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Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-Programm Speċifiku: "Kapaċitajiet" li 

jimplimenta s-7 Programm Qafas (2007-2013) tal-Komunità Ewropea għar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-attivitajiet tad-demostrazzjoni 

Proposta għal deċiżjoni (COM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS) – Att ta' l-
emenda)

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda mressqa minn Britta Thomsen

Emenda 5
Premessa 4

(4) Is-Seba’ Programm ta’ Qafas għandu 
jikkumplimenta l-attivitajiet imwettqa fl-
Istati Membri kif ukoll azzjonijiet 
Komunitarji oħra li huma meħtieġa għall-
isforz strateġiku ġenerali għall-
implimentazzjoni ta’ l-għanijiet ta’ Liżbona, 
flimkien, b’mod partikolari, ma’ dawk dwar 
il-fondi strutturali, l-agrikoltura, l-
edukazzjoni, it-taħriġ, il-kompetittività u l-
innovazzjoni, l-industrija, is-saħħa, il-
ħarsien tal-konsumatur, ix-xogħol, l-
enerġija, it-trasport u l-ambjent.

(4) Il-Programm ta’ Qafas għandu 
jikkumplimenta l-attivitajiet imwettqa fl-
Istati Membri u mill-Istati Membri permezz 
tal-parteċipazzjoni tagħhom  fl-
organizzazzjonijiet tar-riċerka 
intergovernattiva kif ukoll azzjonijiet 
Komunitarji oħra li huma meħtieġa għall-
isforz strateġiku ġenerali għall-
implimentazzjoni ta’ l-għanijiet ta’ Liżbona, 
flimkien, b’mod partikolari, ma’ dawk dwar 
il-fondi strutturali, l-agrikoltura, l-
edukazzjoni, it-taħriġ, il-kompetittività u l-
innovazzjoni, l-industrija, is-saħħa, il-
ħarsien tal-konsumatur, ix-xogħol, l-
enerġija, it-trasport u l-ambjent.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun żgurata l-eżistenza u l-konsistenzà mal-proposta FP7 u l-proposti tal-Programm 
Speċifiku l-oħra, ir-riferenza ta’ l-attivitajiet tar-riċerka intergovernattiva hija neċessarja. L-
attivitajiet tar-riċerka li jsiru mill-Istati Membri permezz tal-parteċipazzjoni tagħhom fl-
organizzazzjonijiet intergovernattivi ifissru s-saħħa tar-riċerka Ewropea fuq livell dinji.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 6
Artikolu 2, paragrafu 1, ittra (f)

(f) attivitajiet ta’ koperazzjoni
internazzjonali orizzontali,

(f) żvilupp koerenti tal-politiki tar-riċerka,

(f bis) attivitajiet ta’ koperazzjoni
internazzjonali,

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-iskop huwa li titpoġġa enfasi fuq l-appoġġ tar-riċerka transnazzjonali fuq livell Ewropew.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer f’isem tal-Grupp Green/efa 

Emenda 7
Artikolu 4, paragrafu 1

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

1. L-attivitajiet kollha ta’ riċerka mwettqa 
skond il-Programm Speċifiku għandhom 
jitwettqu skond il-prinċipji fundamentali 
etiċi. L-ebda proġetti dwar ir-riċerka ta’ l-
embrijoni u ċ-ċelloli mhux speċjalizzati 
embrijoniċi m'għandhom  jingħataw fondi 
peress li huma pprojbiti f’diversi Stati 
Membri għar-raġunijiet li jirrigwardaw il-
konsiderazzjonijiet primarji u prinċipji 
kostituzzjonali tad-drittijiet tal-bniedem.

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

Emenda 8
Artikolu 4, paragrafi 2 u 3

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

2. Fil-każ ta’ proġetti ta’ riċerka li huma 
sensittivi fis-sens ta’ etika, il-parteċipanti 
għandu jkollhom approvazzjoni jew 
awtorizzazzjoni mill-kumitati ta’ l-etika 
nazzjonali jew lokali qabel ma jibdew il-
proġetti u jirrapurtaw lura għand il-Kunsill 
u l-Parlament Ewropew fuq bażi annwali. 
F'ċirkustanzi speċjali, l-eżami ta’ l-etika 
jista’ jsir matul il-ħajja tal-proġett. 

