanjetiċi, ħoss u l-esponiment għal
sustanzi tossiċi) u l-effetti potenzjali fuq is-
saħħa. Ir-riċerka se timmira wkoll lejn l-
integrazzjoni ta’ l-attivitajiet ta’ riċerka dwar 
il-bijomonitoraġġ fuq il-bniedem fir-rigward 
ta’ l-aspetti xjentifiċi, il-metodoloġiji u l-

Ir-riċerka multidixxiplinari dwar l-
interazzjoni bejn l-fatturi ta’ riskju 
ambjentali u s-saħħa tal-bniedem hija 
meħtieġa bħala appoġġ għall-pjan ta’ azzjoni 
dwar l-Ambjent u s-Saħħa u l-integrazzjoni 
ta’ tħassib dwar is-saħħa pubblika u l-
karatterizzazzjoni tal-mard relatati ma’ riskji 
ambjentali emerġenti. Ir-riċerka se tiffoka 
fuq esponiment multiplu permezz ta' rotot ta’ 
esponiment differenti, l-identifikazzjoni tas-
sorsi tat-tniġġis u sorsi ta’ tensjoni 
ambjentali ġodda jew emerġenti (eż. l-arja 
ta’ ġewwa u ta’ barra, kampijiet 
elettromanjetiċi, ħoss u l-esponiment għal 
sustanzi tossiċi) u l-effetti potenzjali fuq is-
saħħa, analiżi tas-sindromi u ta’ l-
espożizzjoni kronika, l-interazzjonijiet tas-
sustanzi tossiċi u t-taħlitiet ta’ dawn is-
sustanzi, analiżijiet ta’ polimorfiżijiet 
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għodod sabiex tiġi żviluppata strateġija 
koordinata u koerenti. Se tinkludi studji 
cohort (tqabbil ta’ żewġ gruppi, wieħed 
b’ċertu marda u l-ieħor le) Ewropej, 
b’attenzjoni speċjali għall-gruppi ta’ 
popolazzjoni vulnerabbli, u metodi u għodod 
għal karatterizzazzjoni aħjar tar-riskji, il-
evalwazzjoni u t-tqabbil tar-riskji u l-impatt 
fuq is-saħħa. Ir-riċerka se tiżviluppa wkoll 
marki bijoloġiċi u għodod għall-immudellar 
li jqisu l-esponiment kombinat, il-
varjazzjonijiet fil-vulnerabbiltà u l-
inċertezzi. Se tipprovdi wkoll metodi u 
għodod għat-teħid tad-deċiżjonijiet 
(indikaturi, analiżi dwar il-benefiċċju 
mqabbel mal-prezz u analiżi fuq diversi 
kriterji, l-evalwazzjoni ta’ l-impatt fuq is-
saħħa, analiżi tal-piż tal-mard u s-
sostenibbiltà) għall-analiżi, l-immaniġġar u 
l-komunikazzjoni tar-riskji u għall-iżvilupp 
u l-analiżi tal-politika.

ġenetiċi u testijiet immunoloġiċi, inklużi t-
testijiet għat-trasformazzjoni u l-
attivazzjoni tal-linfoċiti. Ir-riċerka se 
timmira wkoll għall-integrazzjoni ta’ l-
attivitajiet ta’ riċerka dwar il-bijomonitoraġġ 
fuq il-bniedem fir-rigward ta’ l-aspetti 
xjentifiċi, il-metodoloġiji u l-għodod sabiex 
tiġi żviluppata strateġija koordinata u 
koerenti. Se tinkludi studji cohort Ewropej 
(tqabbil ta’ żewġ gruppi, wieħed b’ċertu 
marda u l-ieħor le), b’attenzjoni speċjali 
għall-gruppi ta’ popolazzjoni vulnerabbli, u 
metodi u għodod għal karatterizzazzjoni 
aħjar tar-riskji, l-evalwazzjoni u t-tqabbil 
tar-riskji u l-impatt fuq is-saħħa. Ir-riċerka 
se tiżviluppa wkoll marki bijoloġiċi u 
għodod għall-immudellar li jqisu 
l-esponiment kombinat, il-varjazzjonijiet fil-
vulnerabbiltà u l-inċertezzi. Se tipprovdi 
wkoll metodi u għodod għat-teħid tad-
deċiżjonijiet (indikaturi, analiżi dwar il-
benefiċċju mqabbel mal-prezz u analiżi fuq 
diversi kriterji, evalwazzjoni ta’ l-impatt fuq 
is-saħħa, analiżi tal-piż tal-mard u s-
sostenibbiltà) għall-analiżi, l-immaniġġar u 
l-komunikazzjoni tar-riskji u għall-iżvilupp 
u l-analiżi tal-politika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-differenza bejn il-mediċina ambjentali u dik okkupazzjonali tinsab f’li l-espożizzjoni għad-
dożi ta’ sustanzi tossiċi tista’ tkun baxxa, iżda kontinwa; dan il-qasam, għalhekk, jeħtieġ 
għodod ta’ analiżi apposta għalih. L-analiżi fiha tliet Partijiet biex ikun possibbli li tittieħed 
kunsiderazzjoni tal-profili ġenetiċi differenti ta’ l-individwi li jagħmlu lil uħud minnhom aktar 
sensittivi minn oħrajn għal ċerti sustanzi tossiċi.

Emenda minn Angelika Niebler

Emenda 373
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima Change)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 1, inċiż 2

Ir-riċerka multidixxiplinari dwar l-
interazzjoni bejn l-fatturi ta’ riskju 
ambjentali u s-saħħa tal-bniedem hija 

Ir-riċerka multidixxiplinari dwar l-
interazzjoni bejn l-fatturi ta’ riskju 
ambjentali u s-saħħa tal-bniedem hija 
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meħtieġa bħala appoġġ għall-pjan ta’ azzjoni 
dwar l-Ambjent u s-Saħħa u l-integrazzjoni 
ta’ tħassib dwar is-saħħa pubblika u l-
karatterizzazzjoni tal-mard relatati ma’ riskji 
ambjentali emerġenti. Ir-riċerka se tiffoka 
fuq esponiment multiplu minn rotot ta’ 
esponiment differenti, l-identifikazzjoni tas-
sorsi tat-tniġġis u sorsi ta’ tensjoni 
ambjentali ġodda jew emerġenti (eż l-arja ta’ 
ġewwa u ta’ barra, kampijiet 
elettromanjetiċi, ħoss u l-esponiment għal 
sustanzi tossiċi) u l-effetti potenzjali fuq is-
saħħa. Ir-riċerka se timmira wkoll lejn l-
integrazzjoni ta’ l-attivitajiet ta’ riċerka dwar 
il-bijomonitoraġġ fuq il-bniedem fir-rigward 
ta’ l-aspetti xjentifiċi, il-metodoloġiji u l-
għodod sabiex tkun żviluppata strateġija 
koordinata u koerenti. Se tinkludi studji 
cohort (tqabbil ta’ żewġ gruppi, wieħed 
b’ċertu marda u l-ieħor le) Ewropej, 
b’attenzjoni speċjali għall-gruppi ta’ 
popolazzjoni vulnerabbli, u metodi u għodod 
għal karatterizzazzjoni aħjar tar-riskji, il-
evalwazzjoni u t-tqabbil tar-riskji u l-impatt 
fuq is-saħħa. Ir-riċerka se tiżviluppa wkoll 
marki bijoloġiċi u għodod għall-immudellar 
li jqisu l-esponiment kombinat, il-
varjazzjonijiet fil-vulnerabbiltà u l-
inċertezzi. Se tipprovdi wkoll metodi u 
għodod għat-teħid tad-deċiżjonijiet 
(indikaturi, analiżi dwar il-benefiċċju 
mqabbel mal-prezz u analiżi fuq diversi 
kriterji, evalwazzjoni ta’ l-impatt fuq is-
saħħa, analiżi tal-piż tal-mard u s-
sostenibbiltà) għall-analiżi, l-immaniġġar u 
l-komunikazzjoni tar-riskji u għall-iżvilupp 
u l-analiżi tal-politika.

meħtieġa bħala appoġġ għall-pjan ta’ azzjoni 
dwar l-Ambjent u s-Saħħa u l-integrazzjoni 
ta’ tħassib dwar is-saħħa pubblika u l-
karatterizzazzjoni tal-mard relatati ma’ riskji 
ambjentali emerġenti. Ir-riċerka se tiffoka 
fuq esponiment multiplu minn rotot ta’ 
esponiment differenti, l-identifikazzjoni tas-
sorsi tat-tniġġis u sorsi ta’ tensjoni 
ambjentali ġodda jew emerġenti (eż gassijiet 
dannużi, partiċelli fini u ultrafini ta’ 
natura animata u inanimata, l-arja ta’ 
ġewwa u ta’ barra, kampijiet 
elettromanjetiċi, ħoss u l-esponiment għal 
sustanzi tossiċi) u l-effetti potenzjali fuq is-
saħħa. Ir-riċerka se timmira wkoll lejn l-
iżvilupp ta’ metodi ġodda u mtejba għall-
identifikazzjoni ta’ għejun u l-effetti 
sinerġiċi tagħhom, lejn l-integrazzjoni ta’ l-
attivitajiet ta’ riċerka dwar il-bijomonitoraġġ 
fuq il-bniedem fir-rigward ta’ l-aspetti 
xjentifiċi, il-metodoloġiji u l-għodod sabiex 
tkun żviluppata strateġija koordinata u 
koerenti. Se tinkludi studji cohort (tqabbil 
ta’ żewġ gruppi, wieħed b’ċertu marda u l-
ieħor le) Ewropej, b’attenzjoni speċjali 
għall-gruppi ta’ popolazzjoni vulnerabbli, u 
metodi u għodod għal karatterizzazzjoni 
aħjar tar-riskji, il-evalwazzjoni u t-tqabbil 
tar-riskji u l-impatt fuq is-saħħa. Ir-riċerka 
se tiżviluppa wkoll marki bijoloġiċi u 
għodod għall-immudellar li jqisu 
l-esponiment kombinat, il-varjazzjonijiet fil-
vulnerabbiltà u l-inċertezzi. Se tipprovdi 
wkoll metodi u għodod għat-teħid tad-
deċiżjonijiet (indikaturi, analiżi dwar il-
benefiċċju mqabbel mal-prezz u analiżi fuq 
diversi kriterji, evalwazzjoni ta’ l-impatt fuq 
is-saħħa, analiżi tal-piż tal-mard u s-
sostenibbiltà) għall-analiżi, l-immaniġġar u 
l-komunikazzjoni tar-riskji u għall-iżvilupp 
u l-analiżi tal-politika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-influwenza ta’ gassijiet dannużi u ta’ partiċelli u partikolarment ta’ l-effetti sinerġiċi 
tagħhom fuq is-saħħa u fuq l-oriġini tal-mard il-prinċipali taċ-ċiviltà moderna ftit li xejn ġiet 
studjata mhux l-anqas minħabba metodi mhux adegwati ta’ dijanjożi.
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Din l-Emenda tieħu post AM 857 ta’ l-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek tas-7 Programm 
Qafas.

Emenda minn Anne Laperrouze Nicole Fontaine, Catherine Trautmann, Vincent Peillon 

Emenda 374
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 1, inċiż 2

Ir-riċerka multidixxiplinari dwar l-
interazzjoni bejn l-fatturi ta’ riskju 
ambjentali u s-saħħa tal-bniedem hija 
meħtieġa bħala appoġġ għall-pjan ta’ azzjoni 
dwar l-Ambjent u s-Saħħa u l-integrazzjoni 
ta’ tħassib dwar is-saħħa pubblika u l-
karatterizzazzjoni tal-mard relatati ma’ riskji 
ambjentali emerġenti. Ir-riċerka se tiffoka 
fuq esponiment multiplu minn rotot ta’ 
esponiment differenti, l-identifikazzjoni tas-
sorsi tat-tniġġis u sorsi ta’ tensjoni 
ambjentali ġodda jew emerġenti (eż l-arja ta’ 
ġewwa u ta’ barra, kampijiet 
elettromanjetiċi, ħoss u l-esponiment għal 
sustanzi tossiċi) u l-effetti potenzjali fuq is-
saħħa. Ir-riċerka se timmira wkoll lejn l-
integrazzjoni ta’ l-attivitajiet ta’ riċerka dwar 
il-bijomonitoraġġ fuq il-bniedem fir-rigward 
ta’ l-aspetti xjentifiċi, il-metodoloġiji u l-
għodod sabiex tiġi żviluppata strateġija 
koordinata u koerenti. Se tinkludi studji 
cohort (tqabbil ta’ żewġ gruppi, wieħed 
b’ċertu marda u l-ieħor le) Ewropej, 
b’attenzjoni speċjali għall-gruppi ta’ 
popolazzjoni vulnerabbli, u metodi u għodod 
għal karatterizzazzjoni aħjar tar-riskji, il-
evalwazzjoni u t-tqabbil tar-riskji u l-impatt 
fuq is-saħħa. Ir-riċerka se tiżviluppa wkoll 
marki bijoloġiċi u għodod għall-immudellar 
li jqisu l-esponiment kombinat, il-
varjazzjonijiet fil-vulnerabbiltà u l-
inċertezzi. Se tipprovdi wkoll metodi u 
għodod għat-teħid tad-deċiżjonijiet 
(indikaturi, analiżi dwar il-benefiċċju 
mqabbel mal-prezz u analiżi fuq diversi 
kriterji, evalwazzjoni ta’ l-impatt fuq is-
saħħa, analiżi tal-piż tal-mard u s-
sostenibbiltà) għall-analiżi, l-immaniġġar u 

Ir-riċerka multidixxiplinari dwar l-
interazzjoni bejn l-fatturi ta’ riskju 
ambjentali u s-saħħa tal-bniedem hija 
meħtieġa bħala appoġġ għall-pjan ta’ azzjoni 
dwar l-Ambjent u s-Saħħa u l-integrazzjoni 
ta’ tħassib dwar is-saħħa pubblika u l-
karatterizzazzjoni tal-mard relatati ma’ riskji 
ambjentali emerġenti. Ir-riċerka se tiffoka 
fuq esponiment multiplu fuq l-impatt tal-
bidla globali (il-bidla tal-klima, l-użu ta’ l-
art, il-globalizzazzjoni), minn rotot ta’ 
esponiment differenti, speċjazzjoni u 
tossikoloġija, l-identifikazzjoni tas-sorsi tat-
tniġġis u sorsi ta’ tensjoni ambjentali ġodda 
jew emerġenti (eż l-arja ta’ ġewwa u ta’ 
barra, kampijiet elettromanjetiċi, ħoss u l-
esponiment għal sustanzi tossiċi) u l-effetti 
potenzjali fuq is-saħħa. Ir-riċerka se timmira 
wkoll lejn l-integrazzjoni ta’ l-attivitajiet ta’ 
riċerka dwar il-bijomonitoraġġ fuq il-
bniedem fir-rigward ta’ l-aspetti xjentifiċi, 
il-metodoloġiji u l-għodod sabiex tiġi 
żviluppata strateġija koordinata u koerenti. 
Se tinkludi studji cohort (tqabbil ta’ żewġ 
gruppi, wieħed b’ċertu marda u l-ieħor le) 
Ewropej, b’attenzjoni speċjali għall-gruppi 
ta’ popolazzjoni vulnerabbli, u metodi u 
għodod għal karatterizzazzjoni aħjar tar-
riskji, il-evalwazzjoni u t-tqabbil tar-riskji u 
l-impatt fuq is-saħħa. Ir-riċerka se tiżviluppa 
wkoll marki bijoloġiċi u għodod għall-
immudellar li jqisu l-esponiment kombinat, 
il-varjazzjonijiet fil-vulnerabbiltà u l-
inċertezzi. Se tipprovdi wkoll metodi u 
għodod għat-teħid tad-deċiżjonijiet 
(indikaturi, analiżi dwar il-benefiċċju 
mqabbel mal-prezz u analiżi fuq diversi 
kriterji, evalwazzjoni ta’ l-impatt fuq is-
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l-komunikazzjoni tar-riskji u għall-iżvilupp 
u l-analiżi tal-politika.

saħħa, analiżi tal-piż tal-mard u s-
sostenibbiltà) għall-analiżi, l-immaniġġar u 
l-komunikazzjoni tar-riskji u għall-iżvilupp 
u l-analiżi tal-politika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li wieħed jikkunsidra dawn il-parametri biex tiġi ppriservata l-kwalità tal-ħajja tal-
ġenerazzjonijiet attwali u  futuri li jirriskjaw li jiffaċċjaw perikli ambjentali li qed jinħolqu 
(id-dehra – jew id-dehra mill-ġdid ta’ mikroorganiżżmi pereżempju). Il-fenomeni ta’ l-
urbanizzazjoni, il-bidliet fil-klima li huma partikularment marbutin ma’ tniġġis divers – ta’ l-
arja, tal-baħar, tal-ħamrija – jippreżentaw ukoll perikli fuq is-saħħa ta’ l-annimali u tal-
bniedem li tista’ tvarja skond iz-zoni ġeografiċi.

L-impatt tal-kontaminanti fuq is-saħħa tal-bniedem hija marbuta mill-qrib mal-forma kimika 
li fiha jinstabu l-kontaminati u l-metaboliti tagħhom. Jekk t-tip ta’ speċi għall-mollikoli 
organiċi huwa mifhum tajjeb, l-istess ma jistax jingħad għall-ispeċi minerali, partikularment 
dawk fl-ambejt ta’ l-ilma. Dan huwa aktar u aktar importanti minħabba l-implimentazzjoni 
fil-futur tas-sistema REACH. 

Din l-Emenda tieħu post AMs 855, 856, u 860 ta’ l-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek dwar 
is-7a’ Programm Qafas.

Emenda minn Nikolaos Vakalis 

Emenda 375
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ambjent (inkluża l-Bidla tal-Klima)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 1, inċiż 2

Ir-riċerka multidixxiplinari dwar l-
interazzjoni bejn l-fatturi ta’ riskju 
ambjentali u s-saħħa tal-bniedem hija 
meħtieġa bħala appoġġ għall-pjan ta’ azzjoni 
dwar l-Ambjent u s-Saħħa u l-integrazzjoni 
ta’ tħassib dwar is-saħħa pubblika u l-
karatterizzazzjoni tal-mard relatati ma’ riskji 
ambjentali emerġenti. Ir-riċerka se tiffoka 
fuq esponiment multiplu minn rotot ta’ 
esponiment differenti, l-identifikazzjoni tas-
sorsi tat-tniġġis u sorsi ta’ tensjoni 
ambjentali ġodda jew emerġenti (eż. l-arja 
ta’ ġewwa u ta’ barra, kampijiet 
elettromanjetiċi, ħoss u l-esponiment għal 
sustanzi tossiċi) u l-effetti potenzjali fuq is-
saħħa. Ir-riċerka se timmira wkoll lejn l-
integrazzjoni ta’ l-attivitajiet ta’ riċerka dwar 

Ir-riċerka multidixxiplinari dwar l-
interazzjoni bejn l-fatturi ta’ riskju 
ambjentali u s-saħħa tal-bniedem hija 
meħtieġa bħala appoġġ għall-pjan ta’ azzjoni 
dwar l-Ambjent u s-Saħħa u l-integrazzjoni 
ta’ tħassib dwar is-saħħa pubblika u l-
karatterizzazzjoni tal-mard relatati ma’ riskji 
ambjentali emerġenti. Ir-riċerka se tiffoka 
fuq esponiment multiplu minn rotot ta’ 
esponiment differenti, l-identifikazzjoni tas-
sorsi tat-tniġġis u sorsi ta’ tensjoni 
ambjentali ġodda jew emerġenti (eż. 
ambjent urban, l-arja ta’ ġewwa u ta’ barra, 
kampijiet elettromanjetiċi, ħoss u l-
esponiment għal sustanzi tossiċi, 
emissjonijiet tal-karozzi) u l-effetti 
potenzjali fuq is-saħħa. Ir-riċerka se timmira 
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il-bijomonitoraġġ fuq il-bniedem fir-rigward 
ta’ l-aspetti xjentifiċi, il-metodoloġiji u l-
għodod sabiex tiġi żviluppata strateġija 
koordinata u koerenti. Se tinkludi studji 
cohort (tqabbil ta’ żewġ gruppi, wieħed 
b’ċertu marda u l-ieħor le) Ewropej, 
b’attenzjoni speċjali għall-gruppi ta’ 
popolazzjoni vulnerabbli, u metodi u għodod 
għal karatterizzazzjoni aħjar tar-riskji, il-
evalwazzjoni u t-tqabbil tar-riskji u l-impatt 
fuq is-saħħa. Ir-riċerka se tiżviluppa wkoll
marki bijoloġiċi u għodod għall-immudellar 
li jqisu l-esponiment kombinat, il-
varjazzjonijiet fil-vulnerabbiltà u l-
inċertezzi. Se tipprovdi wkoll metodi u 
għodod għat-teħid tad-deċiżjonijiet 
(indikaturi, analiżi dwar il-benefiċċju 
mqabbel mal-prezz u analiżi fuq diversi 
kriterji, evalwazzjoni ta’ l-impatt fuq is-
saħħa, analiżi tal-piż tal-mard u s-
sostenibbiltà) għall-analiżi, l-immaniġġar u 
l-komunikazzjoni tar-riskji u għall-iżvilupp 
u l-analiżi tal-politika.

wkoll lejn l-integrazzjoni ta’ l-attivitajiet ta’ 
riċerka dwar il-bijomonitoraġġ fuq il-
bniedem fir-rigward ta’ l-aspetti xjentifiċi, 
il-metodoloġiji u l-għodod sabiex tiġi 
żviluppata strateġija koordinata u koerenti. 
Se tinkludi studji cohort (tqabbil ta’ żewġ 
gruppi, wieħed b’ċertu marda u l-ieħor le) 
Ewropej, b’attenzjoni speċjali għall-gruppi 
ta’ popolazzjoni vulnerabbli, u metodi u 
għodod għal karatterizzazzjoni aħjar tar-
riskji, il-evalwazzjoni u t-tqabbil tar-riskji u 
l-impatt fuq is-saħħa. Ir-riċerka se tiżviluppa 
wkoll marki bijoloġiċi u għodod għall-
immudellar li jqisu l-esponiment kombinat, 
il-varjazzjonijiet fil-vulnerabbiltà u l-
inċertezzi. Se tipprovdi wkoll metodi u 
għodod għat-teħid tad-deċiżjonijiet 
(indikaturi, analiżi dwar il-benefiċċju 
mqabbel mal-prezz u analiżi fuq diversi 
kriterji, evalwazzjoni ta’ l-impatt fuq is-
saħħa, analiżi tal-piż tal-mard u s-
sostenibbiltà) għall-analiżi, l-immaniġġar u 
l-komunikazzjoni tar-riskji u għall-iżvilupp 
u l-analiżi tal-politika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerki wrew li l-ambjent urban kollu qiegħed taħt stress minħabba multitudni ta’ fatturi 
ambjentali. Dan għandu mbagħad  impatt qawwi fuq saħħet-il bniedem.

Din l-Emenda tieħu post AM 859 għall-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek dwar is-7a’ 
Programm Qafas.