– attivitajiet ta’ riċerka mmirati lejn l-
ikklonjar tal-bnedmin għal skopijiet ta’ 
riproduzzjoni,
– attivitajiet ta’ riċerka maħsuba sabiex 
jimmodifikaw il-wirt ġenetiku tal-bniedem 
b’tali mod li dan it-tibdil ikun jista’ jintiret,
– attivitajiet ta’ riċerka maħsuba sabiex 
joħolqu embrijoni tal-bniedem għall-għan 
waħdieni tar-riċerka jew għall-kisba ta’ 
ċelluli mhux speċjalizzati (stem cells), 
inkluż permezz tat-trasferiment tan-nukleu 
ta’ ċelluli somatiċi.
3. Ir-riċerka li ġejja ma għandhiex tkun 
iffinanzjata taħt dan il-programm: 

3. L-oqsma tar-riċerka li ġejjin ma 
għandhomx ikunu iffinanzjati taħt dan il-
programm:

– attivitajiet tar-riċerka li huma pprojbiti fl-
Istati Membri kollha 
– attivitajiet ta’ riċerka li għandhom 
jitwettqu fi Stat Membru fejn riċerka bħal 
din hija pprojbita.

- attività tar-riċerka mmirati lejn l-
ikklownjar ta’ l-embrijoni tal-bniedem 
- attivitajiet ta’ riċerka maħsuba sabiex 
jimmodifikaw il-wirt ġenetiku tal-bniedem 
b’tali mod li dan it-tibdil ikun jista’ jintiret 
- attività tar-riċerka intiża sabiex toħloq 
embrijoni tal-bniedem  biss għall-iskopijiet 
tar-riċerka jew għall-iskopijiet jew l-iskop 
ta’ ksib taċ-ċellola mhux speċjalizzata u l-
attività tar-riċerka li tuża ċ-ċelloli minn 
dawn l-embrijoni 
- proġetti tar-riċerka li b’mod dirett jew 
indirett iwasslu għall-qirda ta’ l-embrijoni 
umani.
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Fil-qasam tar-riċerka taċ-ċelloli
embrijoniċi mhux speċjalizzati , l-
esperjenza tal-NIH għandha tintuża u l-
iffinanzjar tar-riċerka għandu jkun limitat 
għal ċelloli embrijoniċi mhux speċjalizzati 
maħluqa qabel Awwissu 2001.

Or. en

(Paragrafu 3, inċiż 2 fl-emendi tal-Parlament huwa identiku għall-paragrafu 2, inċiż 2 fil-
proposta tal-Kummissjoni)

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda tressqet bl-istess lingwaġġ fil-programm Qafas. Din il-mistoqsija għandha 
tissolva fil-programm Qafas iżda għall-koerenza, tressqet ukoll għall-programmi speċifiċi.

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

Emenda 9
Artikolu 4, paragrafu 2

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

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

– attivitajiet ta’ riċerka immirati lejn l-
ikklonjar tal-bnedmin għal skopijiet ta’ 
riproduzzjoni ,

- attivitajiet ta’ riċerka maħsuba għall-
ikklownjar ta' l-embrijoni tal-bniedem ,

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

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

– attivitajiet tar-riċerka maħsuba sabiex 
joħolqu embrijoni tal-bniedem għall-għan 
waħdieni tar-riċerka jew għall-kisba ta’ 
ċelluli mhux speċjalizzati (stem cell), inkluż 
permezz ta’ trasferiment tan-nukleu taċ-
ċelloli somatiċi.

- attivitajiet  ta’ riċerka maħsuba sabiex 
joħolqu embrijoni tal-bniedem għall-għan 
waħdieni ta’ skopijiet tar-riċerka jew għall-
kisba ta’ ċelloli mhux speċjalizzati (stem 
cell) u l-attività tar-riċerka li tuża ċelloli 
minn embrijoni bħal dawn, 
- attività ta’ riċerka li teqred l-embrijoni 
umani jew li tuża ċelloli mhux speċjalizzati 
(stem cells).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tressqet bl-istess lingwaġġ fil-programm Qafas. Din il-mistoqsija għandha 
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tissolva fil-programm Qafas iżda minħabba l-koerenza, tressqet ukoll għall-programmi 
speċifiċi.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer f’isem tal-Grupp Green/efa 

Emenda 10
Artikolu 4, paragrafu 2 a (ġdid)

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

- proġetti ta’ riċerka li huma pprojbiti fl-
Istati Membri għal raġunijiet li 
jirrigwardaw id-drittijiet fundamentali 
primarji u l-prinċipji kostituzzjonali,
- proġetti ta’ riċerka li jipperikolaw valuri 
primarji tad-dinjità tal-bniedem,
- metodi ta’ ikklownjar ta’ l-embrijoni tal-
bniedem,
- interventi fil-linja tal-mikrobi umani,
- l-użu u l-ħolqien ta’  ċelloli embrijoniċi 
mhux speċjalizzati (stem cells) għall-
iskopijiet ta’ riċerka xjentifika, peress li l-
bnedmin huma r-riżultati fihom infushom 
u l-ġisem uman, b’mod partikolari l-ġisem 
tal-mara, ma għandux ikun kumerċjalizzat.
Ma għandux ikun hemm għoti ta’ fondi 
diretti jew indiretti għar-riċerka fuq il-
kimeras.