Emenda minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 376
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ambjent (inkluża Bidla fil-Klima)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 1, inċiż 3

L-immaniġġar tad-diżastri naturali jitlob 
strateġija multi risk. Hemm il-ħtieġa ta’ 
għarfien, metodi u qafas integrat aħjar għall-
evalwazzjoni tal-perikli, il-vulnerabbiltà u r-
riskji. Barra minn hekk hemm il-ħtieġa li 
jkunu żviluppati strateġiji ta’ mapping, 
prevenzjoni u mitigazzjoni, inklużi 

L-immaniġġar tad-diżastri naturali jitlob 
strateġija multi risk. Hemm il-ħtieġa ta’ 
għarfien, metodi u qafas integrat aħjar għall-
evalwazzjoni tal-perikli, il-vulnerabbiltà u r-
riskji. Barra minn hekk hemm il-ħtieġa li 
jkunu żviluppati strateġiji ta’ mapping, 
prevenzjoni u mitigazzjoni, inklużi 
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kunsiderazzjonijiet ta’ fatturi ekonomiċi u 
soċjali. Diżastri relatati mal-klima (bħal 
maltempati, nixfiet, nirien fil-foresti, 
landslides u għargħar), u perikli ġeoloġiċi 
(terrimoti, vulkani u t-tsunami) se jkunu 
studjati. Din ir-riċerka se tippermetti li l-
proċess bażiku jkun magħruf aħjar, u t-titjib 
tal-metodi ta’ previżjoni u tbassir fuq il-bażi 
ta’ strateġija probabilistic. Se tkun il-bażi 
wkoll għall-iżvilupp ta’ sistemi ta’ twissija 
kmieni u ta’ tagħrif. Ir-riperkussjonijiet ta’ 
perikli naturali kbar fuq is-soċjetà se jkunu 
kkwantifikati.

kunsiderazzjonijiet ta’ fatturi ekonomiċi u 
soċjali. Diżastri relatati mal-klima (bħal 
maltempati, nixfiet, nirien fil-foresti, 
landslides u għargħar), u perikli ġeoloġiċi 
(terrimoti, vulkani u t-tsunami) se jkunu 
studjati. Din ir-riċerka se tippermetti li l-
proċess bażiku jkun magħruf aħjar, u t-titjib 
tal-metodi ta’ previżjoni u tbassir fuq il-bażi 
ta’ strateġija probabilistic. Se tkun il-bażi 
wkoll għall-iżvilupp ta’ sistemi ta’ twissija 
kmieni u ta’ tagħrif għal rispons rapidu u l-
immaniġġjar tagħhom. Ir-riperkussjonijiet 
ta’ perikli naturali kbar fuq is-soċjetà se 
jkunu kkwantifikati.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-immaniġġjar tat-tagħrif u tar-rispons rapidu ta’ sikwit ikollu rwol vitali biex jinstabu 
soluzzjonijiet malajr u biex jiġu evitati konsegwenzi kbar.

Emenda minn Angelika Niebler

Emenda 377
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima)', bl-intestatura 

'Attivitajiet’, punt 1, inċiż 3

L-immaniġġar tad-diżastri naturali jitlob 
strateġija multi risk. Hemm il-ħtieġa ta’ 
għarfien, metodi u qafas integrat aħjar għall-
evalwazzjoni tal-perikli, il-vulnerabbiltà u r-
riskji. Barra minn hekk hemm il-ħtieġa li 
jkunu żviluppati strateġiji ta’ mapping, 
prevenzjoni u mitigazzjoni, inklużi 
kunsiderazzjonijiet ta’ fatturi ekonomiċi u 
soċjali. Diżastri relatati mal-klima (bħal 
maltempati, nixfiet, nirien fil-foresti, 
landslides u għargħar), u perikli ġeoloġiċi 
(terrimoti, vulkani u t-tsunami) se jkunu 
studjati. Din ir-riċerka se tippermetti li l-
proċess bażiku jkun magħruf aħjar, u t-titjib 
tal-metodi ta’ previżjoni u tbassir fuq il-bażi 
ta’ strateġija probabilistic. Se tkun il-bażi 
wkoll għall-iżvilupp ta’ sistemi ta’ twissija 
kmieni u ta’ tagħrif. Ir-riperkussjonijiet ta’ 
perikli naturali kbar fuq is-soċjetà se jkunu 

L-immaniġġar tad-diżastri naturali jitlob 
strateġija multi risk. Hemm il-ħtieġa ta’ 
għarfien, metodi u qafas integrat aħjar għall-
evalwazzjoni tal-perikli, il-vulnerabbiltà u r-
riskji. Barra minn hekk hemm il-ħtieġa li 
jkunu żviluppati strateġiji ta’ mapping, 
prevenzjoni u mitigazzjoni, inklużi 
kunsiderazzjonijiet ta’ fatturi ekonomiċi u 
soċjali. Diżastri relatati mal-klima (bħal 
maltempati, nixfiet, nirien fil-foresti, 
valangi, landslides u għargħar), u perikli 
ġeoloġiċi (terrimoti, vulkani u t-tsunami) se 
jkunu studjati. Din ir-riċerka se tippermetti li 
l-proċess bażiku jkun magħruf aħjar, u t-
titjib tal-metodi ta’ previżjoni u tbassir fuq 
il-bażi ta’ strateġija probabilistic. Se tkun il-
bażi wkoll għall-iżvilupp ta’ sistemi ta’ 
twissija kmieni u ta’ tagħrif u l-istudju ta’ 
kif issir reazzjoni għar-riskji u d-diżastri 
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kkwantifikati. naturali. Ir-riperkussjonijiet ta’ perikli 
naturali kbar fuq is-soċjetà se jkunu 
kkwantifikati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis fl-elenku ta’ eżempju ta’ l-impatt tal-bidla fil-klima jagħti l-impressjoni li dawn 
huma biss fenomeni globali. L-effetti reġjonali, iżda, partikolarment f’reġjuni sensittivi 
bħalma huma ktajjen muntanjużi, huma daqstant ieħor siewja, kif ukoll eħfef biex jitbassru u 
li jsir addattament għalihom. F’dan ir-rigward, jista’ jkun hemm għarfien aħjar bl-istudju ta’ 
kif in-nies jirreaġixxu għar-riskji u d-diżastri naturali. 

Emenda minn Nikolaos Vakalis

Emenda 378
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 1, inċiż 3

L-immaniġġar tad-diżastri naturali jitlob 
strateġija multi risk. Hemm il-ħtieġa ta’ 
għarfien, metodi u qafas integrat aħjar għall-
evalwazzjoni tal-perikli, il-vulnerabbiltà u r-
riskji. Barra minn hekk hemm il-ħtieġa li 
jkunu żviluppati strateġiji ta’ mapping, 
prevenzjoni u mitigazzjoni, inklużi 
kunsiderazzjonijiet ta’ fatturi ekonomiċi u 
soċjali. Diżastri relatati mal-klima (bħal 
maltempati, nixfiet, nar fil-foresti, landslides
u għargħar), u perikli ġeoloġiċi (terrimoti, 
vulkani u t-tsunami) se jkunu studjati. Din 
ir-riċerka se tippermetti li l-proċess bażiku 
jkun magħruf aħjar, u t-titjib tal-metodi ta’ 
previżjoni u tbassir fuq il-bażi ta’ strateġija 
probabilistic. Se tkun il-bażi wkoll għall-
iżvilupp ta’ sistemi ta’ twissija kmieni u ta’ 
tagħrif. Ir-riperkussjonijiet ta’ perikli 
naturali kbar fuq is-soċjetà se jkunu 
kkwantifikati.

L-immaniġġar tad-diżastri naturali jitlob 
strateġija multi risk. Hemm il-ħtieġa ta’ 
għarfien, metodi u qafas integrat aħjar għall-
evalwazzjoni tal-perikli, il-vulnerabbiltà u r-
riskji. Barra minn hekk hemm il-ħtieġa li 
jkunu żviluppati strateġiji ta’ mapping, 
prevenzjoni u mitigazzjoni, inklużi 
kunsiderazzjonijiet ta’ fatturi ekonomiċi u 
soċjali. Diżastri relatati mal-klima (bħal 
maltempati, nixfiet, nar fil-foresti, landslides
u għargħar), u perikli ġeoloġiċi (terrimoti,
vulkani u t-tsunami) se jkunu studjati. Din 
ir-riċerka se tippermetti li l-proċess bażiku 
jkun magħruf aħjar, u t-titjib tal-metodi ta’ 
previżjoni u tbassir fuq il-bażi ta’ strateġija 
probabilistic. Se tkun il-bażi wkoll għall-
iżvilupp ta’ sistemi ta’ twissija kmieni u ta’ 
tagħrif. Se jiġu mfittxija mudelli ta’ l-iskemi 
ta’ mġiba soċjetali vis-à-vis il-perikli 
naturali. Ir-riperkussjonijiet ta’ perikli 
naturali kbar fuq is-soċjetà se jkunu 
kkwantifikati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-perikli naturali jtendu li jiġġeneraw skemi ta’ mġiba soċjali, peress li l-popolazzjonijiet 
lokali jirreaġixxu b’modi differenti f’każijiet differenti ta’ riskju, skond għadd kbir ta’ fatturi 
ambjentali, soċjali u kulturali. Ikun utli ħafna li jsiru mudelli ta’ dawn l-iskemi bħala 
repożitorji ta’ dejta sabiex jitfasslu xenarji ta’ kriżi diversi u sabiex jiġu ggwidati l-
awtoritajiet u l-edukaturi fil-ħidma tagħhom ta’ prevenzjoni tar-riskji u ħarsien ċivili.

Emenda minn Anne Laperrouze

Emenda 379
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 1, inċiż 3 a (ġdid)

. – Bijodiversità
Il-ħarsien u l-immaniġġjar sostenibbli tal-
bijodiversità, il-evalwazzjoni u t-tbassir ta’ 
tendenzi għat-terminu l-medju u t-twil; 
evalwazzjoni ta’ l-effetti ambjentali, 
ekonomiċi u soċjali tal-bidliet fil-
bijodiversità kif ukoll l-interazzjonijiet bejn 
is-soċjetà u l-bijodiversità.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-evalwazzjoni tal-millennju ta’ l-ekosistema tagħhom identifikat biċ-ċar il-ħsara tal-
bijodiversità, li x’aktarx tiġi kkawżata mill-immaniġġjar ħażin ta’ bħalissa. It-telfien tal-
bijodiversità wasal f’livell li qatt bħalu ma rajna fl-istorja kollha ta’ l-umanità, u hemm il-
ħtieġa ta’ sforzi sostanzjali għal riċerka Ewropea.

Impenji  internazzjonali bħalma huma l-Konvenzjoni Qafas tal-Ġnus Magħquda dwar il-Bidla 
fil-Klima (UNFCCC) u l-Protokoll ta’ Kjoto, jew il-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-
Diversità Bijoloġika, jiġġeneraw ħtiġiet kbar ta’ riċerka marbuta mal-bijodiversità.

Emenda minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 380
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 2, inċiż 1

L-attivitajiet ta’ riċerka se jkunu mmirati 
lejn it-titjib tal-bażi ta’ għarfien u l-iżvilupp 
tal-mudelli u għodod avvanzati meħtieġa 
għall-immaniġġar sostenibbli tar-riżorsi u l-

L-attivitajiet ta’ riċerka se jkunu mmirati 
lejn it-titjib tal-bażi ta’ għarfien u l-iżvilupp 
tal-mudelli u għodod avvanzati meħtieġa 
għall-immaniġġar sostenibbli tar-riżorsi u l-
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ħolqien ta’ modi ta’ konsum sostenibbli. 
Dan se jippermetti l-previżjoni ta’ l-iżvilupp 
ta’ l-ekosistemi u r-restawr tagħhom, u l-
mitigazzjoni tad-degradazzjoni u t-telf ta’ 
elementi strutturali u funzjonali importanti 
ta’ l-ekosistemi (għall-bijodiversità, l-ilma, 
il-ħamrija u r-riżorsi tal-baħar). Ir-riċerka 
dwar l-immudellar ta’ l-ekosistemi se tqis il-
prassi tal-ħarsien u l-konservazzjoni. 
Strateġiji innovattivi għall-iżvilupp ta’ 
attivitajiet ekonomiċi mis-servizzi ta’ l-
ekosistemi se jiġu promossi. Se jiġu 
żviluppati strateġiji li jevitaw id-
deżertifikazzjoni, id-degradazzjoni ta’ l-art u 
l-erożjoni, u sabiex iwaqqfu t-telf tal-
bijodiversità. Ir-riċerka se tindirizza wkoll l-
immaniġġar sostenibbli tal-foresti u l-
ambjent urban, inklużi l-ippjanar u l-
immaniġġar ta’ l-iskart. Ir-riċerka se 
tibbenefika minn, u tagħti kontribut għall-
iżvilupp ta’ sistemi ta’ l-immaniġġar tat-
tagħrif miftuħa, distribwiti u interoperabbli u 
se tkun il-bażi tal-evalwazzjonijiet, il-
previżjonijiet u s-servizzi relatati mar-riżorsi 
naturali u l-użu tagħhom.

ħolqien ta’ modi ta’ konsum sostenibbli. 
Dan se jippermetti l-previżjoni ta’ l-iżvilupp 
ta’ l-ekosistemi u r-restawr tagħhom, u l-
mitigazzjoni tad-degradazzjoni u t-telf ta’ 
elementi strutturali u funzjonali importanti 
ta’ l-ekosistemi (għall-bijodiversità, l-ilma, 
il-ħamrija u r-riżorsi tal-baħar). Ir-riċerka 
dwar l-immudellar ta’ l-ekosistemi se tqis il-
prassi tal-ħarsien u l-konservazzjoni. 
Strateġiji innovattivi għall-iżvilupp ta’ 
attivitajiet ekonomiċi mis-servizzi ta’ l-
ekosistemi se jiġu promossi. Se jiġu 
żviluppati strateġiji li jevitaw id-
deżertifikazzjoni, id-degradazzjoni ta’ l-art u 
l-erożjoni, u sabiex iwaqqfu t-telf tal-
bijodiversità. Ir-riċerka se tindirizza wkoll l-
istrateġija globali ta’ l-immaniġġar 
sostenibbli tal-foresti u l-ambjent urban, u l-
konservazzjoni taz-zoni rurali, inklużi l-
foresti u l-ambjent urban billi tieħu in 
kunsiderazzjoni il-wirt kulturali, l-ippjanar 
u l-immaniġġar ta’ l-iskart. Ir-riċerka se 
tibbenefika minn, u tagħti kontribut għall-
iżvilupp ta’ sistemi ta’ l-immaniġġar tat-
tagħrif miftuħa, distribwiti u interoperabbli u 
se tkun il-bażi tal-evalwazzjonijiet, il-
previżjonijiet u s-servizzi relatati mar-riżorsi 
naturali u l-użu tagħhom.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-konservazzjoni sostenibbli tar-riżorsi teħtieġ l-istudju sistematiku tas-sistemi ta’ 
konservazzjoni u mmaniġġjar, kif wieħed jista’ jinferixxi mid-diffikultajiet li wieħed jiltaqa’ 
magħhom fl-applikazzjoni tan-netwerk tan-Natura 2000.

Emenda minn Angelika Niebler

Emenda 381
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 2, inċiż 1

L-attivitajiet ta’ riċerka se jkunu mmirati 
lejn it-titjib tal-bażi ta’ għarfien u l-iżvilupp 
tal-mudelli u għodod avvanzati meħtieġa 
għall-immaniġġar sostenibbli tar-riżorsi u l-

L-attivitajiet ta’ riċerka se jkunu mmirati 
lejn it-titjib tal-bażi ta’ għarfien u l-iżvilupp 
tal-mudelli u għodod avvanzati meħtieġa 
għall-immaniġġar sostenibbli tar-riżorsi u l-
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ħolqien ta’ modi ta’ konsum sostenibbli. 
Dan se jippermetti l-previżjoni ta’ l-iżvilupp 
ta’ l-ekosistemi u r-restawr tagħhom, u l-
mitigazzjoni tad-degradazzjoni u t-telf ta’ 
elementi strutturali u funzjonali importanti 
ta’ l-ekosistemi (għall-bijodiversità, l-ilma, 
il-ħamrija u r-riżorsi tal-baħar). Ir-riċerka 
dwar l-immudellar ta’ l-ekosistemi se tqis il-
prassi tal-ħarsien u l-konservazzjoni. 
Strateġiji innovattivi għall-iżvilupp ta’ 
attivitajiet ekonomiċi mis-servizzi ta’ l-
ekosistemi se jiġu promossi. Se jiġu 
żviluppati strateġiji li jevitaw id-
deżertifikazzjoni, id-degradazzjoni ta’ l-art u 
l-erożjoni, u sabiex iwaqqfu t-telf tal-
bijodiversità. Ir-riċerka se tindirizza wkoll l-
immaniġġar sostenibbli tal-foresti u l-
ambjent urban, inklużi l-ippjanar u l-
immaniġġar ta’ l-iskart. Ir-riċerka se 
tibbenefika minn, u tagħti kontribut għall-
iżvilupp ta’ sistemi ta’ l-immaniġġar tat-
tagħrif miftuħa, distribwiti u interoperabbli u 
se tkun il-bażi tal-evalwazzjonijiet, il-
previżjonijiet u s-servizzi relatati mar-riżorsi 
naturali u l-użu tagħhom.

ħolqien ta’ modi ta’ konsum sostenibbli. 
Dan se jippermetti l-previżjoni ta’ l-iżvilupp 
ta’ l-ekosistemi u r-restawr tagħhom, u l-
mitigazzjoni tad-degradazzjoni u t-telf ta’ 
elementi strutturali u funzjonali importanti 
ta’ l-ekosistemi (għall-bijodiversità, l-ilma, 
il-ħamrija u r-riżorsi tal-baħar). Ir-riċerka 
dwar l-immudellar ta’ l-ekosistemi se tqis il-
prassi tal-ħarsien u l-konservazzjoni. 
Strateġiji innovattivi għall-iżvilupp ta’ 
attivitajiet ekonomiċi mis-servizzi ta’ l-
ekosistemi se jiġu promossi, il-protezzjoni 
mill-erożjoni, partikolarment f’zona 
muntanjużi. Se jiġu żviluppati strateġiji li 
jevitaw id-deżertifikazzjoni, id-
degradazzjoni ta’ l-art u l-erożjoni, u sabiex 
iwaqqfu t-telf tal-bijodiversità. Ir-riċerka se 
tindirizza wkoll l-immaniġġar sostenibbli 
ekosistemi forestali u sistemi oħrajn eqreb 
lejn in-natura li qegħdin f’kundizzjonijiet 
ambjentali li qed jinbidlu, inklużi 
avvenimenti diżastrużi aktar spissi jew 
aktar intensi, tal-foresti u l-ambjent urban, 
inklużi l-ippjanar u l-immaniġġar ta’ l-iskart.
Ir-riċerka se tibbenefika minn, u tagħti 
kontribut għall-iżvilupp ta’ sistemi ta’ l-
immaniġġar tat-tagħrif miftuħa, distribwiti u 
interoperabbli u se tkun il-bażi 
tal-evalwazzjonijiet, il-previżjonijiet u s-
servizzi relatati mar-riżorsi naturali u l-użu 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni mill-erożjoni tispeċifika li jrid ikun hemm l-immaniġġjar sostenibbli tar-riżorsi 
u, b’referenza għaz-‘zoni muntanjużi’, tiġbed l-attenzjoni għall-perikli partikolari li jiġu biż-
valangi ta’ tajn u ċaqliq ieħor massiċċ tal-ħamrija.
It-terminu ‘immaniġġjar forestali’ hu miżgħud inadegwatezzi. Huwa meħtieġ li jkunu 
inkoraġġiti l-kunċetti ta’ mmaniġġjar li jiżguraw il-funzjonijiet bażiċi tal-foresti (protezzjoni, 
użu, u rikreazzjoni), anki f’ċirkostanzi li jinbidlu.

Din l-Emenda tieħu post AM 871 għall-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek tas-7a’ 
Programm Qafas.
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Emenda minn Dominique Vlasto

Emenda 382
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 3, inċiż 1

Hemm il-ħtieġa ta’ teknoloġiji ambjentali 
ġodda jew aħjar sabiex jitnaqqas l-impatt ta’ 
l-attivitajiet tal-bniedem fuq l-ambjent, 
jitħares l-ambjent u jkun hemm maniġġar 
aktar effiċjenti tar-riżorsi u żvilupp ta’ 
prodotti, proċessi u servizzi ġodda aktar ta’ 
benefiċċju għall-ambjent mill-alternattivi 
eżistenti. Ir-riċerka se tkun, b’mod 
partikolari, immirata lejn: teknoloġiji li 
jevitaw jew inaqqsu r-riskji ambjentali, 
jimmitigaw il-perikli u d-diżastri, 
jimmitigaw il-bidla fil-klima u t-telf tal-
bijodiversità; teknoloġiji li jippromwovu 
l-produzzjoni u l-konsum sostenibbli; 
teknoloġiji għall-immaniġġar tar-riżorsi jew 
it-trattament tat-tniġġis bmod aktar effiċjenti 
fir-rigward ta’ l-ilma, il-ħamrija, l-arja, il-
baħar u riżorsi naturali oħra, jew l-iskart; 
teknoloġiji għall-immaniġġar ambjentalment 
sod u sostenibbli ta’ l-ambjent uman inkluż 
l-ambjent mibni, żoni urbani u paesaġġ, kif 
ukoll ik-konservazzjoni u r-restawr tal-wirt 
kulturali. 

Hemm il-ħtieġa ta’ teknoloġiji ambjentali 
ġodda jew aħjar sabiex jitnaqqas l-impatt ta’ 
l-attivitajiet tal-bniedem fuq l-ambjent, 
jitħares l-ambjent u jkun hemm maniġġar 
aktar effiċjenti tar-riżorsi u żvilupp ta’ 
prodotti, proċessi u servizzi ġodda aktar ta’ 
benefiċċju għall-ambjent mill-alternattivi 
eżistenti. Ir-riċerka se tkun, b’mod 
partikolari, immirata lejn: teknoloġiji li 
jevitaw jew inaqqsu r-riskji ambjentali, 
jimmitigaw il-perikli u d-diżastri, 
jimmitigaw il-bidla fil-klima u t-telf tal-
bijodiversità; teknoloġiji li jippromwovu 
l-produzzjoni u l-konsum sostenibbli; 
teknoloġiji għall-immaniġġar tar-riżorsi jew 
it-trattament tat-tniġġis bmod aktar effiċjenti 
fir-rigward ta’ l-ilma, il-ħamrija, l-arja, il-
baħar u riżorsi naturali oħra, jew l-iskart,
inkluż ir-riċiklaġġ ta’ l-ilma; teknoloġiji 
għall-immaniġġar ambjentalment sod u 
sostenibbli ta’ l-ambjent uman inkluż l-
ambjent mibni, żoni urbani u paesaġġ, kif 
ukoll ik-konservazzjoni u r-restawr tal-wirt 
kulturali. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-riċiklaġġ ta’ l-iskart huwa parti sinifikanti mis-soluzzjoni li għandha tiġi pprovduta għall-
problema ta’ l-ilma, b’mod partikolari f’termini ta’ produzzjoni ta’ l-enerġija.

Emenda minn Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Emenda 383
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 3, inċiż 1

Hemm il-ħtieġa ta’ teknoloġiji ambjentali 
ġodda jew aħjar sabiex jitnaqqas l-impatt ta’ 

Hemm il-ħtieġa ta’ teknoloġiji ambjentali 
ġodda jew aħjar sabiex jitnaqqas l-impatt ta’ 
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l-attivitajiet tal-bniedem fuq l-ambjent, 
jitħares l-ambjent u jkun hemm maniġġar 
aktar effiċjenti tar-riżorsi u żvilupp ta’ 
prodotti, proċessi u servizzi ġodda aktar ta’ 
benefiċċju għall-ambjent mill-alternattivi 
eżistenti. Ir-riċerka se tkun, b’mod 
partikolari, immirata lejn: teknoloġiji li 
jevitaw jew inaqqsu r-riskji ambjentali, 
jimmitigaw il-perikli u d-diżastri, 
jimmitigaw il-bidla fil-klima u t-telf tal-
bijodiversità; teknoloġiji li jippromwovu 
l-produzzjoni u l-konsum sostenibbli; 
teknoloġiji għall-immaniġġar tar-riżorsi jew 
it-trattament tat-tniġġis bmod aktar effiċjenti 
fir-rigward ta’ l-ilma, il-ħamrija, l-arja, il-
baħar u riżorsi naturali oħra, jew l-iskart; 
teknoloġiji għall-immaniġġar ambjentalment 
sod u sostenibbli ta’ l-ambjent uman inkluż 
l-ambjent mibni, żoni urbani u paesaġġ, kif 
ukoll ik-konservazzjoni u r-restawr tal-wirt 
kulturali. 

l-attivitajiet tal-bniedem fuq l-ambjent, 
jitħares l-ambjent u jkun hemm maniġġar 
aktar effiċjenti tar-riżorsi u żvilupp ta’ 
prodotti, proċessi u servizzi ġodda aktar ta’ 
benefiċċju għall-ambjent mill-alternattivi 
eżistenti. Ir-riċerka se tkun, b’mod 
partikolari, immirata lejn: teknoloġiji li 
jevitaw jew inaqqsu r-riskji ambjentali, 
jimmitigaw il-perikli u d-diżastri, 
jimmitigaw il-bidla fil-klima u t-telf tal-
bijodiversità; teknoloġiji li jippromwovu 
l-produzzjoni u l-konsum sostenibbli; 
teknoloġiji għall-immaniġġar tar-riżorsi jew 
it-trattament tat-tniġġis bmod aktar effiċjenti 
fir-rigward ta’ l-ilma, il-ħamrija, l-arja, il-
baħar u riżorsi naturali oħra, jew l-iskart; 
teknoloġiji għat-trattament u/jew ri-użu 
b’valur tar-residwi jew ta’ materjali ta’ 
skart ġejjin mill-produzzjoni ta’ l-enerġija; 
teknoloġiji għall-immaniġġar ambjentalment 
sod u sostenibbli ta’ l-ambjent uman inkluż 
l-ambjent mibni, żoni urbani u paesaġġ, kif 
ukoll ik-konservazzjoni u r-restawr tal-wirt 
kulturali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jitnaqqsu jew jiġu ttrattati s-sotto-prodotti oriġinanti mill-ġenerazzjoni ta’ 
l-elettriċità biex jiġi żgurat tnaqqis jinħass fl-iskart tal-qasam enerġetiku.

Emenda minn Nikolaos Vakalis

Emenda 384
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 3, inċiż 1

Hemm il-ħtieġa ta’ teknoloġiji ambjentali 
ġodda jew aħjar sabiex jitnaqqas l-impatt ta’ 
l-attivitajiet tal-bniedem fuq l-ambjent, 
jitħares l-ambjent u jkun hemm maniġġar 
aktar effiċjenti tar-riżorsi u żvilupp ta’ 
prodotti, proċessi u servizzi ġodda aktar ta’ 
benefiċċju għall-ambjent mill-alternattivi 
eżistenti. Ir-riċerka se tkun, b’mod 

Hemm il-ħtieġa ta’ teknoloġiji ambjentali 
ġodda jew aħjar sabiex jitnaqqas l-impatt ta’ 
l-attivitajiet tal-bniedem fuq l-ambjent, 
jitħares l-ambjent u jkun hemm maniġġar 
aktar effiċjenti tar-riżorsi u żvilupp ta’ 
prodotti, proċessi u servizzi ġodda aktar ta’ 
benefiċċju għall-ambjent mill-alternattivi 
eżistenti. Ir-riċerka se tkun, b’mod 
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partikolari, immirata lejn: teknoloġiji li 
jevitaw jew inaqqsu r-riskji ambjentali, 
jimmitigaw il-perikli u d-diżastri, 
jimmitigaw il-bidla fil-klima, u t-telf tal-
bijodiversità; teknoloġiji li jippromwovu 
l-produzzjoni u l-konsum sostenibbli; 
teknoloġiji għall-immaniġġar tar-riżorsi jew 
it-trattament tat-tniġġis bmod aktar effiċjenti 
fir-rigward ta’ l-ilma, il-ħamrija, l-arja, il-
baħar u riżorsi naturali oħra, jew l-iskart; 
teknoloġiji għall-immaniġġar ambjentalment 
sod u sostenibbli ta’ l-ambjent uman inkluż 
l-ambjent mibni, żoni urbani u paesaġġ, kif 
ukoll ik-konservazzjoni u r-restawr tal-wirt 
kulturali. 

partikolari, immirata lejn: teknoloġiji li 
jevitaw jew inaqqsu r-riskji ambjentali, 
jimmitigaw il-perikli u d-diżastri, 
jimmitigaw il-bidla fil-klima, inklużi t-
tnaqqis u assorbiment ta’ CO2 u t-telf tal-
bijodiversità; teknoloġiji li jippromwovu 
l-produzzjoni u l-konsum sostenibbli; 
teknoloġiji għall-immaniġġar tar-riżorsi jew 
it-trattament tat-tniġġis bmod aktar effiċjenti 
fir-rigward ta’ l-ilma, il-ħamrija, l-arja, il-
baħar u riżorsi naturali oħra, jew l-iskart 
(inkluż ir-riċiklaġġ ta’ skart mill-
kostruzzjoni u d-demolizzjoni); teknoloġiji 
għall-immaniġġar ambjentalment sod u 
sostenibbli ta’ l-ambjent uman inkluż l-
ambjent mibni, żoni urbani u paesaġġ, kif 
ukoll ik-konservazzjoni u r-restawr tal-wirt 
kulturali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teknoloġiji ambjentali għat-tnaqqis u l-assorbiment ta’ CO2 huma inestrikabbilment 
marbutin ma’ l-avvanzi fil-mitigazzjoni u fil-kontroll tal-bidliet fil-klima u se jippermettu lill-
UE tonora l-obbligi internazzjonali tagħha skond il-Protocoll ta’ Kjoto.

Emenda minn Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, 
Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Emenda 385
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Trasport (inkluża l-Ajronawtika)', bl-intestatura 'Objettiv'

Fuq il-bażi ta’ avvanzi fit-teknoloġija, l-
iżvilupp ta’ sistemi integrati tat-trasport pan-
Ewropej aktar “ħodor”, aktar “smart” u aktar 
żguri għall-benefiċċju taċ-ċittadin u tas-
soċjetà, li jirrispettaw l-ambjent u r-riżorsi 
naturali; u li jkunu żgurati u żviluppati 
l-kompetittività u l-irwol ewlieni mirbuħ 
mill-industriji Ewropej fis-suq dinji. 

Fuq il-bażi ta’ avvanzi fit-teknoloġija, l-
iżvilupp ta’ sistemi integrati tat-trasport pan-
Ewropej aktar “ħodor”, aktar “smart” u aktar 
żguri għall-benefiċċju taċ-ċittadin u tas-
soċjetà, li jirrispettaw l-ambjent u r-riżorsi 
naturali; u li jkunu żgurati u żviluppati 
l-kompetittività u l-irwol ewlieni mirbuħ 
mill-industriji Ewropej fis-suq dinji, li 
jippermetti wkoll it-tneħħija tal-firdiet 
teknoloġiċi li jinstabu fuq livell 
transatlantiku.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hemm segmenti tas-sistema ta’ trasport bl-ajru li fihom l-Ewropa m’għadhiex fuq quddiem 
nett (eż. it-trasport reġjonali bl-ajru huwa ddominat bħalissa mill-Kanadiżi u mill-Brażiljani). 
Hemm ukoll segmenti li fihom l-Ewropa, mingħajr investiment adegwat, tirriskja li tisfa 
mwarrba (e.g. tiltrotori).

Emenda minn Inés Ayala Sender, Teresa Riera Madurell

Emenda 386
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Trasport (inkluża l-Ajronawtika)', bl-intestatura 'Objettiv'

Fuq il-bażi ta’ avvanzi fit-teknoloġija, l-
iżvilupp ta’ sistemi integrati tat-trasport pan-
Ewropej aktar “ħodor”, aktar “smart” u aktar 
żguri għall-benefiċċju taċ-ċittadin u tas-
soċjetà, li jirrispettaw l-ambjent u r-riżorsi 
naturali; u li jkunu żgurati u żviluppati 
l-kompetittività u l-irwol ewlieni mirbuħ 
mill-industriji Ewropej fis-suq dinji.

Fuq il-bażi ta’ avvanzi fit-teknoloġija u 
operazzjonali, l-iżvilupp ta’ sistemi integrati 
tat-trasport pan-Ewropej u policy Ewropea 
tat-trasport u loġistika aktar “ħodor”, aktar 
“smart” u aktar żguri għall-benefiċċju taċ-
ċittadin u tas-soċjetà, li jirrispettaw l-
ambjent u r-riżorsi naturali; u li jkunu 
żgurati u żviluppati l-kompetittività u l-irwol 
ewlieni mirbuħ mill-industriji Ewropej fis-
suq dinji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm definizzjoni preċiża tal-bażi għall-attivitajiet promossi f’dan il-qasam.  
Meta wieħed iqis is-sitwazzjoni ġeografiku dinjija ta’ l-UE u l-iżvilupp tas-sistemi tagħha ta’ 
trasport, huwa essenzjali li jsiru sforzi akbar biex jinstabu sistemi aħjar u ġodda ta’ loġistika 
biex jgħinu fit-titjib tal-mobilità u jnaqqsu l-impatt ambjentali. L-objettiv għandu jinkludi 
wkoll ir-riċerka dwar kwestjonijiet ta’ sigurtà. L-industrija Ewoprea għandha tappoġġja s-
sistemi tagħha ta’ trasport u tużahom biex ittejjeb il-kompetittività.

Din l-Emenda tieħu post AM 914 għall-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek tas-7a’ 
Programm Qafas.

Emenda minn Teresa Riera Madurell

Emenda 387
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Trasport (inkluża l-Ajronawtika)', bl-intestatura 'Approċċ' , 

paragrafu 6

Se jingħata wkoll appoġġ għal attivitajiet ta’ 
disseminazzjoni u esplojtazzjoni u 
evalwazzjonijiet ta’ l-impatt, b’attenzjoni 

Se jingħata wkoll appoġġ għal attivitajiet ta’ 
disseminazzjoni u esplojtazzjoni, l-
informazzjoni u l-pubbliċizzazzjoni (l-aktar 



AM\619004MT.doc 49/90 PE 374.414v01-00

MT

partikolari għall-ħtiġijiet partikolari ta’ l-
utenti u l-ħtiġijiet ta’ politika fis-settur tat-
trasport. 

f’dak li għandu x’jaqsam mal-
evalwazzjonijiet ta’ l-impatt), dwar kull 
waħda mill-attivitajiet żviluppati skond din 
it-tema prijoritarja, bil-għan li jkun hemm 
rispons b’attenzjoni partikolari għall-ħtiġiet 
partikolari ta’ l-utenti, inklużi dawk tad-
diżabbli, u l-ħtiġijiet ta’ politika fis-settur 
tat-trasport. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Verżjoni ġdida ta’ l-Emenda 142 li tieħu in konsiderazzjoni l-ħtiġiet tad-diżabbli. L-
attivitajiet ta’ pubbliċizzazzjoni għandhom jitmexxew b’mod tali li jinkoraġġixxu l-
assimilazzjoni ta’ dawn l-attivitajiet mill-utenti, partikolarment dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet 
fuq livell politiku.

Emenda minn Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, 
Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Emenda 388
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Trasport (inkluża l-Ajronawtika)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', bl-intestatura 'l-Ajronawtika u t-trasport bl-ajru', paragrafu 2

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji sabiex inaqqsu l-
impatt ambjentali ta’ l-avjazzjoni bil-għan li 
d-diossidu karboniku (CO2) emess jonqos 
bin-nofs, l-emissjonijiet tan-ossidi 
nitroġeniċi (Nox) jonqsu bi 80% u l-ħoss 
mismugħ jonqos bin-nofs. Ir-riċerka se 
tiffoka fuq it-tkattir ta’ teknoloġiji għal 
magni ‘ħodor’, inkluża teknoloġija għal 
fjuwils alternattivi kif ukoll effiċjenza aħjar 
tal-vettura fil-każ ta’ ajruplani bi ġwienaħ 
fissi u ġwienaħ iduru (rotary wing), strutturi 
intelliġenti ġodda b’piż baxx u aerodinamiċi 
aktar. Kwistjonijiet bħal operazzjoni aħjar 
ta’ l-ajruplani fl-ajruport (fin-naħa ta’ l-ajru 
u n-naħa ta’ l-art) u l-immaniġġar tat-traffiku 
ta’ l-ajru, il-manutenzjoni u r-riċiklaġġ se 
jkunu inklużi.

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji sabiex inaqqsu l-
impatt ambjentali ta’ l-avjazzjoni bil-għan li 
d-diossidu karboniku (CO2) emess jonqos 
bin-nofs, l-emissjonijiet tan-ossidi 
nitroġeniċi (Nox) jonqsu bi 80% u l-ħoss 
mismugħ jonqos bin-nofs. Ir-riċerka se 
tiffoka fuq it-tkattir ta’ teknoloġiji għal 
magni ‘ħodor’, inkluża teknoloġija għal 
fjuwils alternattivi kif ukoll effiċjenza aħjar 
tal-vettura fil-każ ta’ ajruplani bi ġwienaħ 
fissi u ġwienaħ iduru (rotary wing) 
(ħelikopters u tiltrotors), strutturi 
intelliġenti ġodda b’piż baxx u aerodinamiċi 
aktar. Kwistjonijiet bħal operazzjoni aħjar 
ta’ l-ajruplani fl-ajruport (fin-naħa ta’ l-ajru 
u n-naħa ta’ l-art) u l-immaniġġar tat-traffiku 
ta’ l-ajru, il-manutenzjoni u r-riċiklaġġ se 
jkunu inklużi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-ħelikopters u t-tiltrotori t-tnejn jagħmlu parti mill-familja tal-ġwienaħ rotary, u kull wieħed 
għandu karatteristiċi speċifiċi.

Emenda minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 389
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Trasport (inkluża l-Ajronawtika)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', intestatura 'Ajronawtika u trasport bl-ajru', paragrafu 2

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji sabiex inaqqsu l-
impatt ambjentali ta’ l-avjazzjoni bil-għan li 
d-diossidu karboniku (CO2) emess jonqos 
bin-nofs, l-emissjonijiet tan-ossidi 
nitroġeniċi (Nox) jonqsu bi 80% u l-ħoss 
mismugħ jonqos bin-nofs. Ir-riċerka se 
tiffoka fuq it-tkattir ta’ teknoloġiji għal 
magni ‘ħodor’, inkluża teknoloġija għal 
fjuwils alternattivi kif ukoll effiċjenza aħjar 
tal-vettura fil-każ ta’ ajruplani bi ġwienaħ 
fissi u ġwienaħ iduru (rotary wing), strutturi 
intelliġenti ġodda b’piż baxx u aerodinamiċi 
aktar. Kwistjonijiet bħal operazzjoni aħjar 
ta’ l-ajruplani fl-ajruport (fin-naħa ta’ l-ajru 
u n-naħa ta’ l-art) u l-immaniġġar tat-traffiku 
ta’ l-ajru, il-manutenzjoni u r-riċiklaġġ se 
jkunu inklużi.

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji sabiex inaqqsu l-
impatt ambjentali ta’ l-avjazzjoni bil-għan li 
d-diossidu karboniku (CO2) emess jonqos 
bin-nofs, l-emissjonijiet tan-ossidi 
nitroġeniċi (Nox) jonqsu bi 80% u l-ħoss 
mismugħ jonqos bin-nofs. Ir-riċerka se 
tiffoka fuq it-tkattir ta’ teknoloġiji għal 
magni ‘ħodor’, inkluża teknoloġija għal 
fjuwils alternattivi kif ukoll effiċjenza aħjar 
tal-vettura fil-każ ta’ ajruplani bi ġwienaħ 
fissi u ġwienaħ iduru (rotary wing), strutturi 
intelliġenti ġodda b’piż baxx u aerodinamiċi 
aktar. Kwistjonijiet bħal operazzjoni aħjar 
ta’ l-ajruplani fl-ajruport (fin-naħa ta’ l-ajru 
u n-naħa ta’ l-art) u l-immaniġġar tat-traffiku 
ta’ l-ajru, il-manutenzjoni u overhaul u r-
riċiklaġġ se jkunu inklużi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attenzjoni speċifika għall-manutenzjoni, tiswija u overhaul se tikkontribwixxi 
konsiderevolment għat-‘tħaddir’ tat-trasport bl-ajru u trawwem l-involviment ta’ l-Intrapriżi 
Żgħar u Medji fl-Istati Membri kollha.

Emenda minn Gianni De Michelis,Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, 
Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Emenda 390
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Trasport (inkluża l-Ajronawtika)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', intestatura 'Ajronawtika u trasport bl-ajru', paragrafu 4

L-assigurazzjoni tas-sodisfazzjon u s- L-assigurazzjoni tas-sodisfazzjon u s-



AM\619004MT.doc 51/90 PE 374.414v01-00

MT

sikurezza tal-klijenti: L-introduzzjoni ta’ 
qabża kbira għall-aħjar fl-għażla għall-
passiġġieri u flessibilità fl-iskedi, waqt li r-
rata ta’ inċidenti tonqos b’ħames darbiet. 
Teknoloġiji ġodda se jippermettu għażla 
aktar wiesgħa fil-konfigurazzjonijiet tal-
magni fuq l-ajruplani b'medda minn wide-
body sa vetturi ta’ daqs żgħir, livelli akbar 
ta’ awtomatizzazzjoni fl-elementi kollha tas-
sistemi, inkluż il-pilotaġġ. L-enfasi se tkun 
ukoll fuq titjib fil-kumdità, il-benesseri u s-
servizzi ġodda għall-passiġġieri u miżuri ta’ 
sigurtà attivi u passivi b’enfasi partikolari 
fuq l-element uman. Ir-riċerka se tinkludi l-
adattament ta’ l-operazzjonijiet ta’ l-ajruport 
u t-traffiku ta’ l-ajru għal tipi differenti ta’ 
vetturi u l-utilizzazzjoni tul 24 siegħa kuljum 
f’livelli ta’ ħoss aċċettabbli fil-komunità.

sikurezza tal-klijenti: L-introduzzjoni ta’ 
qabża kbira għall-aħjar fl-għażla għall-
passiġġieri u flessibilità fl-iskedi, waqt li r-
rata ta’ inċidenti tonqos b’ħames darbiet. 
Teknoloġiji ġodda se jippermettu għażla 
aktar wiesgħa fil-konfigurazzjonijiet tal-
magni fuq l-ajruplani b'medda minn wide-
body sa vetturi iċken, għal traġitti miċ-
ċentru tal-belt għaċ-ċentru tal-belt u għal 
applikazzjonijiet reġjonali (eż. it-tilrotori), 
livelli akbar ta’ awtomatizzazzjoni fl-
elementi kollha tas-sistemi, inkluż il-
pilotaġġ. L-enfasi se tkun ukoll fuq titjib fil-
kumdità, il-benesseri u s-servizzi ġodda
għall-passiġġieri u miżuri ta’ sigurtà attivi u 
passivi b’enfasi partikolari fuq l-element 
uman. Ir-riċerka se tinkludi l-adattament ta’ 
l-operazzjonijiet ta’ l-ajruport u t-traffiku ta’ 
l-ajru għal tipi differenti ta’ vetturi u l-
utilizzazzjoni tul 24 siegħa kuljum f’livelli 
ta’ ħoss aċċettabbli fil-komunità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

“Iċken” tfisser aħjar il-bżonn li tiġi kkunsidrata l-gamma kollha ta’ mezzi ta’ l-ajru taħt il-
kategorija tal-karrozzerrija wiesa’. Għandna wkoll intejbu t-traġitti miċ-ċentru tal-belt għaċ-
ċentru tal-belt u kull traġitt reġjonali fejn ma hemmx infrastrutturi adegwati.

Emenda minn Umberto Guidoni

Emenda 391
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Trasport (inkluża l-Ajronawtika)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', intestatura  'Ajronawtika u trasport bl-ajru', paragrafu 4

L-assigurazzjoni tas-sodisfazzjon u s-
sikurezza tal-klijenti: L-introduzzjoni ta’ 
qabża kbira għall-aħjar fl-għażla għall-
passiġġieri u flessibilità fl-iskedi, waqt li r-
rata ta’ inċidenti tonqos b’ħames darbiet. 
Teknoloġiji ġodda se jippermettu għażla 
aktar wiesgħa fil-konfigurazzjonijiet tal-
magni fuq l-ajruplani b'medda minn wide-
body sa vetturi ta’ daqs żgħir, livelli akbar 
ta’ awtomatizzazzjoni fl-elementi kollha tas-
sistemi, inkluż il-pilotaġġ. L-enfasi se tkun 

L-assigurazzjoni tas-sodisfazzjon u s-
sikurezza tal-klijenti: L-introduzzjoni ta’ 
qabża kbira għall-aħjar fl-għażla għall-
passiġġieri u flessibilità fl-iskedi, waqt li r-
rata ta’ inċidenti tonqos b’ħames darbiet. 
Teknoloġiji ġodda se jippermettu għażla 
aktar wiesgħa fil-konfigurazzjonijiet tal-
magni fuq l-ajruplani b'medda minn wide-
body sa vetturi żgħar, livelli akbar ta’ 
awtomatizzazzjoni fl-elementi kollha tas-
sistemi, inkluż il-pilotaġġ. L-enfasi se tkun 
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ukoll fuq titjib fil-kumdità, il-benesseri u s-
servizzi ġodda għall-passiġġieri u miżuri ta’ 
sigurtà attivi u passivi b’enfasi partikolari 
fuq l-element uman. Ir-riċerka se tinkludi l-
adattament ta’ l-operazzjonijiet ta’ l-ajruport 
u t-traffiku ta’ l-ajru għal tipi differenti ta’ 
vetturi u l-utilizzazzjoni tul 24 siegħa kuljum 
f’livelli ta’ ħoss aċċettabbli fil-komunità.

ukoll fuq titjib fil-kumdità, il-benesseri u s-
servizzi ġodda għall-passiġġieri u miżuri ta’ 
sigurtà attivi u passivi b’enfasi partikolari 
fuq l-element uman. Ir-riċerka se tinkludi l-
adattament ta’ l-operazzjonijiet ta’ l-ajruport 
u t-traffiku ta’ l-ajru għal tipi differenti ta’ 
vetturi u l-utilizzazzjoni tul 24 siegħa kuljum 
f’livelli ta’ ħoss aċċettabbli fil-komunità.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Vetturi tilt jew rotor iżidu l-għażla għall-passiġġieri billi jippermettu ċaqliq miċ-ċentru tal-
belt għaċ-ċentru tal-belt u billi jagħmlu possibbli traġitti reġjonali fejn ma jkunx hemm 
infrastruttura adattata fuq l-art jew fil-mitjar.

Emenda minn Angelika Niebler

Emenda 392
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Trasport (inkluża l-Ajronawtika)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', sotto-intestatura 'Ajronawtika u trasport bl-ajru', paragrafu 4

L-assigurazzjoni tas-sodisfazzjon u s-
sikurezza tal-klijenti: L-introduzzjoni ta’ 
qabża kbira għall-aħjar fl-għażla għall-
passiġġieri u flessibilità fl-iskedi, waqt li r-
rata ta’ inċidenti tonqos b’ħames darbiet. 
Teknoloġiji ġodda se jippermettu għażla 
aktar wiesgħa fil-konfigurazzjonijiet tal-
magni fuq l-ajruplani b'medda minn wide-
body sa vetturi ta’ daqs żgħir, livelli akbar 
ta’ awtomatizzazzjoni fl-elementi kollha tas-
sistemi, inkluż il-pilotaġġ. L-enfasi se tkun 
ukoll fuq titjib fil-kumdità, il-benesseri u s-
servizzi ġodda għall-passiġġieri u miżuri ta’ 
sigurtà attivi u passivi b’enfasi partikolari 
fuq l-element uman. Ir-riċerka se tinkludi l-
adattament ta’ l-operazzjonijiet ta’ l-ajruport 
u t-traffiku ta’ l-ajru għal tipi differenti ta’ 
vetturi u l-utilizzazzjoni tul 24 siegħa kuljum 
f’livelli ta’ ħoss aċċettabbli fil-komunità.

L-assigurazzjoni tas-sodisfazzjon u s-
sikurezza tal-klijenti: L-introduzzjoni ta’ 
qabża kbira għall-aħjar fl-għażla għall-
passiġġieri u flessibilità fl-iskedi, waqt li r-
rata ta’ inċidenti tonqos b’ħames darbiet. 
Teknoloġiji ġodda se jippermettu għażla 
aktar wiesgħa fil-konfigurazzjonijiet tal-
magni fuq l-ajruplani b'medda minn wide-
body sa vetturi ta’ daqs żgħir, livelli akbar 
ta’ awtomatizzazzjoni fl-elementi kollha tas-
sistemi, inkluż il-pilotaġġ. L-enfasi se tkun 
ukoll fuq titjib fil-kumdità, il-benesseri u s-
servizzi ġodda għall-passiġġieri u 
kundizzjonijiet ta’ saħħa, eż., permezz ta’ 
amenitajiet aħjar tal-kabina, u miżuri ta’ 
sigurtà attivi u passivi b’enfasi partikolari 
fuq l-element uman. Ir-riċerka se tinkludi l-
adattament ta’ l-operazzjonijiet ta’ l-ajruport 
u t-traffiku ta’ l-ajru għal tipi differenti ta’ 
vetturi u l-utilizzazzjoni tul 24 siegħa kuljum 
f’livelli ta’ ħoss aċċettabbli fil-komunità.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Soċjetà li qiegħda tiżviluppa kostantement f’dinja dejjem aktar globalizzata flimkien mal-
bidliet demografiċi se jwasslu għal żieda kemm fin-numru kif ukoll fit-tul tat-titjiriet. It-titjib 
fil-monitoraġġ u fl-effiċjenza ta’ l-amenitajiet tal-kabina, eż. l-aġġustabilità individwali, 
iwassal għal progress deċiżiv fit-trasport bl-ajru.

Din l-Emenda tieħu post AM 932 għall-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek tas-7a’ 
Programm Qafas.