Or. en

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

Emenda 11
Artikolu 4, paragrafu 3

3. Ir-riċerka li ġejja ma għandhiex tiġi 
ffinanzjata taħt dan il-programm:

3. Fil-każijiet fejn it-teknoloġija hija 
kontroversjali mill-punt ta’ etika (eż.
riċerka b’ċelloli embrijoniċi mhux 
speċjalizzati, embrijoni supernumerarji 
minn IVF, mistoqsijiet li jiġu mill-użu ta’ 
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dejta ġenetika fil-każ ta’ terapiji li ma 
jeżistux), proġetti ta’ riċerka li 
jikkostitwixxu alternattiva għal dawk it-
teknoloġiji kontroversjali fis-sens ta’ etika, 
eż. riċerka b’ċelloli mhux speċjalizzati 
adulti u ċelloli mhux speċjalizzati mill-
kurdun, trattament ta’ mard tal-fertilità 
mingħajr il-ħolqien ta’ embrijoni 
supernumerarji, ittestjar ġenetiku 
b’konnessjoni mat-terapija, għandhom
jkunu prijoritizzati. 

– attivitajiet ta’ riċerka li huma pprojbiti fl-
Istati Membri kollha
– attivitajiet ta’ riċerka li għandhom 
jitwettqu fi Stat Membru fejn riċerka bħal 
din hija pprojbita. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tressqet bl-istess lingwaġġ fil-programm Qafas. Din il-mistoqsija għandha tiġi  
solvuta fil-programm qafas iżda minħabba l-koerenza, tressqet ukoll għall-programmi 
speċifiċi.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer f’isem il-Grupp Green/efa 

Emenda 12
Artikolu 4, paragrafu 3, inċiż 1 a (ġdid)

- riċerka fuq embrijoni u ċelloli mhux 
speċjalizzati li huma pprojbiti f’diversi Stati 
Membri fuq il-bażi ta’ konsiderazzjonijiet 
fundamentali li jirrigwardaw id-drittijiet 
tal-bniedem u l-prinċipji kostituzzjonali

Or. en

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer f’isem il-Grupp Green/efa 

Emenda 13
Artikolu 4, paragrafu 3, inċiż 2

-  attivitajiet  ta’ riċerka li għandhom 
jitwettqu fl-Istat Membru fejn riċerka bħal 
din hija pprojbita.

- proġetti ta’ riċerka li jfixklu l-prinċipju 
ta’ sussidjarjetà u l-valuri tad-dinjità tal-
bniedem u jheddu n-nuqqas ta’ 
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kummerċjalizzazzjoni tal-ġisem uman 
b’mod partikolari tal-ġisem tal-mara.

Or. en

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 14
Artikolu 5, paragrafu 3

3. L-Anness IV għal dan il-Programm 
Speċifiku jistabbilixxi inizjattiva għall-
implimentazzjoni konġunta tal-programmi 
nazzjonali ta’ riċerka li għandha tkun is-
suġġett ta’ deċiżjoni separata skond l-
Artikolu 169 tat-Trattat.

3. L-Anness IV għal dan il-Programm 
Speċifiku jistabbilixxi inizjattiva pożittiva
għall-implimentazzjoni konġunta tal-
programmi nazzjonali ta’ riċerka li tkun is-
suġġett ta’ deċiżjoni separata skond l-
Artikolu 169 tat-Trattat.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiġġustifika lilha nnifisha. 

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 15
Artikolu 6, paragrafu 2

2. Il-Programm ta’ Ħidma għandu jqis l-
attivitajiet ta’ riċerka rilevanti li jitwettqu 
mill-Istati Membri, il-pajjiżi assoċjati u l-
organizzazzjonijiet Ewropej u 
internazzjonali. Għandu jkun aġġornat fejn 
jixraq.