Emenda minn Umberto Guidoni

Emenda 393
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu'Trasport (inkluża l-Ajronawtika)', bl-intestatura 'Attivitajiet', 

intestatura  'Ajronawtika u t-trasport bl-ajru', paragrafu 7

Minn ta’ quddiem fit-trasport bl-ajru tal-
futur: L-esplorazzjoni ta’ teknoloġiji aktar 
radikali, effiċjenti għall-ambjent u 
innovattivi li jistgħu jiffaċilitaw il-qabża 
meħtieġa fit-trasport bl-ajru fit-tieni nofs ta’ 
dan is-seklu u lilhinn. Ir-riċerka se 
tindirizza aspetti bħal kunċetti ġodda ta’ 
propulsjoni u rfigħ, ideat ġodda għall-ispazji 
interni tal-vetturi ta’ l-ajru, kunċetti ġodda 
dwar l-ajruporti, metodi ġodda ta’ gwida u 
kontroll ta’ l-ajruplani, kunċetti alternattivi 
dwar l-operazzjoni tas-sistema tat-traffiku 
bl-ajru u l-integrazzjoni tagħha ma’ modi 
tat-trasport oħra. 

Minn ta’ quddiem fit-trasport bl-ajru tal-
futur: L-esplorazzjoni ta’ teknoloġiji aktar 
radikali, effiċjenti għall-ambjent u 
innovattivi li jistgħu jiffaċilitaw il-qabża 
meħtieġa fit-trasport bl-ajru fid-deċennju li 
jmiss. Ir-riċerka se tindirizza aspetti bħal 
kunċetti ġodda ta’ propulsjoni u rfigħ, ideat 
ġodda għall-ispazji interni tal-vetturi ta’ l-
ajru, kunċetti ġodda dwar l-ajruporti, metodi
ġodda ta’ gwida u kontroll ta’ l-ajruplani, 
kunċetti alternattivi dwar l-operazzjoni tas-
sistema tat-traffiku bl-ajru u l-integrazzjoni 
tagħha ma’ modi tat-trasport oħra. 

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Riferiment għat-tieni nofs tas-seklu u lil hinn minnu għan u mnejn iwaddab lill-proġetti fis-
saltna ta’ dak li ma jitwettaq qatt. Riferiment għad-deċennju li ġej huwa ferm aktar realistiku.

Emenda minn David Hammerstein Mintz f’isem il-Grupp Ahdar/Efa

Emenda 394
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Trasport (inkluża l-Ajronawtika)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', intestatura  'Trasport fil-Wiċċ (ferrovija, bit-triq u bil-baħar)', paragrafu 1

Trasport bl-art aktar aħdar: L-iżvilupp ta’ Trasport bl-art aktar aħdar: Titjib tal-
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teknoloġiji u għarfien għal anqas tniġġis 
(arja, ilma, ħamrija) u impatt ambjentali 
bħall-bidla fil-klima, is-saħħa, il-
bijodiversità u l-ħoss. Ir-riċerka se ttejjeb l-
indafa u l-effiċjenza fl-użu ta’ l-enerġija tal-
makkinarju u tippromwovi l-użu ta’ fjuwils 
alternattivi, inklużi ċ-ċelluli tal-fjuwil u 
l-idroġenu. L-attivitajiet se jkopru l-
infrastruttura, il-vetturi, vapuri u t-
teknoloġiji komponenti, inkluża l-
ottimizzazzjoni ġenerali tas-sistema. Ir-
riċerka dwar żviluppi speċifiċi għat-trasport 
se tinkludi l-manifattura, il-kostruzzjoni, l-
operazzjonijiet, il-manutenzjoni, it-tiswija, l-
ispezzjoni, ir-riċiklaġġ, strateġiji dwar meta 
ma jkunux għadhom tajbin għall-użu u l-
interventi fuq il-baħar f’każ ta’ xi inċident. 

metodoloġiji għall-kalkolu tal-kostijiet 
soċjali u ambjentali esterni.: L-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji u għarfien għal anqas tniġġis 
(arja, ilma, ħamrija) u impatt ambjentali 
bħall-bidla fil-klima, is-saħħa, il-
bijodiversità u l-ħoss. Ir-riċerka se ttejjeb l-
indafa u l-effiċjenza fl-użu ta’ l-enerġija tal-
makkinarju u tippromwovi l-użu ta’ fjuwils 
alternattivi, inklużi ċ-ċelluli tal-fjuwil u 
l-idroġenu. L-attivitajiet se jkopru l-
infrastruttura, il-vetturi, vapuri u t-
teknoloġiji komponenti, inkluża l-
ottimizzazzjoni ġenerali tas-sistema. Ir-
riċerka dwar żviluppi speċifiċi għat-trasport 
se tinkludi l-manifattura, il-kostruzzjoni, l-
operazzjonijiet, il-manutenzjoni, it-tiswija, l-
ispezzjoni, ir-riċiklaġġ, strateġiji dwar meta 
ma jkunux għadhom tajbin għall-użu u l-
interventi fuq il-baħar f’każ ta’ xi inċident. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni fuq id-Direttiva Eurovignette l-ġdida tinkludi l-għand ta’ l-iżvilupp ta’ 
metodoloġiji għall-kalkolu tal-kostijiet ambjentali u soċjali esterni.

Emenda minn Teresa Riera Madurell

Emenda 395
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Trasport (inkluża l-Ajronawtika)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', sotto-intestatura 'Trasport fil-wiċċ (ferrovija, bit-triq u bil-baħar)', paragrafu 1

Trasport bl-art aktar aħdar: L-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji u għarfien għal anqas tniġġis 
(arja, ilma, ħamrija) u impatt ambjentali 
bħall-bidla fil-klima, is-saħħa, il-
bijodiversità u l-ħoss. Ir-riċerka se ttejjeb l-
indafa, u l-effiċjenza fl-użu ta’ l-enerġija tal-
makkinarju u tippromwovi l-użu ta’ fjuwils 
alternattivi, inklużi ċ-ċelluli tal-fjuwil u 
l-idroġenu. L-attivitajiet se jkopru l-
infrastruttura, il-vetturi, vapuri u t-
teknoloġiji komponenti, inkluża l-
ottimizzazzjoni ġenerali tas-sistema. Ir-
riċerka dwar żviluppi speċifiċi għat-trasport 

Trasport bl-art aktar aħdar: L-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji u għarfien għal anqas tniġġis 
(arja, ilma, ħamrija) u impatt ambjentali 
bħall-bidla fil-klima, is-saħħa, il-
bijodiversità u l-ħoss. Ir-riċerka se ttejjeb l-
indafa, l-effiċjenza a paragun mal-kost u l-
effiċjenza fl-użu ta’ l-enerġija tal-
makkinarju (eż. soluzzjonijiet ibridi) u 
tippromwovi l-użu ta’ fjuwils alternattivi, 
inklużi ċ-ċelluli tal-fjuwil u l-idroġenu u 
trenijiet li jużaw muturi ibridi alternattivi. 
L-attivitajiet se jkopru l-infrastruttura, il-
vetturi, vapuri u t-teknoloġiji komponenti, 
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se tinkludi l-manifattura, il-kostruzzjoni, l-
operazzjonijiet, il-manutenzjoni, it-tiswija, l-
ispezzjoni, ir-riċiklaġġ, strateġiji dwar meta 
ma jkunux għadhom tajbin għall-użu u l-
interventi fuq il-baħar f’każ ta’ xi inċident. 

inkluża l-ottimizzazzjoni ġenerali tas-
sistema. Ir-riċerka dwar żviluppi speċifiċi 
għat-trasport se tinkludi l-manifattura, il-
kostruzzjoni, l-operazzjonijiet, il-
manutenzjoni, dijanjożi, it-tiswija, l-
ispezzjoni, iż-żarmar, ir-rimi, ir-riċiklaġġ, 
strateġiji dwar meta ma jkunux għadhom 
tajbin għall-użu u l-interventi fuq il-baħar 
f’każ ta’ xi inċident. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Emenda ġdida li tespandi fuq xi ftit mill-aspetti li digà ġew kkunsidrati..

Emenda minn Andres Tarand

Emenda 396
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Trasport (inkluża l-Ajronawtika)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', sotto-intestatura 'Trasport fil-wiċċ (ferrovija, bit-triq u bil-baar)', paragrafu 1

Trasport bl-art aktar aħdar: L-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji u għarfien għal anqas tniġġis 
(arja, ilma, ħamrija) u impatt ambjentali
bħall-bidla fil-klima, is-saħħa, il-
bijodiversità u l-ħoss. Ir-riċerka se ttejjeb l-
indafa u l-effiċjenza fl-użu ta’ l-enerġija tal-
makkinarju u tippromwovi l-użu ta’ fjuwils 
alternattivi, inklużi ċ-ċelluli tal-fjuwil u 
l-idroġenu. L-attivitajiet se jkopru l-
infrastruttura, il-vetturi, vapuri u t-
teknoloġiji komponenti, inkluża l-
ottimizzazzjoni ġenerali tas-sistema. Ir-
riċerka dwar żviluppi speċifiċi għat-trasport 
se tinkludi l-manifattura, il-kostruzzjoni, l-
operazzjonijiet, il-manutenzjoni, it-tiswija, l-
ispezzjoni, ir-riċiklaġġ, strateġiji dwar meta 
ma jkunux għadhom tajbin għall-użu u l-
interventi fuq il-baħar f’każ ta’ xi inċident. 

Trasport bl-art aktar aħdar: L-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji u għarfien għal anqas tniġġis 
(arja, ilma, ħamrija) u impatt ambjentali 
mnaqqas tat-trasport, inkluż fuq bidla fil-
klima, is-saħħa, il-bijodiversità u l-ħoss. Ir-
riċerka se ttejjeb l-indafa u l-effiċjenza fl-
użu ta’ l-enerġija tal-makkinarju u 
tippromwovi l-użu ta’ fjuwils alternattivi, 
inklużi ċ-ċelluli tal-fjuwil u l-idroġenu. L-
attivitajiet se jkopru l-infrastruttura, il-
vetturi, vapuri u t-teknoloġiji komponenti, 
inkluża l-ottimizzazzjoni ġenerali tas-
sistema. Ir-riċerka dwar żviluppi speċifiċi 
għat-trasport se tinkludi l-manifattura, il-
kostruzzjoni, l-operazzjonijiet, il-
manutenzjoni, it-tiswija, l-ispezzjoni, ir-
riċiklaġġ, strateġiji dwar meta ma jkunux 
għadhom tajbin għall-użu u l-interventi fuq 
il-baħar f’każ ta’ xi inċident. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni fuq id-Direttiva Eurovignette 2 l-ġdida tinkludi l-għan li jiġu żviluppati 
metodoloġiji għall-kalkolu tal-kostijiet ambjentali u soċjali esterni. 

Din l-Emenda tieħu post AM 941 għall-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek tas-7a’ 
Programm Qafas.

Emenda minn Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto, Pilar del Castillo, Cristina 
Gutiérrez-Cortines 

Emenda 397
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Trasport (inkluża l-Ajronawtika)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', intestatura  'Trasport fil-wiċċ (ferrovija, bit-triq u bil-baħar)', paragrafu 1

Trasport bl-art aktar aħdar: L-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji u għarfien għal anqas tniġġis 
(arja, ilma, ħamrija) u impatt ambjentali 
bħall-bidla fil-klima, is-saħħa, il-
bijodiversità u l-ħoss. Ir-riċerka se ttejjeb l-
indafa u l-effiċjenza fl-użu ta’ l-enerġija tal-
makkinarju u tippromwovi l-użu ta’ fjuwils 
alternattivi, inklużi ċ-ċelluli tal-fjuwil u 
l-idroġenu. L-attivitajiet se jkopru l-
infrastruttura, il-vetturi, vapuri u t-
teknoloġiji komponenti, inkluża l-
ottimizzazzjoni ġenerali tas-sistema. Ir-
riċerka dwar żviluppi speċifiċi għat-trasport 
se tinkludi l-manifattura, il-kostruzzjoni, l-
operazzjonijiet, il-manutenzjoni, it-tiswija, l-
ispezzjoni, ir-riċiklaġġ, strateġiji dwar meta 
ma jkunux għadhom tajbin għall-użu u l-
interventi fuq il-baħar f’każ ta’ xi inċident. 

Trasport bl-art aktar aħdar: L-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji u għarfien għal anqas tniġġis 
(arja, ilma, ħamrija) u impatt ambjentali 
bħall-bidla fil-klima, is-saħħa, il-
bijodiversità u l-ħoss. Ir-riċerka se ttejjeb l-
indafa u l-effiċjenza fl-użu ta’ l-enerġija tal-
makkinarju u tippromwovi l-użu ta’ fjuwils 
alternattivi, inklużi ċ-ċelluli tal-fjuwil u 
l-idroġenu, bil-għan li jinkiseb mezz ta’ 
trasport ħieles mill-karbonju. L-attivitajiet 
se jkopru l-infrastruttura, il-vetturi, vapuri u 
t-teknoloġiji komponenti, inkluża l-
ottimizzazzjoni ġenerali tas-sistema. Ir-
riċerka dwar żviluppi speċifiċi għat-trasport 
se tinkludi l-manifattura, il-kostruzzjoni, l-
operazzjonijiet, il-manutenzjoni, it-tiswija, l-
ispezzjoni, ir-riċiklaġġ, strateġiji dwar meta 
ma jkunux għadhom tajbin għall-użu u l-
interventi fuq il-baħar f’każ ta’ xi inċident. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa diffiċli tkun taf x’inhuma magni “nodfa u effiċjenti”. L-Emenda għandha l-għan li 
tiċċara t-test fuq dan il-punt. Mill-banda l-oħra, l-għan aħħari ta’ l-iżvilupp ta’ fjuwils ġodda 
għat-trasport fil-wiċċ għandu jkun li jinstabu soluzzjonijiet għal trasport mingħajr karbonju. 

Din l-Emenda tieħu ħsieb AM 943 għall-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek tas-7a’ 
Programm Qafas.
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Emenda minn David Hammerstein Mintz f’isem il-Grupp Ahdar/Efa

Emenda 398
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Trasport (inkluża l-Ajronawtika)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', sotto-intestatura 'Trasport fil-wiċċ (ferrovija, bit-triq u bil-baħar)', paragrafu 2

Tħeġġiġ ta’ bdil modali tax-xejriet u tnaqqis 
tal-konġestjoni fir-rotot tat-trasport1: L-
iżvilupp u d-dimostrazzjoni ta’ trasport 
mingħajr qtugħ minn bieb-sa-bieb għan-nies 
u għall-merkanzija kif ukoll teknoloġiji li 
jiżguraw intermodalità effettiva, inkluża fil-
kuntest tal-kompetittività tat-trasport bil-
ferrovija. Dan jinkludi attivitajiet li 
jindirizzaw l-interoperabbiltà u l-
ottimizzazzjoni operazzjonali tan-netwerks 
tat-trasport Ewropej lokali, reġjonali u 
nazzjonali, sistemi u servizzi u 
l-integrazzjoni intermodali tagħhom. L-
attivitajiet se jimmiraw għall-aħjar użu ta’ 
l-infrastruttura inklużi t-terminals u 
netwerks speċjalizzati, maniġġar aħjar tat-
trasport, tat-traffiku u tat-tagħrif, loġistika 
aħjar għall-merkanzija u intermodalità 
għall-passiġġieri. Se jkunu żviluppati 
sistemi intelliġenti, kunċetti ġodda dwar 
vetturi/vapuri u teknoloġiji li jinkludu 
operazzjonijiet ta’ tagħbija u ħatt. L-
għarfien għall-formulazzjoni tal-politika se 
jinkludi l-prezz u l-ħlasijiet 
għall-infrastruttura, il-evalwazzjoni tal-
miżuri tal-politika ta’ l-UE dwar it-trasport 
u l-politika u proġetti dwar netwerks trans-
Ewropej.

Tħeġġiġ ta’ bdil modali tax-xejriet u tnaqqis 
tal-konġestjoni fir-rotot tat-trasport2: L-
iżvilupp u d-dimostrazzjoni ta’ trasport 
mingħajr qtugħ minn bieb-sa-bieb għan-nies 
u għall-merkanzija kif ukoll teknoloġiji li 
jiżguraw intermodalità effettiva, inkluża fil-
kuntest tal-kompetittività tat-trasport bil-
ferrovija. Dan jinkludi attivitajiet li 
jindirizzaw l-interoperabbiltà u l-
ottimizzazzjoni operazzjonali tan-netwerks 
tat-trasport Ewropej lokali, reġjonali u 
nazzjonali, sistemi u servizzi u 
l-integrazzjoni intermodali tagħhom. , u l-
esperjenza ulterjuri u l-iżvilupp tas-Sistema 
ta’ l-Immaniġġjar tat-Traffiku Ferrovjarju 
Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

ERTMS huwa importanti fi ħdan TEN-T. Għandha tiġi żviluppata aktar riċerka dwar l-
istandardizzazzjoni, l-stabilizzazzjoni u esperjenzi ġodda.

  
1 .
2
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Emenda minn Teresa Riera Madurell

Emenda 399
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Trasport (inkluża l-Ajronawtika)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', intestatura  'Trasport fil-wiċċ (ferrovija, bit-triq u bil-baħar)', paragrafu 3

L-assigurazzjoni tal-mobbiltà sostenibbli fl-
ibliet: Enfasi fuq il-mobbiltà tan-nies u l-
oġġetti permezz ta’ riċerka dwar “il-vettura 
tal-ġenerazzjoni li jmiss” u l-penetrazzjoni 
tas-suq f'dan ir-rigward, billi jkunu 
kkombinati l-elementi kollha ta’ trasport tat-
triq nadif, effiċjenti fl-użu ta’ l-enerġija, bla 
periklu u intelliġenti. Ir-riċerka dwar 
kunċetti ta’ mobbiltà ġodda, skemi ta’ 
organizzazzjoni u maniġġar tal-mobbiltà 
innovattivi u trasport pubbliku ta’ kwalità 
għolja se jkollha l-għan li tiżgura aċċess għal 
kulħadd u livelli għolja ta’ integrazzjoni 
intermodali. Se jkunu żviluppati u ttestjati 
strateġiji innovattivi għal trasport nadif fl-
ibliet1. Se tingħata attenzjoni speċjali lill-
metodi ta’ trasport li ma jniġġsux, maniġġar 
tat-talba, razzjonalizzazzjoni tat-trasport 
privat u l-istrateġiji tat-tagħrif u l-
komunikazzjoni, servizzi u infrastrutturi. 
Għodod li jappoġġaw l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-politika se jinkludu l-
ippjanar tat-trasport u l-użu ta’ l-art. 

L-assigurazzjoni tal-mobbiltà sostenibbli fl-
ibliet: Enfasi fuq il-mobbiltà tan-nies u l-
oġġetti permezz ta’ riċerka dwar “il-vettura 
tal-ġenerazzjoni li jmiss” u l-penetrazzjoni 
tas-suq f'dan ir-rigward, billi jkunu 
kkombinati l-elementi kollha ta’ trasport tat-
triq nadif, effiċjenti fl-użu ta’ l-enerġija, bla 
periklu u intelliġenti għaċ-ċittadini kollha, 
inklużi dawk diżabili: Ir-riċerka dwar 
kunċetti ta’ trasport u mobbiltà ġodda, 
skemi ta’ organizzazzjoni u maniġġar tal-
mobbiltà innovattivi u trasport pubbliku ta’ 
kwalità għolja se jkollha l-għan li tiżgura 
aċċess għal kulħadd u livelli għolja ta’ 
integrazzjoni intermodali. Se jkunu 
żviluppati u ttestjati strateġiji innovattivi 
għal trasport nadif fl-ibliet2. Se tingħata 
attenzjoni speċjali lill-metodi ta’ trasport li 
ma jniġġsux, maniġġar tat-talba, 
razzjonalizzazzjoni tat-trasport privat u l-
istrateġiji tat-tagħrif u l-komunikazzjoni, 
servizzi u infrastrutturi. Għodod u l-mudelli
li jappoġġaw l-iżvilupp u l-implimentazzjoni 
tal-politika se jinkludu l-ippjanar tat-trasport 
u l-użu ta’ l-art. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda twessa’ l-Emenda 144 preċedenti.

Emenda minn Anne Laperrouze

Emenda 400
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Trasport (inkluża l-Ajronawtika)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', intestatura  'Trasport fil-wiċċ (ferrovija, bit-triq u bil-baħar)', paragrafu 4

  
1

2
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Titjib fis-sikurezza u s-sigurtà: L-iżvilupp 
ta’ teknoloġiji u sistemi intelliġenti għall-
ħarsien ta’ persuni vulnerabbli bħal 
sewwieqa, rikkieba, passiġġieri, ekwipaġġ u 
nies mixjin fit-triq. Se jkunu żviluppati 
sistemi ta’ inġinerija avvanzati u 
metodoloġiji ta’ l-analiżi tar-riskju għall-
iddiżinjar tal-vetturi, il-vapuri u l-
infrastrutturi. L-enfasi se tkun fuq l-strateġiji 
integrattivi li jorbtu l-elementi umani, ta’ 
integrità strutturali, preventivi, sikurezza 
passiva u attiva, salvataġġ u maniġġar tal-
kriżijiet. Is-sikurezza se titqies bħala 
komponent inerenti tas-sistema tat-trasport 
sħiħa, u tħaddan l-infrastruttura fuq l-art jew 
fuq il-baħar, il-merkanzija (inklużi l-LNG, 
u l-kontejners, l-utenti u l-operaturi 
tat-trasport, il-vetturi u l-vapuri u miżuri u 
politiki fuq livelli leġiżlattivi, inkluż appoġġ 
għad-deċiżjonijiet u għodod ta’ validazzjoni; 
is-sigurtà se tkun indirizzata kull fejn hija 
rekwiżit inerenti għas-sistema tat-trasport.

Titjib fis-sikurezza u s-sigurtà: L-iżvilupp 
ta’ teknoloġiji u sistemi intelliġenti għall-
ħarsien ta’ persuni vulnerabbli bħal 
sewwieqa, rikkieba, passiġġieri, ekwipaġġ u 
nies mixjin fit-triq. Se jkunu żviluppati 
sistemi ta’ inġinerija avvanzati u 
metodoloġiji ta’ l-analiżi tar-riskju għall-
iddiżinjar tal-vetturi, il-vapuri u l-
infrastrutturi. L-enfasi se tkun fuq l-strateġiji 
integrattivi li jorbtu l-elementi umani, ta’ 
integrità strutturali, preventivi, sikurezza 
passiva u attiva, salvataġġ u maniġġar tal-
kriżijiet. Is-sikurezza se titqies bħala 
komponent inerenti tas-sistema tat-trasport 
sħiħa, u tħaddan l-infrastruttura fuq l-art jew 
fuq il-baħar, il-merkanzija (inklużi l-LNG, 
u l-kontejners, l-utenti u l-operaturi 
tat-trasport, il-vetturi u l-vapuri u miżuri u 
politiki fuq livelli leġiżlattivi, inkluż appoġġ 
għad-deċiżjonijiet u għodod ta’ validazzjoni; 
is-sigurtà se tkun indirizzata kull fejn hija 
rekwiżit inerenti għas-sistema tat-trasport.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-domanda għat-trasportazzjoni tal-gass likwefatt tiżdied għal skopijiet ambjentali u ta’
mmaniġġjar tar-riżorsi: Is-suq LNG se tirdoppja għal darba jew darbtejn b’mod dinji fiż-
żewġ deċennji li ġejjin, l-aktar fl-Ewropa u fl-Ażja. LNG huwa tabilħaqq it-tweġiba t-tajba 
biex jiġu ddiversifikati l-għejun Ewropej esterni ta’ gass naturali u biex ikun hemm aċċess 
għal aktar riżorsi. Barra minn hekk, LNG se jgħin biex jiġi fluwidizzat is-suq intern Ewropew 
bl-iżvilupp tas-suq tal-gass “spot”. Bħala konsegwenza ta’ dan, l-Ewropa se jkollha: 

- bżonnijiet speċifiċi fil-bini tal-vapuri, speċifikatament tal-portaturi LNG 

- bżonnijiet fl-adattament tal-kapaċità portwarja Ewropea fil-kuntest tad-diffikultà 
dejjem tiżdied ta’ żvilupp portwarju ġdid minħabba sigurtà u l-ħarsien ambjentali tal-kosti: 
tweġiba li ġiet imwiegħda fit-trasportazzjoni LNG hija żvilupp akbar fl-infrastutturi ta’ gass 
naturali fuq il-baħar għall-kunsinna ta’ portaturi LNG. 