2. Il-Programm ta’ Ħidma għandu jqis l-
attivitajiet ta’ riċerka rilevanti li jitwettqu 
mill-Istati Membri, il-pajjiżi assoċjati u l-
organizzazzjonijiet Ewropej u 
internazzjonali, u jikseb il-valur miżjud 
Ewropew, kif ukoll impatt fuq il-
kompettività industrijali u rilevanza ma’ 
politiki oħra tal-Komunità. Għandu jkun 
aġġornat fejn jixraq.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fi sfond ta’ kompettività ħarxa industrijali, għandha titpoġġa enfasi fuq il-valur miżjud 
Ewropew u l-importanza tal-politiki tal-Komunità.
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Emenda mressqa minn Britta Thomsen

Emenda 16
Artikolu 6, paragrafu 2

2. Il-Programm ta’ Ħidma għandu jqis l-
attivitajiet ta’ riċerka rilevanti li jitwettqu 
mill-Istati Membri, il-pajjiżi assoċjati u l-
organizzazzjonijiet Ewropej u 
internazzjonali. Għandu jkun aġġornat fejn 
jixraq.

2. Il-Programm ta’ Ħidma għandu jqis l-
attivitajiet ta’ riċerka rilevanti li jitwettqu 
mill-Istati Membri, il-pajjiżi assoċjati u l-
organizzazzjonijiet Ewropej u 
internazzjonali bl-iskop li jiżdiedu s-
sinerġiji ma’ attivitajiet bħal dawn. Għandu 
jkun aġġornat fejn jixraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex joħloq ERA konsistenti mal-benefiċċju għall-Ewropea, il-Programm ta’ Ħidma 
għandu jaspira li jżid is-sinerġiji ma’ l-attivitajiet eżistenti tar-riċerka, u mhux biss li jagħti 
kashom. 

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 17
Artikolu 6, paragrafu 3

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

3. Il-proposti għal azzjonijiet indiretti fl-
iskemi ta’ finanzjament għandhom ikunu 
evalwati u magħżula fuq il-bażi tal-prinċipji 
li ġejjin:

-eċċellenza xjentifika u/jew teknoloġika;
-rilevanzja għall-objettivi tal-programm 
speċifiku;
-il-potenzjal ta’ l-impatt ta’ l-iżvilupp, it-
tifrix u l-użu tar-riżultati tal-proġett;
- il-kwalità u l-effiċjenza ta’ l-
implimentazzjoni u l-immaniġġjar.
Fi ħdan dan il-qafas, il-Programm ta’ 
Ħidma għandu jispeċifika l-kriterji ta' l-
evalwazzjoni u ta’ l-għażla u ħtiġiet oħra, il-
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piżijiet u l-limiti jistgħu jkunu speċifikati 
aktar.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fl-interessti ta’ applikazzjoni aktar effiċjenti tal-miżuri taħt il-programm speċifiku, il-
prinċipji li jirregolaw l-għażla tal-proġett għandhom ikunu stabbiliti f’aktar dettal.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 18
Artikolu 6, paragrafu 4

4. Il-Programm ta’ Ħidma jista’ jidentifika: 4. Il-Programm ta’ Ħidma jista’ jidentifika 
installazjonijiet Ewropej li jirċievu ħlas fil-
forma ta’ miżata ta’ sħubija.

a) l-organizzazzjonjiet li jirċievu ħlasijiet 
f’forma ta’ miżata tas-sħubija;
(b) l-azzjonijiet ta’ appoġġ għall-attivitajiet 
ta’ entitajiet legali speċifiċi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet kollha għandhom jikkompetu b'kundizzjonijiet ugwali u 
b’opportunitajiet ugwali. Il-paragrafu 4 għandu għaldaqstant jirreferi biss għal għaqdiet li 
għandhom il-karattru ta’ ‘Istallazzjonijiet Ewropej’, filwaqt li paragrafu (b) għandu jitħassar.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 19
Artikolu 7, paragrafu  2

2. Il-proċedura stipulata fl-Artikolu 8(2) 
għandha tapplika għall-adozzjoni ta’:

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

(a) il-Programm ta’ Ħidma msemmi fl-
Artikolu 6(1)

(a) l-abbozzar u l-aġġornament tal-
Programm ta’ Ħidma msemmi fl-Artikolu 
6(1), inklużi l-istrumenti li għandhom 
jintużaw fuq bażi ta’ prijorità, kwalunkwe 
aġġustament sussegwenti fl-użu tagħhom, 
il-kontenut tas-sejħiet għall-proposti kif 
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ukoll l-evalwazzjoni u l-kriterji ta’ l-għażla 
applikati,   