Ir-R&D għandhom jirrinforzaw l-iżvilupp f’LNG b’management sostenibbli: fi kliem ieħor 
għandha tittratta ma’ infrastrutturi u teknoloġiji LNG effiċjenti u sikuri inklużi l-infrastrutturi 
LNG ta’ fuq il-baħar flimkien ma’ fiehem profond ta’ l-imġiba LNG. Iżda jekk id-disinn u l-
operazzjoni tal-lanċa jsir sew, R&D għandha ssir fuq laneċ LNG apposta, inkluż l-irmiġġar 
ta’ portaturi LNG b’limitazzjonijiet fejn jidħlu t-temp u l-imwieġ tal-qiegħ, u pajpijiet LNG 
għad-distanzi t-twal biex jittrasportaw LNG mil-laneċ fuq il-baħar sa l-unità ta’ 
regassifikazzjoni u biex jiġu ddisinnjati u żviluppati soluzzjoni ta’ ħażna alternattiv għat-tank 
li jintuża bħalissa.
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Emenda minn Anne Laperrouze

Emenda 401
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Trasport (inkluża l-Ajronawtika)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', intestatura  'Trasport fil-wiċċ (ferrovija, bit-triq u bil-baħar)', paragrafu 5

It-tisħiħ tal-kompetittività: Titjib fil-
kompetittività ta’ l-industriji tat-trasport, l-
iżgurar li jinkisbu servizzi tat-trasport 
sostenibbli, effiċjenti u li jintlaħqu u l-
ħolqien ta’ opportunitajiet ta’ xogħol 
permezz ta’ riċerka u żviluppi, it-teknoloġiji 
għal proċessi industrijali avvanzati se 
jinkludu l-iddisinjar, l-armar, il-kostruzzjoni 
u l-manutenzjoni u jimmiraw lejn tnaqqis fil-
prezz taċ-ċiklu tal-ħajja u ż-żmien meħtieġ 
mir-riċerka sas-suq (lead time). Se jkun 
hemm enfasi fuq kunċetti innovattivi ta’ 
prodotti u servizzi tat-trasport aħjar, li 
jiżguraw aktar sodifazzjon tal-klijent. Se 
tkun żviluppata organizzazzjoni ġdida tal-
prodott, li tinkludi l-immaniġġar tal-katina 
tal-provvista u s-sistema ta’ distribuzzjoni.

It-tisħiħ tal-kompetittività: Titjib fil-
kompetittività ta’ l-industriji tat-trasport, l-
iżgurar li jinkisbu servizzi tat-trasport 
sostenibbli, effiċjenti u li jintlaħqu u l-
ħolqien ta’ opportunitajiet ta’ xogħol 
permezz ta’ riċerka u żviluppi, it-teknoloġiji 
għal proċessi industrijali avvanzati se 
jinkludu l-iddisinjar, l-armar, il-kostruzzjoni 
u l-manutenzjoni u jimmiraw lejn tnaqqis fil-
prezz taċ-ċiklu tal-ħajja u ż-żmien meħtieġ 
mir-riċerka sas-suq (lead time). Se jkun 
hemm enfasi fuq kunċetti innovattivi ta’
prodotti u sistemi u servizzi tat-trasport 
aħjar, li jiżguraw aktar sodifazzjon tal-
klijent. Se tkun żviluppata organizzazzjoni 
ġdida tal-prodott, li tinkludi l-immaniġġar 
tal-katina tal-provvista u s-sistema ta’ 
distribuzzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-domanda għat-trasportazzjoni ta’ gass likwefatt se tiżdied għall-finijiet ambjentali u 
mmaniġġjar ta’ riżorsi. Is-suq LNG se jirdoppja darba jew darbtejn fiż-żewġ deċennji li 
ġejjin, fid-dinja, l-aktar fl-Ewropa u fl-Ażja, imma anki l-Istati Uniti jistgħu jiżviluppaw din 
it-teknoloġija. LNG huwa tabilħaqq it-tweġiba t-tajba biex jiġu ddiversifikati l-għejun 
Ewropej esterni ta’ gass naturali u biex ikun hemm aċċess għal aktar riżorsi. Barra minn 
hekk, LNG se jgħin biex jiġi fluwidizzat is-suq intern Ewropew bl-iżvilupp tas-suq tal-gass 
“spot”. Bħala konsegwenza ta’ dan, l-Ewropa se jkollha: 

- bżonnijiet speċifiċi fil-bini tal-vapuri, partikolarment il-portaturi LNG 

- bżonnijiet fl-adattament tal-kapaċità portwarja Ewropea fil-kuntest tad-diffikultajiet 
dejjem jikbru biex jiġi żviluppati infrastrutturi portwarji ġodda minħabba l-ħarsien 
ambjentali tal-kosti: tweġiba mwegħda tat-trasportazzjoni LNG hija l-iżvilupp akbar ta’ l-
infrastrutturi ta’ gass naturali fuq il-baħar għall-kunsinni bil-portaturi LNG. 

Ir-R&D għandhom jirrinforzaw l-iżvilupp f’LNG b’management sostenibbli: fi kliem ieħor 
għandha tittratta ma’ infrastrutturi u teknoloġiji LNG effiċjenti u sikuri inklużi l-infrastrutturi 
LNG ta’ fuq il-baħar flimkien ma’ fiehem profond ta’ l-imġiba LNG. Iżda jekk id-disinn u l-
operazzjoni tal-lanċa jsir sew, R&D għandha ssir fuq laneċ LNG apposta, inkluż l-irmiġġar 
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ta’ portaturi LNG b’limitazzjonijiet fejn jidħlu t-temp u l-imwieġ tal-qiegħ, u pajpijiet LNG 
għad-distanzi t-twal biex jittrasportaw LNG mil-laneċ fuq il-baħar sa l-unità ta’ 
regassifikazzjoni u biex jiġu ddisinnjati u żviluppati soluzzjoni ta’ ħażna alternattiv għat-tank 
li jintuża bħalissa.

L-Ewropa u l-Ġappun qegħdin fuq quddiem nett fit-teknoloġiji LNG u l-kompetenza ta’ l-
Ewropa hija magħrufa mad-dinja kollha. Soċji Ewropej huma lesti jaqsmu l-kompetenza 
tagħhom għall-iżvilupp ta’ LNG u faċiltajiet ta’ ttestjar: operaturi taż-żejt u l-gass, industriji 
taż-żejt u l-gass (inklużi l-Intrapriżi Żgħar u Medji), konsulenti, laboratorji.

Emenda minn Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Gianni De Michelis, 
Umberto Guidoni, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Emenda 402
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Trasport (inkluża l-Ajronawtika)', bl-intestatura 

'Attivitajiet', 'Appoġġ għas-sistema navigazzjonali satellitari globali Ewropea (Galileo) ', 
paragrafu 3

Il-provvediment ta’ l-għodod u l-ħolqien ta’ 
l-ambjent xieraq: l-assigurazzjoni ta’ l-użu 
tas-servizzi mingħajr periklu, prinċipalment 
permezz taċ-ċertifikazzjoni f’ċerti oqsma ta’ 
applikazzjoni; il-preparazzjoni u l-konferma 
ta’ l-konformità tas-servizzi ma’ politiki u 
leġiżlazzjoni ġodda, inkluża l-
implimentazzjoni tagħhom; it-trattament tas-
sevizzi ppubbliċi rregolati skond il-politika 
approvata dwar l-aċċess; l-iżvilupp tat-
tagħrif essenzjali għat-topoloġija diġitali, il-
kartografija u dejta tal-ġeodesija u sistemi 
għall-użu f’applikazzjonijiet fin-
navigazzjoni; trattament tal-ħtiġijiet ta’ 
sikurezza u sigurtà.

Il-provvediment ta’ l-għodod u l-ħolqien ta’ 
l-ambjent xieraq: l-assigurazzjoni ta’ l-użu 
tas-servizzi mingħajr periklu, prinċipalment 
permezz taċ-ċertifikazzjoni f’ċerti oqsma ta’ 
applikazzjoni; il-preparazzjoni u l-konferma 
ta’ l-konformità tas-servizzi ma’ politiki u 
leġiżlazzjoni ġodda, inkluża l-
implimentazzjoni tagħhom; it-trattament tas-
sevizzi ppubbliċi rregolati skond il-politika 
approvata dwar l-aċċess; l-iżvilupp tat-
tagħrif essenzjali għat-topoloġija diġitali, il-
kartografija u dejta tal-ġeodesija u sistemi 
għall-użu f’applikazzjonijiet fin-
navigazzjoni; trattament tal-ħtiġijiet ta’ 
sikurezza u sigurtà.Fiz-zona ta’ sigurtà, 
sabiex tintlaħaq l-interazzjoni massima 
mas-sistemi marbutin mal-GMES, se jiġu 
promossi studji ta’ fattibilità u 
dimostrazzjonijiet biex ikun hemm 
kompatibilità u konverġenza f’kull pass 
possibbli bejn il-GMES u Galileo, bħala 
parti mis-‘sistema tas-sistemi’ tal-GMES.

Or. en

Ġustifikazzjoni

GMES u Galileo għandhom ambiti u strutturi kompletament differenti, għad li t-tnejn 
jikkonverġu lejn l-utenti b’modi intiżi biex itejbu l-ħila taċ-ċittadini li jorbtu fuq gamma vasta 
ta’ għodod fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum, kif ukoll il-ħiliet tal-kumpanija u ta’ l-awtoritajiet 
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lokali li jiksbu status sħiħ ta’ sussidjarjetà permezz ta’ strumenti teknoloġiċi u sistemi ta’ 
komunikazzjoni teknoloġiċi ubikwiti u mingħajr ġunzjonijiet.

Partikolarment matul il-perijodu li jippreċedi d-dispjegament mill-GMES tal-kostellazzjoni 
tagħha ta’ satelliti – li għandhom jiżdiedu bħall-kostellazzjonijiet nazzjonali Cosmo – iż-żewġ 
programmi jeħtieġ li jitqiesu kumplimentari f’bosta modi.

Emenda minn David Hammerstein Mintz, Caroline Lucas f’isem il-Grupp Ahdar/Efa

Emenda 403
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ix-xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-istudji umanistiċi', bl-

intestatura 'Objettiv'

It-tnissil ta’ għarfien profond komuni ta’ l-
isfidi soċjoekonomiċi kumplessi u 
interrelatati li qegħda tiffaċċja l-Ewropa, 
bħat-tkabbir, ix-xogħol u l-kompetittività, l-
koeżjoni soċjali u s-sostenibbiltà, il-kwalità 
tal-ħajja, l-edukazzjoni, kwistjonijiet 
kulturali u l-interdipendenza globali, b’mod 
partikolari bil-għan li jkun hemm bażi ta’ 
għarfien aħjar għall-politika fl-oqsma 
kkonċernati.

It-tnissil ta’ għarfien profond komuni ta’ l-
isfidi soċjoekonomiċi kumplessi u 
interrelatati li qegħda tiffaċċja l-Ewropa, 
bħat-tkabbir, ix-xogħol ta’ kwalità għolja, 
soċjetà qed tixjieħ u l-kompetittività, l-
koeżjoni soċjali u s-sostenibbiltà, il-kwalità 
tal-ħajja, il-paċi, l-edukazzjoni, kwistjonijiet 
kulturali u l-interdipendenza globali, b’mod 
partikolari bil-għan li jkun hemm bażi ta’ 
għarfien aħjar għall-politika fl-oqsma 
kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-soċjetà dejjem tixjieħ tikkostitwixxi waħda mill-akbar sfidi tal-ġejjieni.

Emenda minn Teresa Riera Madurell

Emenda 404
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ix-xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-istudji umanistiċi', bl-

intestatura 'Attivitajiet', intestatura  'Tkabbir, okkupazzjoni u kompetittività f’soċjetà tal-
għarfien', paragrafu 1, parti introduttiva

Dan għandu l-għan li jiżviluppa u jintegra r-
riċerka dwar kwistjonijiet li jaffettwaw it-
tkabbir, ix-xogħol u l-kompetittività sabiex 
jipprovdi għarfien aħjar u integrat ta’ dawn 
il-kwistjonijiet għall-iżvilupp kontinwu ta’ 
soċjetà ta’ l-għarfien. Se jkun ta’ benefiċċju 
għall-politika u ta’ appoġġ għat-twettiq ta’ 

Dan għandu l-għan li jiżviluppa u jintegra r-
riċerka dwar kwistjonijiet li jaffettwaw it-
tkabbir, l-istabilità soċjo-ekonomika, ix-
xogħol u l-kompetittività, il-koeżjoni 
teknoloġika u l-iżvilupp tas-soċjetà tal-
għarfien, sabiex jipprovdi għarfien aħjar u 
integrat ta’ dawn il-kwistjonijiet għall-
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dawn l-għanijiet. Ir-riċerka se tintegra l-
aspetti li ġejjin tal-kwistjonijiet:

iżvilupp kontinwu ta’ soċjetà ta’ l-għarfien. 
Se jkun ta’ benefiċċju għall-politika u ta’ 
appoġġ għat-twettiq ta’ dawn l-għanijiet. Ir-
riċerka se tintegra l-aspetti li ġejjin tal-
kwistjonijiet:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li jittieħdu in kunsiderazzjoni l-problemi li jaffettwaw l-istabilità soċjo-
ekonomika u l-inklużjoni ta’ edukazzjoni mhux biss formali imma wkoll non-formali.

Din l-Emenda tieħu post Parti minn AM 981 għall-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek tas-
7a’ Programm Qafas

Emenda minn Teresa Riera Madurell

Emenda 405
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ix-xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-istudji umanistiċi', bl-

intestatura 'Attivitajiet', sotto-intestatura ' It-tkabbir, ix-xogħol u l-kompetittività f’soċjetà ta’ 
għarfien', paragrafu 1, inċiż 1

– L-irwol li qiegħed jinbidel ta’ l-għarfien 
fl-ekonomija kollha, inkluż l-irwol ta’ tipi 
differenti ta’ għarfien u l-kompetenzi, l-
edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja u l-
investiment intanġibbli.

– L-irwol li qiegħed jinbidel ta’ l-għarfien fl-
ekonomija kollha, inkluż l-irwol ta’ tipi 
differenti ta’ għarfien u l-kompetenzi, l-
edukazzjoni (inkluża l-edukazzjoni non-
formali) u t-tagħlim tul il-ħajja u l-
investiment intanġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li jittieħdu in kunsiderazzjoni l-problemi li jaffettwaw l-istabilità soċjo-
ekonomika u l-inklużjoni mhux biss ta’ l-edukazzjoni formali imma anki dik non-formali.

Din l-Emenda tieħu post Parti minn AM 981 għall-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek dwar 
is-7a’ Programm Qafas.
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Emenda minn Reino Paasilinna

Emenda 406
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ix-xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-istudji umanistiċi', bl-

intestatura 'Attivitajiet', sotto-intestatura 'Growth, employment and competitiveness in a 
knowledge society', paragrafu 1, inċiż 1

– I-irwol li qiegħed jinbidel ta’ l-għarfien fl-
ekonomija kollha, inkluż l-irwol ta’ tipi 
differenti ta’ għarfien u l-kompetenzi, l-
edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja u l-
investiment intanġibbli.

– I-irwol li qiegħed jinbidel ta’ l-għarfien fl-
ekonomija kollha, inkluż l-irwol ta’ tipi 
differenti ta’ għarfien u l-kompetenzi, il-
kreattività, il-fattura kulturali, il-valuri, l-
edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja u l-
investiment intanġibbli; l-irwol tal-għarfien 
u tal-beni intanġibbli fil-produzzjoni tal-ġid 
ekonomiku, soċjali u kulturali u għall-
benessri soċjali u ambjentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kreattività, il-fattura kulturali, u l-valuri huma importanti ħafna fl-Ewropa u fid-dinja, 
għall-kompetittività Ewropea. Għandhom jittieħdu in kunsiderazzjoni. 

Għandu jingħata rwol lill-għarfien sabiex jinkisbu l-għanijiet ta’ Liżbona fil-ħolqien ta’ 
ekonomija msejsa fuq il-għarfien u b’hekk ikunu żgurati l-kompetittività u t-tkabbir fl-
Ewropa. Iservi wkoll biex jippromwovi l-benessi ambjentali, soċjali u kulturali.

Din l-Emenda tieħu post AM 985 għall-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek dwar is-7a’ 
Programm Qafas.

Emenda minn Nikolaos Vakalis

Emenda 407
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ix-xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-istudji umanistiċi', bl-

intestatura 'Attivitajiet', sotto-intestatura ' It-tkabbir, ix-xogħol u l-kompetittività f’soċjetà ta’ 
għarfien', paragrafu 1, inċiż 1

– L-irwol li qiegħed jinbidel ta’ l-għarfien fl-
ekonomija kollha, inkluż L-irwol ta’ tipi 
differenti ta’ għarfien u l-kompetenzi, l-
edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja u l-
investiment intanġibbli

– L-irwol li qiegħed jinbidel ta’ l-għarfien fl-
ekonomija kollha, inkluż L-irwol ta’ tipi 
differenti ta’ għarfien u l-kompetenzi, sens 
ta' intrapriża, l-edukazzjoni u t-tagħlim tul 
il-ħajja u l-investiment intanġibbli

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka fuq il-kundizzjonijiet soċjali u istituzzjonali ta’ l-intrapriża ta’ suċċess hija kruċjali 
għall-kompetittività ta’ l-Ewropa fuq skala dinjija u għall-promozzjoni ta’ l-Aġenda ta’ 
Liżbona.

Din l-Emenda tieħu post AM 982 għall-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek dwar is-7a’ 
Programm Qafas..

Emenda minn Nikolaos Vakalis

Emenda 408
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ix-xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-istudji umanistiċi', bl-

intestatura 'Attivitajiet', sotto-intestatura ' It-tkabbir, ix-xogħol u l-kompetittività f’soċjetà ta’ 
għarfien ', paragrafu 1, inċiż 2

– L-istrutturi ekonomiċi, kwistjonijiet ta’ 
bidla strutturali u produttività, inkluż l-irwol 
tas-settur tas-servizzi, tal-finanzi, 
demografiku, talba u l-proċessi ta’ bidla 
f’termini ta’ żmien twal.

– L-istrutturi ekonomiċi, kwistjonijiet ta’ 
bidla strutturali u produttività, inkluż ir-
ristrutturar ta’ l-intrapriżi Ewropej, il-
ħolqien ta’ industriji rebbieħin Ewropej, l-
irwol tas-settur tas-servizzi, tal-finanzi, 
demografiku, talba u l-proċessi ta’ bidla 
f’termini ta’ żmien twal. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waħda mill-kwestjonijiet ewlenin fid-dibattitu pubbliku ta’ bħalissa fl-UE hija dwar it-
tendenza strutturali għar-ristrutturar, fużjoni u takeovers bejn l-intrapriżi, flimkien mal-
kwestjoni politika u ekonomika tal-ħolqien tar-“Cħampions Ewropej” f’diversi oqsma 
industrijali.

Emenda minn Nikolaos Vakalis

Emenda 409
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ix-xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-istudji umanistiċi', bl-

intestatura 'Attivitajiet', sotto-intestatura ' It-tkabbir, ix-xogħol u l-kompetittività f’soċjetà ta’ 
għarfien ', paragrafu 1, inċiż 3

– Kwistjonijiet istituzzjonali u ta’ 
politika, inkluża l-politika makroekonomika, 
is-swieq tax-xogħol, il-kuntesti istituzzjonali 
u l-koerenza u l-koordinazzjoni tal-politika.

– Kwistjonijiet istituzzjonali u ta’ politika, 
inkluża l-politika makroekonomika, is-swieq 
tax-xogħol, sistemi soċjali u ta’ welfare, il-
kuntesti istituzzjonali u l-koerenza u l-
koordinazzjoni tal-politika. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pressjoni li titqiegħed fuq is-sistemi soċjali u ta’ welfare Ewropej mill-popolazzjoni dejjem 
tixjieħ u mill-addattament neċessarju ta’ dawn is-sistemi hija waħda mill-issues li taffettwa l-
kompetittività ta’ l-Ewropa. Huwa strumentali li jinkiseb għarfien biżżejjed fuq din il-
kwestjoni biex jiġi ppreservat l-istil ta’ ħajja Ewropew.

Emenda minn David Hammerstein Mintz, Alyn Smith 

Emenda 410
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ix-xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-istudji umanistiċi', bl-

intestatura 'Attivitajiet', sotto-intestatura ' It-tkabbir, ix-xogħol u l-kompetittività f’soċjetà ta’ 
għarfien ', paragrafu 1, inċiż 3

– Kwistjonijiet istituzzjonali u ta’ politika, 
inkluża l-politika makroekonomika, is-swieq 
tax-xogħol, il-kuntesti istituzzjonali u l-
koerenza u l-koordinazzjoni tal-politika. 

– Kwistjonijiet istituzzjonali u ta’ politika, 
inkluża l-politika makroekonomika, is-swieq 
tax-xogħol, il-kuntesti istituzzjonali 
nazzjonali u reġjonali, u l-koerenza u l-
koordinazzjoni tal-politika. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna mill-kwestjonijiet marbutin mat-tkabbir ekonomiku huma ttrattati fuq livell reġjonali u 
lokali. Għalhekk huwa neċessarju li ssir riċerka fuq dawn il-materji mhux biss fil-kuntest ta’ 
istituzzjonijiet nazzjonali imma wkoll fil-kuntest istituzzjonali reġjonali.

Din l-Emenda tieħu post AM 984 għall-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek dwar is-7a’ 
Programm Qafas.

Emenda minn Angelika Niebler

Emenda 411
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ix-xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-istudji umanistiċi', bl-

intestatura 'Attivitajiet', sotto-intestatura ' It-tkabbir, ix-xogħol u l-kompetittività f’soċjetà ta’ 
għarfien ', paragrafu 1, inċiż 3

– Kwistjonijiet istituzzjonali u ta’ politika, 
inkluża l-politika makroekonomika, is-swieq 
tax-xogħol, il-kuntesti istituzzjonali u l-
koerenza u l-koordinazzjoni tal-politika. 

– Kwistjonijiet istituzzjonali u ta’ politika, 
inkluża l-politika makroekonomika, is-swieq 
tax-xogħol, il-kuntesti istituzzjonali, l-irwol 
dejjem jinbidel tal-kompetenza xjentifika fl-
arena politika u dik pubblika u l-koerenza u 
l-koordinazzjoni tal-politika. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tieħu post AM 980 għall-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek tas-7a’ 
Programm Qafas.

Emenda minn David Hammerstein Mintz, Gisela Kallenbach f’isem il-Grupp Ahdar/Efa

Emenda 412
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ix-xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-istudji umanistiċi', bl-

intestatura 'Attivitajiet', sotto-intestatura ' Ix-xejriet importanti fis-soċjetà u l-implikazzjonijiet 
tagħhom', paragrafu 1, inċiż 1 a (ġdid)

– L-iżvilupp tar-riċerka urbana biex ikunu 
mifhuma aħjar interazzjonijiet tematiċi (l-
ambjent, it-trasport, il-bidliet soċjali, 
ekonomiċi, demografiċi eċċ) u ta’ spazju 
(urban, reġjonali) fl-ibliet u l-iżvilupp (1) 
ta’ mekkaniżmi ta’ ppjanar innovattivi li 
jittrattaw il-kwestjonijiet b’mod integrat u 
sostenibbli u (2) proċessi innovattivi ta’ 
ggvernar biex titjieb il-parteċipazzjoni taċ-
ċittadini u l-koperazzjoni bejn l-atturi 
pubbliċi u privati, biex jifhmu aħjar l-irwol 
ta’ l-ibliet Ewropej f’kuntest globali 
(kompetittività urbana), biex jiġu 
appoġġjati l-awtoritajiet lokali fit-titjib tal-
koeżjoni soċjali u fil-ġlieda kontra l-
esklużjoni f’ibliet fejn l-inugwaljanzi jikbru 
minkejja l-iżvilupp ekonimku jiżdied.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tipprevedix riċerka speċifika fil-qasam ta’ l-iżvilupp urban 
filwaqt li l-maġġoranza taċ-ċittadini ta’ l-UE jgħixu fl-ibliet. Il-għan ta’ din l-Emenda huwa li 
jiġi reintroddot dan it-tip ta’ riċerka fid-dimnesjoni urbana. Meta wieħed iqis ir-rewwixti li 
kien hemm fis-subborgi Franċiżi s-sena li għaddiet huwa neċessarju li dan it-tip ta’ riċerka
jiġi inkluż fil-Programm Qafas.