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

(b) l-approvazzjoni ta’ l-għoti ta’ fondi ta’:

(i) azzjonijiet RTD li jinvolvu n-netwerks 
tal-proġetti ta’ eċċellenza u integrati;
(ii) azzjonijiet RTD skond it-temi li ġejjin:
- saħħa; 
- ikel, agrikoltura u bijoteknoloġija;
- nanoxjenzi u nanoteknoloġiji,
(ba) l-abbozzar tat-termini tar-riferenza 
għall-istima esterna msemmija fl-Artikolu 7 
tal-programm qafas,
(bb) kwalunkwe aġġustament għall-analiżi 
indikattiva ta’ l-ammont kif imniżżel fl-
Anness II.

Or. en

(Punt (bb) fl-emendi tal-Parlament huwa identiku għall-punt (b) fil-proposta tal-
Kummissjoni)

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 20
Artikolu 7, paragrafu 2

2.Il-proċedura stipulata fl-Artikolu 8(2) 
għandha tapplika għall-adozzjoni ta’: 

2. Il-proċedura ta’ l-immaniġġjar stipulata 
fl-Artikolu 8(2) għandha tapplika għall-
adozzjoni:

(a) il-Programm ta’ Ħidma msemmi fl-
Artikolu 6(1)

(a) tal-Programm ta’ Ħidma msemmi fl-
Artikolu 6(1), inklużi l-istrumenti li 
għandhom jintużaw bħala prijorità, 
kwalunkwe modifiki sussegwenti, il-
kontenut tas-sejħiet u l-kriterji ta' l-
evalwazzjoni u l-għażla li għandhom 
japplikaw;

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

(b) (b) ta' kull aġġustament fl-analiżi 
indikattiva ta’ l-ammont kif spjegat fl-
Anness II;
(ba) tal-finanzjament ta’ l-azzjonijiet ta’ l-
RDT fejn l-ammont stmat tal-kontribut tal-
Komunità taħt dan il-programm huwa € 0.6 
miljun euro jew aktar;
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(bb) ta' deċiżjonijiet ta’ finanzjament għall-
ERA-NET u ERA-NET PLUS;
(bc) tal-kuntratt bejn il-Kummissjoni u l-
Bank ta’ l-Investiment Ewropew rigward il-
Faċilità ta’ Finanzjament tal-Qsim tar-
Riskju.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-funzjonijiet kurrenti tal-kumitat ta’ l-immaniġġjar għandhom jinżammu, peress li huwa 
vitali għas-suċċess tal-programm illi l-pajjiżi jħossu illi huma sieħba u li l-miżuri huma 
mħarsa b’mod tajjeb, filwaqt li jittieħed kont illi ħafna minnhom sejrin jikkumplimentaw il-
miżuri li qegħdin jittieħdu fid-diversi Stati.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 21
Artikolu 8, paragrafu 2

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, 
il-proċedura ta’ tmexxija stipulata fl-
Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE 
għandha tapplika, skond l-Artikolu 7(3) 
tagħha.

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, 
Artikolu 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE 
għandhom japplikaw.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiġġustifika lilha nnifisha.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 22
Artikolu 8 a (ġdid)

Artikolu 8a.
Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-
monitoraġġ, l-evalwazzjoni u r-reviżjoni 
indipendenti meħtieġa skond l-Artikolu 7 
tad-deċiżjoni dwar is-Seba’ Programm 
Qafas dwar l-attivitajiet li jittieħdu fl-
oqsma koperti mill-Programm Speċifiku.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-linji gwida mniżżla fis-Seba’ Programm Qafas għandhom jitħarsu sabiex ikun żgurat il-
monitoraġġ u l-kontroll ta’ l-azzjonijiet taħt il-programm speċifiku.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 23
Anness I, sottotitolu  'Introduzzjoni', paragrafu 1, inċiż 5

- it-tqarrib lejn xulxin tax-xjenza u s-soċjetà 
għall-integrazzjoni armonjuża tax-xjenza u t-
teknoloġija fis-soċjetà Ewropea; kif ukoll

- it-tqarrib lejn xulxin tax-xjenza u s-soċjetà 
għall-integrazzjoni armonjuża tax-xjenza u t-
teknoloġija fis-soċjetà Ewropea. Tgħin il-
help desks informattivi  nazzjonali jew 
reġjonali ta’ l-UE  eżistenti sabiex 
jipprovdu lill-SMEs, l-istituzzjonijiet
industrijali u istituzzjonijiet ta’ l-għerf bl-
informazzjoni kollha dwar il-Programm
Qafas, il-Programm Qafas dwar il-
Kompetittività u l-Innovazzjoni u l-Fondi 
Strutturali; u