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

Emenda 413
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ix-xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-istudji umanistiċi', bl-
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intestatura 'Attivitajiet', sotto-intestatura ' Ix-xejriet importanti fis-soċjetà u l-implikazzjonijiet 
tagħhom', paragrafu 1, inċiż 2

– Bidliet fl-aspetti relatati ta’ l-istil tal-
ħajja, il-familja, ix-xogħol, il-konsum, is-
saħħa u l-kwalità tal-ħajja inklużi 
kwistjonijiet dwar it-tfal, iż-żgħażagħ u 
diżabbiltà.

– Bidliet fl-aspetti relatati ta’ l-istil tal-
ħajja, il-familja, ix-xogħol, inklużi l-
opportunitajiet indaqs u l-anti-
deskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol, il-
konsum, is-saħħa u l-kwalità tal-ħajja inklużi 
kwistjonijiet dwar it-tfal, tfal mogħnija 
b’ħiliet konoxxitivi kbar, iż-żgħażagħ u 
diżabbiltà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Parti 1: It-trattament ugwali fuq il-post tax-xogħol jikkonċerna l-ewwel u qabel kulħadd lin-
negozji u lill-kumpaniji

Parti 2: Biex jintuża b’mod aktar effettiv il-potenzjal innovattiv li s’issa ħafna drabi baqa’ 
mhux mikxuf ta’ tfal u adoloxxenti b’talenti konoxxitivi kbar u biex jiġi appoġġjat il-profitt 
soċjali assoċjat skond it-twettiq tal-għan strateġiku ta’ l-Istrateġija ta’ Liżbona biex l-Ewropa 
ssir l-aktar ekonomija kompetittiva, dinamika u innovattiva tad-dinja, iridu jsiru disponibbli 
l-mezzi għall-promozzjoni u l-preparazzjoni ta’ proġetti adattati. Dan għandu jitwettaq, fost l-
oħrajn, bil-promzzjoni ta’ skambju Ewropew ta’ esperjenza u għarfien u bil-promozzjoni tal-
fondazzjoni tan-networds ta’ istituzzjonijiet xjentifiċi eżistenti u ta’ assoċjazzjonijiet u 
inizjattivi speċjalizzati f’dan is-suġġett.

Emenda minn Patrizia Toia, Jean Marie Beaupuy

Emenda 414
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ix-xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-istudji umanistiċi', bl-
intestatura 'Attivitajiet', sotto-intestatura ' Ix-xejriet importanti fis-soċjetà u l-implikazzjonijiet 
tagħhom', paragrafu 1, inċiż 3 a (ġdid)

– L-iggvernar urban, l-iżvilupp ta’ 
strumenti innovattivi, approċċi u taħriġ 
biex tiġi żgurata koperazzjoni aktar 
effettiva bejn il-livelli differenti  tal-gvern u 
bejn il-protagonisti tas-settur pubbliku u 
dawk tas-settur privat fl-iżvilupp tal-
proċessi ta’ ppjanar għall-ibliet u z-zoni 
urbani; differenzi minkejja l-iżvilupp 
ekonomiku. 

Or. xm
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Ġustifikazzjoni

-kuntest globali li fih koperaw awrtoritajiet pubbl;iċi jinbidel rapidament.Mekkaniżmi 
innovattivi li jindirizzaw relazzjonijiet bejn muniċipalitajiet, reġjuni u sferi ohra ta' ggvernar, 
kif ukoll bejn awtoritajiet u oħrajn involuti mill-qrib għandhom jiġu żviluppati u ttestjatiIl-
Belt Ewropea hija karatterizzata  minn kapaċitajiet speċifiċi għall-integrazzjoni soċjali, skemi 
spażjali ta' żvilupp kompatt, konċentrazzjoni ta' attivitajiet ekonomiċi u infrastrutturi 
kollettivi, u mod ta' ggvernar parteċipattiv.Il-belt hija għalhekk ta' importanza kbira biex 
jintlaħqu l-miri soċjoekonomiċi u ambjentali kif deskritti, pereżempju, fl-istrateġiji ta' Liżbona 
u Gothenburg.

.

Emenda minn Nikolaos Vakalis

Emenda 415
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ix-xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-istudji umanistiċi', bl-

intestatura 'Attivitajiet', sotto-intestatura ' Ix-xejriet importanti fis-soċjetà u l-implikazzjonijiet 
tagħhom', paragrafu 1, inċiż 3 b (ġdid)

aspetti legali u etiċi dwar deċiżżjonijiet 
filqasam tal-mediċina, il-bijoreknoloġija u 
n-nanoteknoloġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kuntest globali li fih koperaw awrtoritajiet pubbl;iċi jinbidel rapidament Mekkaniżmi 
innovattivi li jindirizzaw relazzjonijiet bejn muniċipalitajiet, reġjuni u sferi ohra ta' ggvernar, 
kif ukoll bejn awtoritajiet u oħrajn involuti mill-qrib għandhom jiġu żviluppati u ttestjati.Il-
Belt Ewropea hija karatterizzata  minn kapaċitajiet speċifiċi għall-integrazzjoni soċjali, skemi 
spażjali ta' żvilupp kompatt, konċentrazzjoni ta' attivitajiet ekonomiċi u infrastrutturi 
kollettivi, u mod ta' ggvernar parteċipattiv.Il-belt hija għalhekk ta' importanza kbira biex 
jintlaħqu l-miri soċjoekonomiċi u ambjentali kif deskritti, pereżempju, fl-istrateġiji ta' Liżbona 
u Gothenburg .

imressqa minn f’isem il-Grupp Verts/ALE

Emenda 416
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ix-xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-istudji umanistiċi', bl-

intestatura 'Attivitajiet', sotto-intestatura ' Ix-xejriet importanti fis-soċjetà u l-implikazzjonijiet 
tagħhom', paragrafu 1, inċiż 3 c and 3 d (ġdid)

- Il-kompetittività urbana: l-irwol ta’ l-ibliet 
Ewropej f’kuntest globali, il-politika lokali 
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biex ittejjeb il-koeżjoni..
- Ir-riċerka urbana: fokalizzazzjoni fuq 
interazzjoni tematika (l-ambjent,it-trasport, 
bidliet socjali, ekonomiċi, demografiċi) u 
spazjali fl-ibliet biexx jiġu żviluppati 
proċessi ta’ ggvernar integrati u 
sostenibbli..

Or. en

Ġustifikazzjoni

The Il-proposta tal-Kummissjoni ma taħsibx li se jkun hemm bżonn xi riċerka speċifika fil-
qaasam ta’ l-iżvilupp urban sakemm il-maġġoranza taċiċittadini Ewropej jgħixu fl-ibliet. L-
iskop ta’ din l-emenda hu li terġa tintroduċi din it-tip ta’ riċerka dwar id-dimensjoni urbana. 
Meta wieħed jara l-irvellijiet li kien fi Franza fis-subborgi Franċiżi huwa meħtieġ li jkun 
hemm din it-tip ta’ riċerka fi ħdan il-Programm ta’ Qafas. Kummissjoni ma Commission 
proposal does not foresee any specific research in the area of urban development while the 
majority of EU citizens live in cities. The aim of this Emenda is to reintroduce this kind of 
research on the urban dimension. Given the riots in the French suburbs last year it is 
necessary to have this kind of research included within the Programm Qafas.

Emenda minn Erna Hennicot-Schoepges

Emenda 417
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ix-xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-istudji umanistiċi', bl-

intestatura 'Attivitajiet', sotto-intestatura ' Ix-xejriet importanti fis-soċjetà u l-implikazzjonijiet 
tagħhom', paragrafu 1, inċiż 3 e (ġdid)

- Studji dwar l-impatt tal-kulturali, il-wirt 
kulturali u orjentati kulturalment u 
kreattivament dwar żvilupp sojoekonomiku 
industriji u s-suq tax-xogħol..

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-irwol ta’ l-ambjent kulturali huwa fattur importanti li huwa speċifiku għall-Ewropa; il-
valur miżjud li jikkontribwixxi għandu jiġi studjat fil-fond.  

Din l-Emenda tieħu post AM 1009 għall-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek dwar is-7a’ 
Programm ta’ Qafas.
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Emenda minn David Hammerstein Mintz f’isem il-Grupp Ahdar/Efa

Emenda 418
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ix-xjenzi Soċjo-ekonomiċi u l-Istudji Umanistiċi', bl-
intestatura 'Attivitajiet', sotto-intestatura ‘Attivitajiet ta’ Previżjoni’, paragrafu 1, inċiż 1

– Previżjoni soċjoekonomika wiegħa dwar 
numru limitat ta’ sfidi u opportunitajiet 
importanti għall-UE, l-esplorazzjoni ta’ 
kwistjonijiet bħall-futur u l-implikazjonijiet 
tax-xjuħija, il-migrazzjoni, il-
globalizzazzjoni ta’ l-għarfien, bidliet fil-
kriminilità u riskji ewlenin.

– Previżjoni soċjoekonomika wiegħa dwar 
numru limitat ta’ sfidi u opportunitajiet 
importanti għall-UE, l-esplorazzjoni ta’ 
kwistjonijiet bħall-futur u l-implikazjonijiet 
tax-xjuħija, il-migrazzjoni, il-
globalizzazzjoni u disseminazzjoni ta’ l-
għarfien, bidliet fil-kriminilità u riskji 
ewlenin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-globalizzazzjoni tal-għarfien għamlitha ħaġa kruċjali li jinftiehmu l-mekkaniżmi tat-tifrix 
tal-għarfien.

Emenda minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 419
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Ix-xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-istudji umanistiċi', bl-

intestatura 'Attivitajiet', sotto-intestatura 'Previżżjoni attivitajiet', paragrafu 1, inċiż 4 a (ġdid)

- Temi  umanistiċi:Il-Lingwa, l-istruttura 
tagħha  u kif tinkiseb.  L-istorja, l-istorja 
ta’ l-arti, il-ġografija, xjenzi dwar id-inja, 
xjenzi territorjali.  Il-Filosofija, il-kultura u 
l-istorja tar-reliġjon.. 
Il-wirt kulturali u r-relazzjoni ma’ l-art 
viżiva, l-arti tradizzjonali u crafts, l-
arkitettura u l-ibliet..

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ għarfien komprensiv ta’ l-oriġini ta’ l-‘acquis’ komuni.
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Emenda minn Jan Christian Ehler

Emenda 420
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Is-sigurtà u l-ispazju', titolu

9. Is-sigurtà u l-ispazju 9. Sigurtà 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minkejja l-konnessjonijiet bejn is-sigurtà u l-ispazju,dawn iż-żewġ suġġetti għandhom jiġu 
ttrattati bħala żewġ prijoritajiet distinti minn xulxin.

Emenda minn David Hammerstein Mintz and Caroline Lucas f’isem il-Grupp Ahdar/Efa

Emenda 421
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Is-sigurtà u l-ispazju', bl-intestatura 'Objective', paragrafu 1

L-iżvilupp tat-teknoloġiji u l-għarfien għall-
kostruzzjoni ta’ kapaċitajiet iffokati fuq 
applikazzjoni ċivili meħtieġa sabiex 
jiżguraw is-sigurtà taċ-ċittadini minn theddid 
bħat-terroriżmu u l-kriminalità kif ukoll 
mill-impatt u l-konsegwenzi ta’ aċċidenti 
mhux maħsuba bħal diżastri naturali jew 
aċċidenti industrijali; li jiġi żgurat l-aħjar 
użu miftiehem għall-benefiċċju tas-sigurtà 
Ewropea ta’ teknoloġiji disponibbli u li 
qegħdin jevolvu waqt li jkunu rispettati d-
drittijiet fundamentali tal-bniedem; u li tkun 
stimulata l-kooperazzjoni tal-produtturi u l-
utenti tas-soluzzjonijiet tas-sigurtà; permezz 
ta’ l-attivitajiet, u fl-istess ħin, issaħħaħ il-
bażi teknoloġika ta’ l-industrija tas-sigurtà 
Ewropea u ssaħħaħ il-kompetittività tagħha.

L-iżvilupp tat-teknoloġiji u l-għarfien għall-
kostruzzjoni ta’ kapaċitajiet iffokati fuq 
applikazzjoni ċivili meħtieġa sabiex 
jiżguraw is-sigurtà taċ-ċittadini minn theddid 
bħat-terroriżmu u l-kriminalità kif ukoll 
mill-impatt u l-konsegwenzi ta’ aċċidenti 
mhux maħsuba bħal diżastri naturali jew 
aċċidenti industrijali; li jiġi żgurat l-aħjar 
użu miftiehem għall-benefiċċju tas-sigurtà 
Ewropea ta’ teknoloġiji disponibbli u li 
qegħdin jevolvu waqt li jkunu rispettati d-
drittijiet fundamentali tal-bniedem u l-
privatezza; bl-għarfien tal-limiti tal-irwol 
tat-teknoloġija fit-trattament tat-terroriżmu, 
il-kriminalità u aspetti oħrajn tas-sigurtà, 
biex jiġi assikurat infiq proporzjonali fuq 
ir-riċerka tal-kawżi oriġinarji tagħhom u s-
soluzzjonijiet possibbli għalihom; biex jiġi 
żgurat li l-prijoritajiet f’dan il-qasam jiġu 
definiti mill-pubbliku iktar milli mill-
interessi kummerċjali, bl-infiq li jkun kollu 
taħt l-iskrutinju ta’ korpi li jagħtu 
rendikont mingħajr ma jkollhom 
rappreżentanza żejda ta’ l-industrija; u li 
tkun stimulata l-kooperazzjoni tal-produtturi 
u l-utenti tas-soluzzjonijiet tas-sigurtà
immirati lejn ir-riżoluzzjoni paċifika tal-
kunflitti; permezz ta’ l-attivitajiet, u fl-istess 
ħin, issaħħaħ il-bażi teknoloġika ta’ l-
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industrija tas-sigurtà Ewropea u ssaħħaħ il-
kompetittività tagħha.

Or. en

Emenda minn Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Emenda 422
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Is-sigurtà u l-ispazju', taqsima ''Sigurtà', titolu

9.1 Sigurtà Imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minkejja l-konnessjonijiet bejn is-sigurtà u l-ispazju, dawn iż-żewġ suġġetti għandhom jiġu 
ttrattati bħala żewġ prijoritajiet distinti minn xulxin.

Emenda minn Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Emenda 423
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Is-sigurtà u l-ispazju', taqsima 'Sigurtà', bl-intestatura 

'Approċċ', paragrafu 2

L-attivitajiet fuq livell ta’ Komunità se 
jindirizzaw erba’ oqsma ta’ missjoni ta’ 
sigurtà li ġew identifikati b’reazzjoni għal 
sfidi speċifiċi b’rilevanza politika għolja u 
valur miżjud Ewropew fir-rigward tat-
theddid u inċidenti ta’ sigurtà potenzjali, u 
tliet oqsma ta’ interess għal diversi oqsma. 
Kull qasam ta’ missjoni jkopri sitt fażijiet li 
jvarjaw skond iż-żmien u l-enfasi. Dawn is-
sitt fażijiet huma: l-identifikazzjoni (relatata 
ma’ l-inċident), il-prevenzjoni (relatata mat-
theddid), il-ħarsien (relatata mal-mira), 
il-preparazzjoni (relatata ma’ l-operazzjoni), 
ir-reazzjoni (relatata mal-kriżi) u l-irkupru 
(relatata mal-konsegwenzi); dawn 
jiddeskrivu l-isforzi li se jsiru fil-fażijiet 
rispettivi. L-ewwel erba’ fażijiet jirreferu 
għall-isforzi sabiex ikun evitat inċident u 
jnaqqsu l-effetti negattivi potenzjali tiegħu, 
l-aħħar tnejn jirreferu għall-isforzi sabiex 
tkun irmedjata s-sitwazzjoni ta’ l-inċident u 

L-attivitajiet fuq livell ta’ Komunità se 
jindirizzaw erba’ oqsma ta’ missjoni ta’ 
sigurtà li ġew identifikati b’reazzjoni għal 
sfidi speċifiċi b’rilevanza politika għolja u 
valur miżjud Ewropew fir-rigward tat-
theddid u inċidenti ta’ sigurtà potenzjali, u 
tliet oqsma ta’ interess għal diversi oqsma. 
Ir-rekwiżiti ta’ kunfidenzjalità speċifiċi 
jeħtieġ li jiġu sodisfatti, għad li mingħajr 
restrizzjonijiet mhux neċessarji. Jeħtieġ li 
għal dan il-għan jiġu identifikati l-oqsma li 
bħalissa jippermettu t-trasparenza tar-
riżultati tar-riċerka.  Kull qasam ta’ 
missjoni jkopri sitt fażijiet li jvarjaw skond 
iż-żmien u l-enfasi. Dawn is-sitt fażijiet 
huma: l-identifikazzjoni (relatata ma’ l-
inċident), il-prevenzjoni (relatata mat-
theddid), il-ħarsien (relatata mal-mira), 
il-preparazzjoni (relatata ma’ l-operazzjoni), 
ir-reazzjoni (relatata mal-kriżi) u l-irkupru 
(relatata mal-konsegwenzi); dawn 
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l-konsegwenzi aktar fit-tul. jiddeskrivu l-isforzi li se jsiru fil-fażijiet 
rispettivi. L-ewwel erba’ fażijiet jirreferu 
għall-isforzi sabiex ikun evitat inċident u 
jnaqqsu l-effetti negattivi potenzjali tiegħu, 
l-aħħar tnejn jirreferu għall-isforzi sabiex 
tkun irmedjata s-sitwazzjoni ta’ l-inċident u 
l-konsegwenzi aktar fit-tul.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fl-Abbozz tal-Proposta tagħha dwar il-programm ta’ Koperazzjoni, il-Kummissjoni qalek li: 
“Biex jissaħħu d-diffużjoni u l-użu tar-riżultati tar-riċerka ta’ l-UE, jiġu appoġġjati it-tixfrix 
tal-għarfien u t-trasferiment tar-riżultati fl-oqsma tematiċi kollha”. Din tkun segwita 
b'footnote li tkun tgħid li “F’ċerti każijiet, ċerti restrizzjonijiet jistgħu japplikaw għar-riċerka 
dwar is-sigurtà, in konformità mar-Regoli għall-Parteċipazzjoni u t-Tifrix” . Din l-Emenda 
tipprova tieħu in kunsiderazzjoni r-rekwiżiti speċifiċi tar-riċerka dwar is-sigurtà. Jekk 
jaddotta din l-Emenda, il-Parlament Ewropew ikun qiegħed itenni l-pożizzjoni li jkun ġa 
fformula.

Emenda minn Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Emenda 424
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Is-sigurtà u l-ispazju', taqsima 'Sigurtà', bl-intestatura 

'Approċċ', paragrafu 6

L-involviment ta’ intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju (SME) fl-attività huwa mħeġġeġ bil-
qawwa kif inhuwa wkoll dak ta’ l-
awtoritajiet u l-organizzazzjonijiet 
responsabbli mis-sigurtà taċ-ċittadini. L-
aġenda ta’ riċerka fuq terminu ta’ żmien 
aktar twil elaborata mill-Bord Konsultattiv 
Ewropew għar-Riċerka dwar is-Sigurtà 
(ESRAB)1 se tappoġġa t-tifsira tal-kontenut 
u l-istruttura tar-riċerka f’din it-tema.

L-involviment ta’ intrapriżi żgħar u ta’ daqs 
medju (SME) fl-attività huwa mħeġġeġ bil-
qawwa kif inhu wkoll dak ta’ l-awtoritajiet u 
l-organizzazzjonijiet responsabbli mis-
sigurtà taċ-ċittadini. Għal dak li għandu 
x’jaqsam mas-sigurtà tar-riċerki, iżda, id-
definizzjoni ta’ “intrapriża żgħira u medja” 
jeħtieġ li tiġi aġġustata għal dak li għandu 
x’jaqsam man-numri ta’ impjegati u ċ-ċifri 
tal-fatturat, jew inkella azjenda tiġi 
kklassifikata bħala intrapriża kif ingħad 
jekk ikun hemm uniċità fil-proprjetà, ir-
responsabbiltà, l-immaniġġjar, ir-riskju u l-
involviment li jista’ jingħata rendikont 
dwar fit-treġija tagħha.  L-aġenda ta’ 
riċerka fuq terminu ta’ żmien aktar twil 
elaborata mill-Bord Konsultattiv Ewropew 
għar-Riċerka dwar is-Sigurtà (ESRAB)2 se 

  
1 Stabbilit matul it-tliet snin ta’ Azzjoni Preparatorja għar-Riċerka dwar is-Sigurtà (PASR 2004-2006)
2 Stabbilit matul it-tliet snin ta’ Azzjoni Preparatorja għar-Riċerka dwar is-Sigurtà (PASR 2004-2006)
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tappoġġa t-tifsira tal-kontenut u l-istruttura 
tar-riċerka f’din it-tema.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li f’bosta osqma l-ekonomija hija stutturata b’mod tali li l-SMEs – kif imfissra mid-
definizzjoni ta’ l-UE – huma l-mutur għall-innovazzjoni u l-kompetittività, il-qasam tas-
sigurtà huwa eċċezzjoni. Għall-innovazzjoni f’dan il-qasam huma indispensabbli l-azjendi li 
l-attività tagħhom ħafna drabi – parzjalment bħala riżultat tal-falliment fl-ikkompletar tas-
Suq Intern u ta’ kompetizzjoni ristretta – m’humiex limitati biss għall-qasam tas-sigurtà tar-
riċerka u għalhekk ma jikkwalifikawx taħt id-definizzjoni ta’ l-UE dwar l-SMEs. L-istruttura 
ta’ dan il-qasam għandha tittieħed in kunsiderazzjoni.

Emenda minn David Hammerstein Mintz and Caroline Lucas f’isem il-Grupp Ahdar/Efa

Emenda 425
Anness I, Parti 'Temi ', sottotitolu 'Is-sigurtà u l-ispazju', taqsima 'Sigurtà', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 1

Il-ħarsien mit-terroriżmu u l-kriminalità: L-
attivitajiet għandhom jikkonċentraw l-aspett 
ta’ theddida ta’ inċidenti potenzjali, bħal min 
jikkommetti offiża, apparat u riżorsi użati 
minnhom jew bħala l-mekkaniżmu ta’ 
attakk. Serje ta’ kapaċitajiet huma meħtieġa 
għal dan il-qasam ta’ missjoni, li ħafna 
minnhom jirrigwardaw primarjament il-
fażijiet ta’ “identifikazzjoni”, “prevenzjoni”, 
“preparazzjoni” u “reazzjoni”. Il-mira hija 
kemm li jiġi evitat inċident u kemm li jkunu 
mmitigati l-konsegwenzi potenzjali. Sabiex 
jitkattru l-kapaċitajiet meħtieġa, l-enfasi se 
jkun fuq kwistjonijiet bħal: theddid (eż.
Kimiċi, Bijoloġiku, Radjoloġiku u 
Nukleari), għarfien (eż. ġbir, kollezzjoni, 
esplojtazzjoni, tpartit tat-tagħrif; twissija), 
skoperta (eż. sustanzi, individwi jew gruppi 
perikolużi, aġir suspettuż), identifikazzjoni 
(eż. ta’ persuni, tipi u ammonti ta’ sustanzi), 
prevenzjoni (eż. kontroll ta’ l-aċċess u l-
moviment, fir-rigward ta’ riżorsi finanzjarji, 
kontroll ta’ l-istrutturi finanzjarji), stat ta’ 
preparazzjoni (eż. evalwazzjoni tar-riskju, 
kontroll ta' aġenti bijoloġiċi u kimiċi 

Il-ħarsien mit-terroriżmu u l-kriminalità: L-
attivitajiet għandhom jikkonċentraw l-aspett 
ta’ theddida ta’ inċidenti potenzjali, bħal min 
jikkommetti offiża, apparat u riżorsi użati 
minnhom jew bħala l-mekkaniżmu ta’ 
attakk. Serje ta’ kapaċitajiet huma meħtieġa 
għal dan il-qasam ta’ missjoni, li ħafna 
minnhom jirrigwardaw primarjament il-
fażijiet ta’ “identifikazzjoni”, “prevenzjoni”, 
“preparazzjoni” u “reazzjoni”. Il-mira hija 
kemm li jiġi evitat inċident u kemm li jkunu 
mmitigati l-konsegwenzi potenzjali. Sabiex 
jitkattru l-kapaċitajiet meħtieġa, l-enfasi se 
jkun fuq kwistjonijiet bħal: theddid (eż. 
Kimiċi, Bijoloġiku, Radjoloġiku u 
Nukleari), għarfien (eż. ġbir, kollezzjoni, 
esplojtazzjoni, tpartit tat-tagħrif; twissija), 
skoperta (eż. sustanzi, individwi jew gruppi 
perikolużi, aġir suspettuż), identifikazzjoni 
(eż. ta’ persuni, tipi u ammonti ta’ sustanzi), 
prevenzjoni (eż. kontroll ta’ l-aċċess u l-
moviment, fir-rigward ta’ riżorsi finanzjarji, 
kontroll ta’ l-istrutturi finanzjarji), stat ta’ 
preparazzjoni (eż. evalwazzjoni tar-riskju, 
kontroll ta' aġenti bijoloġiċi u kimiċi 
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rilaxxati malizzjużament; evalwazzjoni tal-
livelli tar-riservi strateġiċi bħal staff, ħiliet, 
tagħmir, oġġetti ta’ konsum, fir-rigward ta’ 
inċidenti kbar, eċċ.), newtralizzazzjoni u 
konteniment ta’ l-effetti ta’ attakki 
terroristiċi u kriminali, infurzar tal-liġi u l-
ipproċesar tat-tagħrif.

rilaxxati malizzjużament; evalwazzjoni tal-
livelli tar-riservi strateġiċi bħal staff, ħiliet, 
tagħmir, oġġetti ta’ konsum, fir-rigward ta’ 
inċidenti kbar, eċċ.), newtralizzazzjoni u 
konteniment ta’ l-effetti ta’ attakki 
terroristiċi u kriminali, infurzar tal-liġi u l-
ipproċesar tat-tagħrif, studji tal-paċi u 
riċerka fuq il-prevenzjoni u riżoluzzjoni 
paċifiċi tal-kunflitti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-FP jimmira wkoll li jappoġġja l-policies ta’ l-UE.