Or. en

Ġustifikazzjoni

Help desks informattivi eżistenti għandhom jirċievu gwida u informazzjoni sabiex huma 
jistgħu jkunu ta’ servizz lill-SMEs, l-industrija u l-istituzzjonijiet ta’ l-għerf u jagħmlu dan bl-
idea ta’ kumplimentarjetà bejn il-fondi.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 24
Anness I, sottotitolu 'Introduzzjoni', paragrafu 1, daħliet 5 u 6 u paragrafu 2

- it-tqarrib lejn xulxin tax-xjenza u s-soċjetà 
għall-integrazzjoni armonjuża tax-xjenza u t-
teknoloġija fis-soċjetà Ewropea; kif ukoll

- it-tqarrib lejn xulxin tax-xjenza u s-soċjetà 
għall-integrazzjoni armonjuża tax-xjenza u t-
teknoloġija fis-soċjetà Ewropea; kif ukoll; 
- Azzjonijiet ta’ appoġġ għall-iżvilupp 
koerenti tal-politiki tar-riċerka; u 

- azzjonijiet orizzontali u miżuri ta' appoġġ 
għall-kooperazzjoni internazzjonali.

- azzjonijiet u miżuri ta' appoġġ għall-
koperazzjoni internazzjonali.

Dan il-Programm Speċifiku se jappoġġa l-
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iżvilupp koerenti tal-politika tar-riċerka.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jsir enfasi fuq il-politiki tar-riċerka u jkun żgurat illi dawn jiġu segwiti b’mod 
koerenti. Għaldaqstant huwa propost illi jiddaħħal punt ġdid f’dan ir-rigward.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 25
Anness I, sottotitolu 'Introduzzjoni', paragrafu 1, inċiż 6

- azzjonijiet orizzontali u miżuri ta' appoġġ 
għall-kooperazzjoni internazzjonali. 

- azzjonijiet orizzontali u miżuri ta' appoġġ 
għall-koperazzjoni internazzjonali, inkluż il-
livell transkonfinali u fuq livell 
internazzjonali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istess prinċipju li jgħodd għall-koperazzjoni internazzjonali għandu jintuża għall-
koperazzjoni transkonfinali u interreġjonali.

Emenda mressqa minn Britta Thomsen

Emenda 26
Anness I, sottotitolu 'Introduzzjoni', paragrafu 4

L-azzjonijiet għall-koordinament ta’ 
programmi mhux Komunitarji jista’ jsir
f'dan il-Programm Speċifiku bl-użu ta’ l-
iskema ERA-NET u l-parteċipazzjoni tal-
Komunità fi programmi nazzjonali ta' 
riċerka li jiġu implimentati b'mod konġunt 
(l-Artikolu 169 tat-Trattat) kif jidher fil-
Programm Speċifiku ta’ Kooperazzjoni.

L-azzjonijiet għall-koordinament ta’ 
programmi mhux Komunitarji jistgħu jsiru
f'dan il-Programm Speċifiku bl-użu ta’ l-
iskema ERA-NET u l-parteċipazzjoni tal-
Komunità fi programmi nazzjonali ta' 
riċerka li jiġu implimentati b'mod konġunt 
(l-Artikolu 169 tat-Trattat) kif jidher fil-
Programm Speċifiku ta’ Koperazzjoni. L-
azzjoni tintuża ukoll sabiex ittejjeb il-
kumplimentarjetà u s-sinerġija bejn il-
Programm Qafas u l-attivitajiet li jitwettqu 
fil-qafas ta’ l-istrutturi intergovernattivi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fuq livell Ewropew l-infrastrutturi mexxejja tad-dinja huma żviluppati u jintużaw mill-Istati 
Membri permezz tas-sħubija tagħhom fl-organizzazzjonijiet intergovernattivi Ewropej. L-
infrastrutturi tar-riċerka jfissru valur ċar miżjud u l-benefiċċju għar-riċerka Ewropea, u 
għalhekk għandhom jitqiesu.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 27
Anness I, sottotitolu 'Introduzzjoni', paragrafu 5 a (ġdid)

Din il-parti tal-Programm Qafas hija intiża 
li barra minn hekk issaħħaħ l-universitajiet 
Ewropej, peress li dawn huma 
istituzzjonijiet bi rwol prinċipali sabiex 
iwettqu r-riċerka xjentifika u teknoloġika 
ta' grad għoli u jistabbilixxu ż-Żona tar-
Riċerka Ewropea.

Or. xm

(Din l-emenda tieħu post l-AM 1138 għar-Rapport Abbozz ta’ Jerzy Buzek fis-7 Programm 
Qafas)

Ġustifikazzjoni

L-irwol vitali li jridu jieħdu l-universitajiet hu tant ovvju hekk li ma jeħtieġx ġustifikazzjoni 
ulterjuri.  Il-Kummissjoni nnifisha irrikonoxxiet dan ripetutament u ppubblikat 
komunikazzjoni fuq dan is-suġġett (COM (2003)0058), bl-isem 'L-irwol ta' l-universitajiet fl-
Ewropa ta' l-għarfien', li tgħid li l-Unjoni Ewropea tenħtieġ dinja universitarja b'saħħitha u 
kabbarija' u li 'L-Ewropa tenħtieġ livell ta' eċċellenza fl-universitajiet tagħha sabiex tieħu l-
aħjar mill-proċessi li jsostnu s-soċjetà ta' l-għarfien'.  L-istess komunikazzjoni tidentifika 
wkoll il-ħtieġa li jissaħħaħ l-irwol ta' l-universitajiet sabiex tittejjeb il-kompetittività tagħhom 
fir-rigward tal-pajjiżi l-aktar żviluppati li qegħdin 'il barra mill-Unjoni.   Fid-dawl ta' dawn 
il-kunsiderazzjonijiet, il-Programm ta' Qafas għandu jenfasizza l-irwol ta' l-universitajiet.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 28
Anness I, sottotitolu 'Introduzzjoni', intestatura 'Żvilupp Koerenti tal-politiki tar-riċerkaturi'

Żvilupp koerenti mal-politika tar-riċerka Imħassar 

L-attivitajiet li jsiru taħt din il-parti se 
jagħtu wkoll appoġġ għall-iżvilupp koerenti 
tal-politika tar-riċerka, jikkumplementaw l-
attivitajiet ta' koordinament taħt il-
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programm Kooperazzjoni, u jagħtu 
kontribut għall-politika u għall-inizjattivi 
Komunitarji (eż. il-leġiżlazzjoni, ir-
rakkomandazzjonijiet u l-linji ta’ gwida) li 
jkollhom l-għan li jtejbu l-koerenza u l-
impatt tal-politika ta' l-Istati Membri.

Dawn l-attivitajiet se jagħtu kontribut lill-
implimentazzjoni ta’ l-Istrateġija ta’ 
Liżbona, partikolarment lill-mira tat-3% 
f’investiment fir-riċerka, billi jgħinu lill-
Istati Membri u lill-Unjoni jiżviluppaw 
politika iktar effettiva ta' riċerka u żvilupp. 
L-għan hu li titjieb ir-riċerka pubblika u r-
rabtiet tagħha ma' l-Industrija, li jiġi 
mħeġġeġ investiment privat fir-riċerka, 
partikolarment bil-ħolqien ta’ 
kundizzjonijiet ta’ qafas xierqa bit-tisħiħ 
tas-sostenn pubbliku u l-effett ta’ xprun li 
għandu fuq l-investiment privat.

L-attivitajiet se jinkludu:

Il-monitoraġġ u l-analiżi tal-politiki
pubblika u ta' l-istrateġiji industrijali 
relatati mar-riċerka

L-għan hu li tiġi provduta informazzjoni u 
analiżi b’sostenn tad-disinn, l-
implimentazzjoni, l-evalwazzjoni u l-
koordinament tal-politiki pubbliċi bejn il-
pajjiżi . Dan se jinkludi:

Servizz ta' informazzjoni u intelliġenza 
(ERAWATCH) biex jagħti sostenn lit-
tfassil tal-politika ta' riċerka bbażata fuq l-
evidenza u biex jikkontribwixxi għall-
ħolqien ta’ Żona Ewropea tar-Riċerka 
(ERA) billi jipprovdi fehim aħjar tan-
natura, l-elementi kostituttivi u l-
evoluzzjoni tal-politiki, l-inizjattivi u s-
sistemi nazzjonali u reġjonali tar-riċerka. 
Dan se jinkludi analiżi regolari, minn 
perspettiva Ewropea, ta’ kwistjonijiet dwar 
it-tfassil tal-politiki tar-riċerka, 
primarjament: il-fatturi li jwasslu għall-
evoluzzjoni tas-sistemi tar-riċerka u l-
implikazzjonijiet tagħhom għall-istrutturi 
tal-politiki u tat-tmexxija; kwistjonijiet/sfidi 
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li qed jinbtu u għażliet tal-politiki; u 
reviżjoni fuq livell Ewropew tal-progress ta’ 
l-Istati Membri lejn l-ERA u l-mira tat-3%.