Emenda minn Nikolaos Vakalis

Emenda 426
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Is-sigurtà u l-ispazju', taqsima 'Sigurtà', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 3

Ħarsien tal-fruntieri: L-attivitajiet se 
jittrattaw żewġ tipi ta’ kwistjonijiet:
kwistjonijiet ta’ sigurtà relatati ma’ l-aċċess 
(organizzat jew imprevist) fejn il-fruntieri 
ta’ l-UE jitqiesu bħala l-perimetri ta’ barra li 
jħarsu t-territorju ta’ l-UE (fruntieri ħodor u 
blu) kif ukoll punti ta’ aċċess fil-fruntieri 
bħala parti mill-infrastruttura (trasport) u, 
għalhekk, miri potenzjali ta’ theddid kontra 
s-sigurtà. Serje ta’ kapaċitajiet huma 
meħtieġa għal dan il-qasam ta’ missjoni, li 
ħafna minnhom jirrigwardaw primarjament 
il-fażijiet ta’ “identifikazzjoni”, 
“prevenzjoni” u “protezzjoni”. Il-mira hija 
kemm li jiġi evitat inċident u kemm li jkunu 
mmitigati l-konsegwenzi potenzjali. Sabiex 
jitkattru l-kapaċitajiet meħtieġa, l-enfasi se 
jkun fuq kwistjonijiet bħal: tisħiħ ta’ l-
effikaċità u l-effiċjenza tas-sistemi, apparat, 
għodod u proċessi kollha rilevanti għas-
sigurtà użati fil-punti ta’ aċċess fil-fruntieri 
(eż. identifikazzjoni tan-nies ifittxu l-aċċess, 
skoperta mhux invażiva tan-nies u l-oġġetti, 
tracking ta’ sustanzi, kampjuni, għarfien 
spazjali inkluż il-ġbir u l-analiżi tat-tagħrif, 

Ħarsien tal-fruntieri: L-attivitajiet se 
jittrattaw żewġ tipi ta’ kwistjonijiet:
kwistjonijiet ta’ sigurtà relatati ma’ l-aċċess 
(organizzat jew imprevist) fejn il-fruntieri 
ta’ l-UE jitqiesu bħala l-perimetri ta’ barra li 
jħarsu t-territorju ta’ l-UE (fruntieri ħodor u 
blu) kif ukoll punti ta’ aċċess fil-fruntieri 
bħala parti mill-infrastruttura (trasport) u, 
għalhekk, miri potenzjali ta’ theddid kontra 
s-sigurtà. Serje ta’ kapaċitajiet huma 
meħtieġa għal dan il-qasam ta’ missjoni, li 
ħafna minnhom jirrigwardaw primarjament 
il-fażijiet ta’ “identifikazzjoni”, 
“prevenzjoni” u “protezzjoni”. Il-mira hija 
kemm li jiġi evitat inċident u kemm li jkunu 
mmitigati l-konsegwenzi potenzjali. Sabiex 
jitkattru l-kapaċitajiet meħtieġa, l-enfasi se 
jkun fuq kwistjonijiet bħal: tisħiħ ta’ l-
effikaċità u l-effiċjenza tas-sistemi, apparat, 
għodod u proċessi kollha rilevanti għas-
sigurtà użati fil-punti ta’ aċċess fil-fruntieri 
(eż. identifikazzjoni tan-nies ifittxu l-aċċess, 
skoperta mhux invażiva tan-nies u l-oġġetti, 
tracking ta’ sustanzi, kampjuni, għarfien
spazjali inkluż il-ġbir u l-analiżi tat-tagħrif, 
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eċċ); titjib fis-sigurtà tal-fruntieri ta’ l-art u 
tal-baħar ta’ l-Ewropa (eż. permezz ta’ l-
iskoperta mhux invażiva u ta’ taħt l-ilma tal-
vetturi, tracking tal-vetturi, għarfien spazjali 
inkluż il-ġbir u l-analiżi tat-tagħrif, 
sorveljanza, operazzjonijiet remoti, eċċ.);
evalwazzjoni u maniġġar tal-flussi ta’ 
immigranti (illegali).

eċċ); titjib fis-sigurtà tal-fruntieri ta’ l-art u 
tal-baħar ta’ l-Ewropa (eż. permezz ta’ l-
iskoperta mhux invażiva u ta’ taħt l-ilma tal-
vetturi u l-bastimenti, tracking tal-vetturi u 
l-bastimenti, għarfien spazjali inkluż il-ġbir 
u l-analiżi tat-tagħrif, sorveljanza, sistemi ta’ 
allarm u allert kontra vjolazzjonijiet ta’ 
fruntieri terrestri, ilmijiet u spazju ta’ ajru 
territorjali, operazzjonijiet remoti, eċċ.);
evalwazzjoni u maniġġar tal-flussi ta’ 
immigranti (illegali).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bit-tir li jiġu stabbiliti l-fruntieri ta’ l-UE bħala l-perimetri ta’ barra nett biex jitħares it-
territorju ta’ l-UE, l-UE teħtieġ ir-R&D fis-sigurtà sabiex jinstabu t-tipi kollha possibbli ta’ 
vjolazzjonijiet ta’ dawn il-fruntieri, biex tinbena l-kapaċità operazzjonali tal-għoti ta’ l-
allarm u l-allert f’ħin reali lill-awtoritajiet pubbliċi u lis-soċjetà ċivili.

Emenda minn Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De Michelis, 
Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Emenda 427
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Is-sigurtà u l-ispazju', taqsima 'Spazju', bl-intestatura 

'Approċċ', paragrafu 6 a (ġdid)

L-assessjar u l-monitoraġġ tal-komunitajiet 
internazzjonali, li jinvolvu l-Ewropa, lil 
hinn mill-fruntieri Ewropej.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-osservazzjoni tad-dinja minn barra l-Ewropa hija essenzjali u għandha tissemma b’mod 
ċar. Timplika riċerka u teknoloġija speċifiċi. Il-protokoll ta’ Kjoto u obbligazzjonijiet 
ambjentali oħrajn (ara l-Kapitolu 6 “Ambjent”) kif ukoll ftehimiet ekonomiċi jeħtieġu li jiġu 
moniterjati Partijiet Terzi. Dan jgħodd fil-każ tal-ħxejjex illegali, l-attivitajiet nukleari 
illegali, u b’appoġġ għal korpi tal-Ġnus Magħquda li s-soltu m’għandhomx mezz tagħhom 
proprju biex jimplimentaw il-kontroll u ħafna drabi jkollhom joqogħdu biss fuq tagħrif ġej 
mill-Istati Uniti. Il-għan aħħari huwa li tiġi promossa r-riċerka li għandha tgħin lir-riċerka li 
mbagħad tgħin fl-iżvilupp ta’ aktar ħiliet Ewropej ta’ monitoraġġ indipendenti.
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Emenda minn Teresa Riera Madurell

Emenda 428
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Is-sigurtà u l-ispazju', taqsima 'Spazju', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 1, inċiż 1, paragrafu 1

L-għan huwa li jkunu żviluppati sistemi 
xierqa ta’ monitoraġġ u twissija minn 
kmieni, ibbażati fuq is-satelliti, bħala sorsi 
ta’ tagħrif uniċi u disponibbli b’mod globali 
u li tkun ikkonsolidata u stimulata l-
evoluzzjoni ta’ l-użu operazzjonali tagħhom. 
Dan il-programm se wkoll jipprovdi appoġġ 
għall-iżvilupp ta’ servizzi operazzjonali 
GMES, li jippermetti li dawk li jieħdu d-
deċiżjonijiet li jantiċipaw jew inaqqsu aħjar 
is-sitwazzjonijiet ta’ kriżi u l-kwistjonijiet 
relatati ma’ l-immaniġġar ta’ l-ambjent u s-
sigurtà. L-attivitajiet ta’ riċerka 
prinċipalment se jagħtu kontribut sabiex 
ikun massimizzat l-użu tat-tagħrif GMES 
miġbur minn sorsi bbażati fl-ispazju u 
jintegrhom mat-tagħrif minn sistemi ta’ 
osservazzjoni fi prodotti komplessi 
iddisinjati sabiex jipprovdu tagħrif u servizzi 
magħmula apposta għall-utenti finali 
permezz ta’ maniġġar effiċjenti ta’ l-
integrazzjoni tat-tagħrif. L-attivitajiet ta’ 
riċerka se jagħtu kontribut ukoll sabiex 
itejbu t-teknika ta’monitoraġġ u t-teknoloġiji 
ta’ l-istrumenti, jiżviluppaw, fejn ikun 
meħtieġ, sistemi ġodda bbażati fuq l-ispazju 
jew itejbu l-interoperabbiltà ta’ dawk 
eżistenti, u jagħmlu l-użu tagħhom possibbli 
f’servizzi (pre)operazzjonali li jissodisfaw 
tipi speċifiċi ta’ domanda.

L-għan huwa li jkunu żviluppati sistemi 
xierqa ta’ monitoraġġ u twissija minn 
kmieni, inklużi dawk intiżi biex jassiguraw 
is-sigurtà taċ-ċittadini, ibbażati fuq is-
satelliti, bħala sorsi ta’ tagħrif uniċi u 
disponibbli b’mod globali u li tkun 
ikkonsolidata u stimulata l-evoluzzjoni ta’ l-
użu operazzjonali tagħhom. Dan il-
programm se wkoll jipprovdi appoġġ għall-
iżvilupp ta’ servizzi operazzjonali GMES, li 
jippermetti li dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet li 
jantiċipaw jew inaqqsu aħjar 
is-sitwazzjonijiet ta’ kriżi u l-kwistjonijiet 
relatati ma’ l-immaniġġar ta’ l-ambjent u s-
sigurtà u t-trattament tad-diżastri naturali. 
L-attivitajiet ta’ riċerka prinċipalment se 
jagħtu kontribut sabiex ikun massimizzat l-
użu tat-tagħrif GMES miġbur minn sorsi 
bbażati fl-ispazju u jintegrhom mat-tagħrif 
minn sistemi ta’ osservazzjoni fi prodotti 
komplessi iddisinjati sabiex jipprovdu 
tagħrif u servizzi magħmula apposta għall-
utenti finali permezz ta’ maniġġar effiċjenti 
ta’ l-integrazzjoni tat-tagħrif. Teknoloġija 
oħra satellitari (eż. komunikazzjonijiet, 
navigazzjoni) tiġi inkorporata, fejn 
meħtieġ, fl-iżvilupp tas-servizzi GMES. L-
attivitajiet ta’ riċerka se jagħtu kontribut 
ukoll sabiex itejbu t-teknika ta’monitoraġġ u 
t-teknoloġiji ta’ l-istrumenti, jiżviluppaw, 
fejn ikun meħtieġ, sistemi ġodda bbażati fuq 
l-ispazju jew itejbu l-interoperabbiltà ta’ 
dawk eżistenti, u jagħmlu l-użu tagħhom 
possibbli f’servizzi (pre)operazzjonali li 
jissodisfaw tipi speċifiċi ta’ domanda.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda twessa’ l-Emenda 171 preċedenti.
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Emenda minn Philippe Busquin

Emenda 429
Anness I, Parti 'Temi ', sottotitolu 'Is-sigurtà u l-ispazju', taqsima 'Spazju', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 1, inċiż 1, paragrafu 1

L-għan huwa li jkunu żviluppati sistemi 
xierqa ta’ monitoraġġ u twissija minn 
kmieni, ibbażati fuq is-satelliti, bħala sorsi 
ta’ tagħrif uniċi u disponibbli b’mod globali 
u li tkun ikkonsolidata u stimulata l-
evoluzzjoni ta’ l-użu operazzjonali tagħhom. 
Dan il-programm se wkoll jipprovdi appoġġ 
għall-iżvilupp ta’ servizzi operazzjonali 
GMES, li jippermetti li dawk li jieħdu d-
deċiżjonijiet li jantiċipaw jew inaqqsu aħjar 
is-sitwazzjonijiet ta’ kriżi u l-kwistjonijiet 
relatati ma’ l-immaniġġar ta’ l-ambjent u s-
sigurtà. L-attivitajiet ta’ riċerka 
prinċipalment se jagħtu kontribut sabiex 
ikun massimizzat l-użu tat-tagħrif GMES 
miġbur minn sorsi bbażati fl-ispazju u 
jintegrhom mat-tagħrif minn sistemi ta’ 
osservazzjoni fi prodotti komplessi 
iddisinjati sabiex jipprovdu tagħrif u servizzi 
magħmula apposta għall-utenti finali 
permezz ta’ maniġġar effiċjenti ta’ l-
integrazzjoni tat-tagħrif. L-attivitajiet ta’ 
riċerka se jagħtu kontribut ukoll sabiex 
itejbu t-teknika ta’monitoraġġ u t-teknoloġiji 
ta’ l-istrumenti, jiżviluppaw, fejn ikun 
meħtieġ, sistemi ġodda bbażati fuq l-ispazju 
jew itejbu l-interoperabbiltà ta’ dawk 
eżistenti, u jagħmlu l-użu tagħhom possibbli 
f’servizzi (pre)operazzjonali li jissodisfaw 
tipi speċifiċi ta’ domanda.

L-għan huwa li jkunu żviluppati sistemi 
xierqa ta’ monitoraġġ u twissija minn 
kmieni, ibbażati fuq is-satelliti, bħala sorsi 
ta’ tagħrif uniċi u disponibbli b’mod globali 
u li tkun ikkonsolidata u stimulata l-
evoluzzjoni ta’ l-użu operazzjonali tagħhom. 
Dan il-programm se wkoll jipprovdi appoġġ 
għall-iżvilupp ta’ servizzi operazzjonali 
GMES, li jippermetti li dawk li jieħdu d-
deċiżjonijiet li jantiċipaw jew inaqqsu aħjar 
is-sitwazzjonijiet ta’ kriżi u l-kwistjonijiet 
relatati ma’ l-immaniġġar ta’ l-ambjent u s-
sigurtà. L-attivitajiet ta’ riċerka 
prinċipalment se jagħtu kontribut sabiex 
ikun massimizzat l-użu tat-tagħrif GMES 
miġbur minn sorsi bbażati fl-ispazju u 
jintegrhom mat-tagħrif minn sistemi ta’ 
osservazzjoni fi prodotti komplessi 
iddisinjati sabiex jipprovdu tagħrif u servizzi 
magħmula apposta għall-utenti finali 
permezz ta’ maniġġar effiċjenti ta’ l-
integrazzjoni tat-tagħrif. L-attivitajiet ta’ 
riċerka se jagħtu kontribut ukoll sabiex 
itejbu t-teknika ta’monitoraġġ u t-teknoloġiji 
ta’ l-istrumenti, jiżviluppaw, fejn ikun 
meħtieġ, sistemi ġodda bbażati fuq l-ispazju 
jew itejbu l-interoperabbiltà ta’ dawk 
eżistenti, u jagħmlu l-użu tagħhom possibbli 
f’servizzi (pre)operazzjonali li jissodisfaw 
tipi speċifiċi ta’ domanda. Ir-riċerka 
għandha tappoġġja l-iżvilupp ta’ sistemi 
sostenibbli msejsin fl-ispazju u in situ 
(inklużi dawk terrestri u dawk fl-ajru) għal: 
monitoraġġ ta’ l-art u mmaniġġjar tal-
kriżijiet, b’imaġni frekwenti u ta’ 
riżoluzzjoni għolja għal zoni ta’ importanza 
għolja, inklużi zoni sensittivi, urbani jew li 
qed jevolvu rapidament; għall-prevenzjoni 
tar-riskju u l-immaniġġjar tar-riskju u kull 
tip ta’ emerġenza, billi tittejjeb il-
konverġenza mas-sistemi mhux ta’ l-
ispazju.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tinsisti mill-ġdid dwar l-importanza tal-monitoraġġ in situ ta’ l-art għall-
immaniġġjar ta’ l-ambjent u s-sigurtà u huwa neċessarju għal diversi servizii li jeħtieġa 
riżoluzzjoni għolja ħafna (l-ippjantar urban pereżempju) li ma jlaħħqux magħhom is-satelliti. 
Tinsisti wkoll fuq l-importanza tal-komponent tal-“monitoraġġ” tal-GMES. 

Din l-Emenda tieħu post AMs 1048 u 1049 għall-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek dwar is-
7a’ Programm Qafas.

Emenda minn Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Pirilli, Umberto Guidoni, 
Gianni De Michelis, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Emenda 430
Anness I, Parti 'Temi ', sottotitolu 'Is-sigurtà u l-ispazju', taqsima 'Spazju', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 1, inċiż 2, paragrafu 1 a (ġdid)

Meta jiġi kkunsidrat it-tkabbir dejjem 
jiżdied fid-dinja tal-ħtiġijiet u rekwiżiti 
marbutin mal-GMES, u kemm torbot 
bħalissa fuq id-dejta li tista' tiddependi 
minn sistemi extra-Ewropej, studji ta’ 
fattibilità u proġetti ta’ dimostrazzjoni li 
jridu jiġu previsti f’zona ġeopolitika globali 
li tkun tħaddan is-sigurtà u tkun tqabbel l-
inizjattivi internazzjonali E/O orjentati 
għall-ambjent li l-UE u l-ESA ilhom jieħdu 
sehem fihom sa mill-2003. L-arranġamenti 
internazzjonali jixtiebħu miksubin fis-
soluzzjonijiet ta’ l-ippożizzjonar u t-
tempestività dwar Galileo, GPS u 
GLONASS huma preċedenti inkoraġġanti
f’dan il-qasam.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa għal inizjattiva internazzjonali tixbaħ lil GEO għas-sigurtà u l-ispazju ilha ċentrali 
għar-rapport SPASEC, li għall-ewwel darba involvi lil non-militari u militari fi sforz doppju. 
Din l-inizjattiva għandha tipprovdi kamp ideali fejn jiġu esplorati l-problemi ta’ sigurtà 
emerġenti u li jiġu riżolti qabelma jitilgħu sa livell politiku. Għalhekk, konfronti bħal ta’ 
Galileo/GPS ta’ l-imgħoddi jistgħu possibilment jiġu evitati.
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Emenda minn Nikolaos Vakalis

Emenda 431
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Is-sigurtà u l-ispazju', taqsima 'Spazju', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 1, inċiż 3

L-għan huwa li jkun hemm appoġġ għal 
applikazzjonijiet u servizzi innovattivi ta’ 
komunikazzjoni bis-satellita integrati 
mingħajr qsim f’netwerks elettroniċi ta’ 
komunikazzjoni globali, għaċ-ċittadini u l-
intrapriżi f’setturi ta’ applikazzjoni li 
jinkludu l-protezzjoni ċivili, is-sigurtà, e-
government, telemediċina, tele-edukazzjoni, 
tfittix u salvataġġ, turiżmu u attivitajiet ta’ 
passatemp, navigazzjoni personali, 
immaniġġar tal-flotot, agrikoltura u 
forestrija. L-enfasi tar-riċerka se tkun fuq l-
iżvilupp ta’ applikazzjonijiet ġodda u l-użu 
ta’ missjonijiet ta’ dimostrazzjoni u sistemi 
preoperazzjonali fejn il-komunikazzjoni bis-
satellita jirrappreżentaw risposta effiċjenti 
għal dawn il-ħtiġijiet.

L-għan huwa li jkun hemm appoġġ għal 
applikazzjonijiet u servizzi innovattivi ta’ 
komunikazzjoni bis-satellita integrati 
mingħajr qsim f’netwerks elettroniċi ta’ 
komunikazzjoni globali, għaċ-ċittadini u l-
intrapriżi f’setturi ta’ applikazzjoni li 
jinkludu l-protezzjoni ċivili, is-sigurtà, e-
government, xandir diġitali, telemediċina, 
tele-edukazzjoni, tfittix u salvataġġ, turiżmu 
u attivitajiet ta’ passatemp, navigazzjoni 
personali, immaniġġar tal-flotot, agrikoltura 
u forestrija. L-enfasi tar-riċerka se tkun fuq 
l-iżvilupp ta’ applikazzjonijiet ġodda u l-użu 
ta’ missjonijiet ta’ dimostrazzjoni u sistemi 
preoperazzjonali fejn il-komunikazzjoni bis-
satellita jirrappreżentaw risposta effiċjenti 
għal dawn il-ħtiġijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-servizzi ta’ komunikazzjoni satellitari jistgħu jikkontribwixxu bil-bosta għall-kambjament 
diġitali Ewropew sa l-2012 bħala wieħed mill-mezzi alternattivi għax-xandir, flimkien mal-
cable TV u l-linji ta’ l-ADSL. Għalhekk jista’ jkollhom parti importanti fit-tnaqqis sal-qabża 
diġitali bejn il-pajjiżi u r-reġjuni Ewoprej, partikolarment għar-rigward tat-televiżjoni 
diġitali u x-xandir radjufoniku f’zoni muntanjużi jew gżejjer.

Emenda minn David Hammerstein Mintz f’isem il-Grupp Aħdar/Efa

Emenda 432
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Is-sigurtà u l-ispazju', taqsima 'Spazju', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 2, inċiż 1 a (ġdid)

- L-iżvilupp ta’ teknoloġiji biex tnaqqas l-
impatt ambjentali tas-servizzi bbażati fl-
ispazju.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-intensifikazzjoni tal-policy dwar l-ispazju tqanqal il-kwestjoni tat-tniġġis ta’ l-ispazju: ir-
rilevamenti tad-detriti sospiżi ġa huma kbar u ġa kien hemm xi aċċidenti. Hija meħtieġa r-
riċerka biex jiġi żgurat li l-oġġetti mibgħutin fl-ispazju jkunu jistgħu jiġu newtralizzati. It-
trasport spazjali jikkonsma ħafna enerġija, ukoll.

Emenda minn David Hammerstein Mintz f’isem il-Grupp Aħdar/Efa

Emenda 433
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Is-sigurtà u l-ispazju', taqsima 'Spazju ', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 3, inċiż 1, paragrafu 1

B’mod ġenerali, l-għan huwa li jkun hemm 
appoġġ għal żieda ġenerali fil-kompetittività 
tas-settur Ewropew tat-teknoloġija spazjali. 

B’mod ġenerali, l-għan huwa li jkun hemm 
appoġġ għal żieda ġenerali fil-kompetittività 
u s-sostenibilità tas-settur Ewropew tat-
teknoloġija spazjali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-intensifikazzjoni ta’ policy spazjali tqanqal il-kwestjoni tas-sostenibilità tagħha u ta’ l-
impatt tagħha fuq l-ambjent.

Emenda minn Nikolaos Vakalis

Emenda 434
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Is-sigurtà u l-ispazju', taqsima 'Spazju', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 3, inċiż 1, paragrafu 2

B’mod partikolari, l-attivitajiet ta’ riċerka 
jistgħu jagħtu kontribut għat-teknoloġija tat-
trasport fl-ispazju permezz ta’: evalwazzjoni 
tal-ħtiġijiet f’terminu ta’ żmien twil; 
kontribut għal studji dwar sistemi li jqisu 
l-ħtiġijiet ta’ l-utenti finali; kontribut għal 
riċerka teknoloġika f’livell għoli għal 
ġenerazzjoni li jmiss tal-launchers. 

B’mod partikolari, l-attivitajiet ta’ riċerka 
jistgħu jagħtu kontribut għat-teknoloġija tat-
trasport fl-ispazju permezz ta’: evalwazzjoni 
tal-ħtiġijiet f’terminu ta’ żmien twil; 
kontribut għal studji dwar sistemi li jqisu 
l-ħtiġijiet ta’ l-utenti finali; kontribut għal 
riċerka teknoloġika f’livell għoli għal 
ġenerazzjoni li jmiss tal-launchers. Ir-
riċerka tista’ wkoll tagħti appoġġ lill-
iżvilupp tat-teknoloġiji ta’ għoti ta’ service 
fl-orbita biex jitnaqqas il-kost ta’ l-assijiet 
ibbażati fl-ispazju billi jiżdied l-ambitu 
operazzjonali, id-disponibilità u l-
manutenzjonabilità ta’ l-assijiet spazjali, kif 
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ukoll taż-żmien għar-rispons għall-
akwiżizzjoni ta’ dejta neċessarja mill-
assijiet spazjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Programm Spazjali Ewropew, elaborat u implimentat b’koperazzjoni stretta ma’ l-Aġenzija 
ta’ l-Ispazju Ewropea, kellu suċċess kbir. Dan is-suċċess ġab miegħu l-isfida tal-
prijoritizzazzjoni tal-policy spazjali u l-iżvilupp ta’ missjonijiet spazjali li jkunu cost-effective, 
waqt li fl-istess waqt ma jipperikolawx ħilet l-Ewropa li tiżgura operazzjonijiet spazjali. L-
iżvilupp ta’ infrastrutturi ta’ servizz in orbita se jkun strumentali għal dawn il-għanijiet 
peress li b’hekk jitnaqqsu l-kostijiet, jiġi ottimizzat l-użu ta’ l-assijiet spazjali u jużufruwixxi 
aħjar mid-dejta spazjali.

Din l-Emenda tieħu post AM 1054 għall-Abbozz tar-Rapport ta’ Jerzy Buzek tas-7a’ 
Programm Qafas.

Emenda minn Nikolaos Vakalis

Emenda 435
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Is-sigurtà u l-ispazju', taqsima 'Spazju', bl-intestatura 

'Attivitajiet', punt 3, inċiż 1, paragrafu 2 a (ġdid)

L-attivitajiet ta’ riċerka jistgħu wkoll 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji ta’ għoti ta’ servizz fl-orbita biex 
jitnaqqas il-kost ta’ l-assijiet ibbażati fl-
ispazju billi jiżdiedu l-ambitu operazzjonali, 
id-disponibilità u l-manutenzjonabilità ta’ 
l-assijiet ta’ l-ispazju, kif ukoll iż-żmien ta’ 
respons għall-akkwiżizzjoni tad-dejta 
neċessarja mill-assijiet ta’ l-ispazju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Programm ta’ l-Ispazju Ewropew, elaborat u implimentat f’koperazzjoni mill-qrib ma’ l-
Aġenzija ta’ l-Ispazju Ewropea, kellu suċċess kbir. Dan is-suċċess ġab miegħu l-isfida għall-
prijoritizzazzjoni tal-policy spazjali u l-iżvilupp ta’ missjonijiet spazjali cost-effective, filwaqt 
li fil-istess waqt ma jipperikolawx il-kapaċità ta’ l-Ewropa li tassigura l-operazzjonijiet 
spazjali tagħha. L-iżvilupp ta’ infrastrutturi għall-għoti ta’ service fl-orbit ikun strumentali 
għal dawn l-għanijiet peress li jnaqqsu l-kostijiet, jottimizzaw l-użu ta’ l-assijiet ta’ l-ispazju 
u jesplojtaw aħjar id-dejta ta’ l-ispazju.



AM\619004MT.doc 84/90 PE 374.414v01-00

MT

Emenda minn Pia Elda Locatelli, Vincenzo Lavarra, Umberto Guidoni, Gianni De Michelis, 
Umberto Pirilli, Patrizia Toia, Renato Brunetta, Vittorio Prodi

Emenda 436
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Is-sigurtà u l-ispazju', taqsima 'Spazju', bl-intestatura 

'Responding to emerging needs and unforeseen policy needs'

Ir-riċerka dwar il-ħtiġijiet emerġenti se 
tippermetti li jkun hemm soluzzjonijiet 
innovattivi għal żviluppi teknoloġiċi fil-
qasam tar-riċerka fl-ispazju u l-possibilità ta’ 
adattazzjoni u applikazzjonijiet f’oqsma 
oħrajn (eż. maniġġar tar-riżorsi, proċessi 
bijoloġiċi u materjali ġodda). Ir-riċerka 
bħala reazzjoni għal ħtiġijiet ta’ politika 
mhux previsti tista’ tindirizza suġġetti bħal 
soluzzjonijiet ibbażati fuq l-ispazju bħala 
appoġġ għall-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, 
l-iżvilupp ta’ għodod ġodda għall-
osservazzjoni u komunikazzjoni spazjali u 
metodi relatati mal-politiki rilevanti tal-
Komunità u kontribuzzjoni għal l-inklusività 
soċjali. 

Ir-riċerka dwar il-ħtiġijiet emerġenti se 
tippermetti li jkun hemm soluzzjonijiet 
innovattivi għal żviluppi teknoloġiċi fil-
qasam tar-riċerka fl-ispazju u l-possibilità ta’ 
adattazzjoni u applikazzjonijiet f’oqsma 
oħrajn (eż. maniġġar tar-riżorsi, proċessi 
bijoloġiċi u materjali ġodda). Ir-riċerka 
bħala reazzjoni għal ħtiġijiet ta’ politika 
mhux previsti tista’ tindirizza suġġetti bħal 
soluzzjonijiet ibbażati fuq l-ispazju bħala 
appoġġ għall-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw, 
l-iżvilupp ta’ għodod ġodda għall-
osservazzjoni u komunikazzjoni spazjali u 
metodi relatati mal-politiki rilevanti tal-
Komunità u kontribuzzjoni għal l-inklusività 
soċjali. Se tingħata attenzjoni speċjali għar-
riċerka immirata lejn it-titjib tal-komponent 
spazjali tas-sistemi ta’ monitoraġġ li jħarsu 
lejn l-infrastrutturi kritiċi, bħalma huma: 
in-netwerks ta’ telekomunikazzjoni, it-
trasport terrestri u marittimu,l-
infrastrutturi ta’ l-enerġija kif ukoll it-
tħaddim tan-netwerks Ewropej, l-aktar ’il 
barra mill-fruntieri ta’ l-Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka mmirata lejn is-sigurtà ta’ infrastrutturi kritiċi fadlilha biex tkun sodisfaċenti, u 
dan fi żmien meta l-infrastrutturi huma mgħobbijin aktar milli jifilħu fuq livell dinji. Dejjem 
aktar ta’ sikwit qiegħed jiġri li d-deċiżjonijiet li jaffettwaw il-fornituri ta’ enerġija Ewoprek, 
pereżempju, isiru wara li tingħata importanza kbir lill-ħtiġiet u rekwiżiti tas-sigurtà. 
Għalhekk huwa urġenti li jkun hemm titjib fir-riċerka f’dan il-qasam, l-aktar dak li għandu 
x’jaqsam mal-komponent ta’ l-ispazju.

Emenda minn Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Emenda 437
Anness I, Parti 'Temi ', sottotitolu 9 a (ġdid)
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9a. Spazju

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minkejja il-konnessjonijiet bejn is-sigurtà u l-ispazju, dawn iż-żewġ suġġetti għandhom jiġu 
ttrattati bħala żewġ prijoritajiet distinti minn xulxin.

Emenda minn Jan Christian Ehler, Angelika Niebler

Emenda 438
Anness I, Parti 'Temi', sottotitolu 'Is-sigurtà u l-ispazju', taqsima 'Spazju'

9.2 Spazju 10. Spazju

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minkejja il-konnessjonijiet bejn is-sigurtà u l-ispazju, dawn iż-żewġ suġġetti għandhom jiġu 
ttrattati bħala żewġ prijoritajiet distinti minn xulxin.

Emenda minn Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Umberto Pirilli, Vincenzo Lavarra

Emenda 439
Anness II, tabella

It-test kif ippropost mill-Kummissjoni

Is-Saħħa 8 317
L-Ikel, il-Biedja, u l-Bijoteknoloġija 2 455
Teknoloġiji għall-Informatika u l-Komunikazzjoni 12 670
Nanoxjenzi, Nanoteknoloġiji, Materjali u Teknoloġiji ġodda għall-Produzzjoni 4 832
Enerġija 2 931
Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima) 2 535
Trasport (inkluża l-Ajronawtika) 5 940
Ix-xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-istudji umanistiċi 792
Is-sigurtà u l-ispazju 3 960

TOTAL 44 432

Emendi mill-Parlament

Is-Saħħa 8 317
L-Ikel, il-Biedja u l-Bijoteknoloġija 2 455
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Teknoloġiji għall-Informatika u l-Komunikazzjoni 11 670
Nanoxjenzi, Nanoteknoloġiji, Materjali and ġdid Production Teknoloġiji 4 832
Enerġija 3 931
Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima) 2 535
Trasport (inkluża l-Ajronawtika) 5 940
Ix-xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-istudji umanistiċi 792
Is-sigurtà u l-ispazju 3 960

TOTAL 44 432

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-baġit ta’ l-ICT jidher li huwa għoli wisq. Il-proposta hija li jiċċaqlaq xi ftit mill-baġit għall-
qasam ta’ l-enerġija. Il-baġit hekk imċaqlaq ikun jista’ jmur għal proġetti ta’ riċerka 
konġunti (ċentri ta’ riċerka + utilitajiet) li għandhom x’jaqsmu mas-sistemi ICT għall-
integrazzjoni tal-Għejun ta’ Enerġija b’Ġenerazzjoni Distribwita u Rinnovabbli (eż. l-
immaniġġjar ta’ netwerks attivi).

Emenda minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 440
Anness II, tabella

It-test kif ippropost mill-Kummissjoni

Is-Saħħa 8 317
L-Ikel, il-Biedja u l-Bijoteknoloġija 2 455
Teknoloġiji għall-Informatika u l-Komunikazzjoni 12 670
Nanoxjenzi, Nanoteknoloġiji, Materjali and ġdid Production Teknoloġiji 4 832
Enerġija 2 931
Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima) 2 535
Trasport (inkluża l-Ajronawtika) 5 940
Ix-xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-istudji umanistiċi 792
Is-sigurtà u l-ispazju 3 960

TOTAL 44 432

Emendi mill-Parlament

Is-Saħħa 9 067
L-Ikel, il-Biedja u l-Bijotechnology 2 455
Teknoloġiji għall-Informatika u l-Komunikazzjoni 10 720
Nanoxjenzi, Nanoteknoloġiji, Materjali and ġdid Production Teknoloġiji 4 832
Enerġija 3 431
Ambjent (inkluża l-Bidla fil-Klima) 3 035
Trasport (inkluża l-Ajronawtika) 5 940
Ix-xjenzi soċjo-ekonomiċi u l-istudji umanistiċi 992
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Is-sigurtà u l-ispazju 3 960
TOTAL 44 432

Or. es

Emenda minn Nikolaos Vakalis

Emenda 441
Anness III, bl-intestatura 'Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija', paragrafu 1

L-oqsma ta’ riċerka għall-ewwel grupp ta’ 
Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija huma 
identifikati hawn taħt, skond il-kriterji 
spjegati fl-Anness 1. Dawn l-Inizjattivi 
Konġunti fit-Teknoloġija jindirizzaw firxa 
ta’ sfidi diversi. Għalhekk, l-istrutturi se 
jkunu ddisinjati fuq bażi ta’ każ b’każ sabiex 
ikunu jistgħu jindirizzaw il-karatteristiċi 
partikolari tal-qasam ta’ riċerka in kwistjoni. 
F’kull każ, tkun identifikata struttura 
speċifika bil-għan li tkun implimentata l-
aġenda ta’ riċerka miftiehma ta’ l-Inizjattiva 
Konġunta fit-Teknoloġija u jinġiebu 
flimkien l-investimenti publiċi u privati 
meħtieġa u l-koordinazjoni ta’ l-isforzi 
Ewropej. Il-Kummissjoni tagħmel għotja 
għall-implimentazzjoni ta’ l-aġenda ta’ 
riċerka skond proposti separati (eż. skond l-
Artikolu 171 tat-Trattat.) Aktar Inizjattivi 
Konġunti fit-Teknoloġija, jistgħu jiġu 
identifikati skond il-kriterji speċifikati fl-
Anness I u jkunu proposti waqt l-
implimentazzjoni tas-Seba’ Programm ta' 
Qafas.

L-oqsma ta’ riċerka għall-ewwel grupp ta’ 
Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija huma 
identifikati hawn taħt, skond il-kriterji 
spjegati fl-Anness 1. Dawn l-Inizjattivi 
Konġunti fit-Teknoloġija jindirizzaw firxa 
ta’ sfidi diversi. Għalhekk, l-istrutturi se 
jkunu ddisinjati fuq bażi ta’ każ b’każ sabiex 
ikunu jistgħu jindirizzaw il-karatteristiċi 
partikolari tal-qasam ta’ riċerka in kwistjoni. 
F’kull każ, tkun identifikata struttura 
speċifika bil-għan li tkun implimentata l-
aġenda ta’ riċerka miftiehma ta’ l-Inizjattiva 
Konġunta fit-Teknoloġija u jinġiebu 
flimkien l-investimenti publiċi u privati 
meħtieġa u l-koordinazjoni ta’ l-isforzi 
Ewropej. Il-Kummissjoni tagħmel għotja 
għall-implimentazzjoni ta’ l-aġenda ta’ 
riċerka skond proposti separati (eż. skond l-
Artikolu 171 tat-Trattat.) Aktar Inizjattivi 
Konġunti fit-Teknoloġija, bħal fl-oqsma ta’ 
ġenerazzjoni ta’ elettriċità b’emissjonijiet 
zero, enerġija rinnovabble u l-kostruzzjoni,
jistgħu jiġu identifikati skond il-kriterji 
speċifikati fl-Anness I u jkunu proposti waqt 
l-implimentazzjoni tas-Seba’ Programm ta' 
Qafas.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-oqsma huma kruċjali u ta’ potenzjal enormi, u għalhekk għandhom jissemmew fit-test 
tad-Deċiżjoni kif inhuma msemmijin fil-memorandum esplikattiv tal-proposta COM.

Aktar speċifikatament, għal dak li għandu x’jaqsam mal-pjattaforma ta’ kostruzzjoni, din 
uriet il-potenzjal kbir tagħhom billi kkontribwiet għat-tnaqqis tal-konsum ta’ l-enerġija, żieda 
fil-kwalità, tnaqqis fil-kostijiet, żieda fis-sigurtà u s-saħħa għall-bnedmin kif ukoll 
b’kontribuzzjoni għall-kompetittività ta’ l-ekonomija Ewoprea.
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Emenda minn Gianni De Michelis, Umberto Guidoni, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, 
Umberto Pirilli, Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Emenda 442
Anness III, bl-intestatura 'Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija', punt 5, paragrafu 1

L-Ewropa trid tibqa’ fuq quddiem fit-
teknoloġiji importanti jekk trid li jkollha 
industriji ta’ l-aeronawtika u tat-trasport bl-
ajru innovattivi u kompetittivi fil-futur. 
Bħala industrija mixħuta fuq l-RTD, il-
kompetittività preżenti tal-kumpaniji 
Ewropej ta’ l-aeronawtika u tat-trasport bl-
ajru nbniet fuq investiment privat sinifikanti 
(tipikament 13-15% tan-negozju totali) tul 
ħafna għexieren ta’ snin. Minħabba l-
karatteristiċi speċifiċi tas-settur, l-iżviluppi 
ġodda ta’ spiss jiddependu fuq 
il-kooperazzjoni effettiva bejn is-settur 
pubbliku u s-settur privat. 

L-Ewropa trid tibqa’ fuq quddiem fit-
teknoloġiji importanti jekk trid li jkollha 
industriji ta’ l-aeronawtika u tat-trasport bl-
ajru innovattivi u kompetittivi fil-futur. 
B’mod partikolari, l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
ħodor għandu jkun dak li jiżgura l-
kompetittività tas-settur kollu (inklużi l-
mezzi rotori ta’ l-ajru u mezzi reġjonali). 
Bħala industrija mixħuta fuq l-RTD, il-
kompetittività preżenti tal-kumpaniji 
Ewropej ta’ l-aeronawtika u tat-trasport bl-
ajru nbniet fuq investiment privat sinifikanti 
(tipikament 13-15% tan-negozju totali) tul 
ħafna għexieren ta’ snin. Minħabba l-
karatteristiċi speċifiċi tas-settur, l-iżviluppi 
ġodda ta’ spiss jiddependu fuq 
il-kooperazzjoni effettiva bejn is-settur 
pubbliku u s-settur privat. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-‘tħaddir’ tat-trasport bl-ajru jirrappreżenta prijorità teknoloġika determinanti għas-settur 
kollu tat-trasport bl-ajru (li jinkludi wkoll il-mezzi rotori ta’ l-ajru u mezzi reġjonali).

Emenda minn Umberto Guidoni

Emenda 443
Anness III, bl-intestatura 'Inizjattivi Konġunti fit-Teknoloġija', punt 5, paragrafu 1

L-Ewropa trid tibqa’ fuq quddiem fit-
teknoloġiji importanti jekk trid li jkollha 
industriji ta’ l-aeronawtika u tat-trasport bl-
ajru innovattivi u kompetittivi fil-futur. 
Bħala industrija mixħuta fuq l-RTD, il-
kompetittività preżenti tal-kumpaniji 
Ewropej ta’ l-aeronawtika u tat-trasport bl-
ajru nbniet fuq investiment privat sinifikanti 

L-Ewropa trid tibqa’ fuq quddiem fit-
teknoloġiji importanti jekk trid li jkollha 
industriji ta’ l-aeronawtika u tat-trasport bl-
ajru innovattivi u kompetittivi fil-futur. Fil-
fatt, hemm ċerti oqsma, bħat-trasport bl-
ajru reġjonali, li fih l-Ewropa jeħtieġ li 
terga' tikseb il-kompetittività tagħha wkoll 
permezz ta’ soluzzjonijiet teknoloġikament 
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(tipikament 13-15% tan-negozju totali) tul 
ħafna għexieren ta’ snin. Minħabba l-
karatteristiċi speċifiċi tas-settur, l-iżviluppi 
ġodda ta’ spiss jiddependu fuq 
il-kooperazzjoni effettiva bejn is-settur 
pubbliku u s-settur privat. 

innovattivi, u oħrajn li fihom il-pressjoni 
kompetittiva tiżdied. Bħala industrija 
mixħuta fuq l-RTD, il-kompetittività 
preżenti tal-kumpaniji Ewropej ta’ l-
aeronawtika u tat-trasport bl-ajru nbniet fuq 
investiment privat sinifikanti (tipikament 
13-15% tan-negozju totali) tul ħafna 
għexieren ta’ snin. Minħabba l-karatteristiċi 
speċifiċi tas-settur, l-iżviluppi ġodda ta’ 
spiss jiddependu fuq il-kooperazzjoni 
effettiva bejn is-settur pubbliku u s-settur 
privat. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fis-snin 90 tas-seklu XX, l-Ewropa abbundanat kważi għalkollox it-trasport reġjonali, filwaqt 
li dan hu qasam li qiegħed jespandi u li jeħtieġ qabża fil-kwalità fit-teknoloġija. Wara kollox, 
it-trasport reġjonali huwa qasam li jaf jipperemtti l-involviment tar-riċerka ajronawtika ta’ 
dawk il-pajjiżi li huma anqas żviluppati f’dak il-qasam.

Emenda minn Umberto Guidoni

Emenda 444
Anness III, bl-intestatura 'Inizjattivi Konġunti tat-Teknoloġija', punt 5, paragrafu 3

Fil-qasam ta’ l-Aeronawtika u t-Trasport bl-
Ajru, se jkunu indirizzati oqsma differenti, 
bħal ajruplani li ma jagħmlux ħsara lill-
ambjent u li huma ta’ benefiċċju komparati 
mal-prezz (“L-Ajruplan Aħdar”), u l-
immaniġġar tat-traffiku bl-ajru bħala appoġġ 
għall-politika ta’ Sema Wieħed Ewropew u 
l-inizjattiva SESAME. 

Fil-qasam ta’ l-Aeronawtika u t-Trasport bl-
Ajru, se jkunu indirizzati oqsma differenti, 
bħal ajruplani li ma jagħmlux ħsara lill-
ambjent u sistema ħadra għat trasport bl-
ajru ta’ benefiċċju komparati mal-prezz (“L-
Ajruplan Aħdar”), u l-immaniġġar tat-
traffiku bl-ajru bħala appoġġ għall-politika 
ta’ Sema Wieħed Ewropew u l-inizjattiva 
SESAME. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu 'mezz ta’ l-ajru' (aircraft)  huwa riduttiv. L-industrija bħalissa tippreferi tuża t-
terminu ‘sistema ta’ trasport bl-ajru’.
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Emenda minn Anne Laperrouze

Emenda 445
Anness III, bl-intestatura ' Faċilità Finanzjarja għall-Qsim tas-Sogru', paragrafu 4

Din l-għotja tingħata fuq bażi annwali. L-
ammont annwali jiġi stabbilit fil-programmi 
ta' ħidma, filwaqt li jitqiesu r-rapport ta' 
attività u l-previżjonijiet li il-BEI ikun ressaq 
lill-Komunità.

L-ammont globali ta' l-għotja għall-perjodu 
ta' żmien kollu jiġi propost minn qabel, 
bħalma jkunu l-ammonti annwi 
pproġettati. Din l-għotja tingħata fuq bażi 
annwali u l-ammont annwali jiġi revedut fil-
programmi ta' ħidma, filwaqt li jitqiesu r-
rapport ta' attività u l-previżjonijiet li il-BEI 
ikun ressaq lill-Komunità.

Or. fr

Emenda minn Anne Laperrouze

Emenda 446
Anness III, bl-intestatura ' Faċilità Finanzjarja għall-Qsim tas-Sogru ', paragrafu 5, punt 2

L-eliġibbiltà ta' azzjonijiet kbar RTD. 
Normalment, "Inizjattivi Konġunti ta' 
Teknoloġija" u proġetti kollaborattivi kbar 
iffinanzjati mill-Komunità taħt it-temi u l-
attivitajiet li jagħtu kontribut ta' dan il-
Programm Speċifiku se jkunu eliġibbli 
awtomatikament. Proġetti kollaborattivi 
Ewropej oħra bħal dawk ta' l-EUREKA 
jistgħu ukoll jitqiesu. Skond ir-regolament 
adottat skond l-Artikolu 167 tat-trattat, il-
ftehim ta' għotja se jistabbilixxi wkoll 
modalitajiet proċedurali u se jiggarantixxi 
lill-Komunità l-possibbiltà li toħroġ veto 
f'ċerti ċirkostanzi kontra l-użu ta' l-għotja 
sabiex tipprovdi self propost mill-BEI.

L-eliġibbiltà ta' azzjonijiet kbar RTD kif 
ukoll ta’ proġetti proposti mill-SMEs. 
Normalment, "Inizjattivi Konġunti ta' 
Teknoloġija" u proġetti kollaborattivi kbar 
iffinanzjati mill-Komunità taħt it-temi u l-
attivitajiet li jagħtu kontribut ta' dan il-
Programm Speċifiku se jkunu eliġibbli 
awtomatikament. Proġetti kollaborattivi 
Ewropej oħra bħal dawk ta' l-EUREKA 
jistgħu ukoll jitqiesu. Għandha tiġi ċċarata 
l-eliġibilità ta’ l-SMEs. Skond ir-regolament 
adottat skond l-Artikolu 167 tat-trattat, il-
ftehim ta' għotja se jistabbilixxi wkoll 
modalitajiet proċedurali u se jiggarantixxi 
lill-Komunità l-possibbiltà li toħroġ veto 
f'ċerti ċirkostanzi kontra l-użu ta' l-għotja 
sabiex tipprovdi self propost mill-BEI.

Or. fr