Attività ta’ monitoraġġ ta’ l-investimenti 
fil-qasam tar-riċerka industrijali biex 
tipprovdi sors ta’ informazzjoni konsistenti 
fih innifsu u komplementarju biex jgħin fl-
għażla tad-direzzjoni tal-politika pubblika u 
biex tippermetti lill-impriżi jivverifikaw l-
istrateġiji ta’ investiment tagħhom fir-
riċerka u l-iżvilupp. Dan se jinkludi tabelli 
ta’ evalwazzjoni perjodika ta’ investimenti 
f’livelli ta’ impriża u settorjali, stħarriġ 
dwar it-tendenzi ta’ l-investiment privat fir-
riċerka u l-iżvilupp, analiżi tal-fatturi li 
jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet u l-prattika ta’ 
l-investiment ta’ l-impriżi fir-riċerka u l-
iżvilupp, analiżi ta’ l-impatti ekonomiċi, u 
evalwazzjoni ta’ l-implikazzjonijiet għall-
politiki. 

– L-iżvilupp u l-analiżi ta’ indikaturi dwar 
l-attività tar-riċerka u l-impatti tagħha fuq 
l-ekonomija. Dan se jinkludi l-
preparazzjoni u l-pubblikazzjoni tad-data 
ewlenija għax-xjenza u t-teknoloġija 
nazzjonali u reġjonali u tat-tabelli ta’ 
evalwazzjoni bl-użu, fejn ikun xieraq, ta’ 
indikaturi statistiċi uffiċjali. il-evalwazzjoni
tal-punti b’saħħithom u d-dgħjufijiet tas-
sistemi tar-riċerka u l-iżvilupp ta’ l-Istati 
Membri. u l-analiżi tal-pożizzjoni u l-
prestazzjoni ta’ l-UE fir-riċerka xjentifika u 
teknoloġika.

Dawn l-attivitajiet se jitwettqu 
f’kollaborazzjoni maċ-Ċentru Konġunt tar-
Riċerka kif ukoll permezz ta’ studji u 
gruppi ta’ esperti.

Il-koordinament tal-politiki tar-riċerka, 
inklużi inizjattivi ta' koperazzjoni
internazzjonali meħuda dwar kwistjonijiet 
ta' interess komuni fuq il-livell nazzonali 
jew dak reġjonali 

L-għan hu t-tisħiħ tal-koordinament ta' l-
oqsma tal-politiki tar-riċerka permezz ta' 
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azzjonijiet ta' sostenn (i) ta' l-
implimentazzjoni tal-metodu miftuħ ta' 
koordinament (open method of 
coordination [OMC]) u (ii) ta' inizjattivi 
mill-qiegħ meħuda minn bosta pajjiżi u 
reġjuni, li fejn hu xieraq jinvolvu partijiet 
interessati oħrajn (inklużi l-industrija, l-
organizzazzjonijiet Ewropej u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili).

Dawn l-attivitajiet se jindirizzaw 
kwistjonijiet ta’ interess komuni dwar ir-
riċerka u oqsma relevanti oħra tal-politiki li 
għandhom jiġu mmobilizzati għall-ħolqien 
ta’ l-ERA u l-ksib ta’ l-għan ta’ l-UE tat-
3% f’investiment fir-riċerka. Dawn 
għandhom: jagħtu kontribut lill-iżvilupp ta’ 
politiki nazzjonali u reġjonali iżjed effettiva 
permezz ta’ tagħlim reċiproku u r-reviżjoni 
esperta; iħeġġu inizjattivi kkombinati jew 
konġunti bejn gruppi ta’ pajjiżi u reġjuni 
interessati fis-setturi li jinvolvu dimensjoni 
jew impatt transnazzjonali qawwi(ja); u 
fejn hu xieraq, jidentifikaw kwistjonijiet li 
jeħtieġu azzjonijiet komplimentari u li 
jsaħħu lil xulxin fuq livell Komunitarju u 
dak ta' l-Istati Membri.

L-inizjattivi meħuda minn bosta pajjiżi u 
reġjuni jistgħu jkopru attivitajiet bħar-
reviżjoni esperta tal-politiki nazzjonali u 
reġjonali, l-iskambju ta’ esperjenzi u ta' l-
istaff, evalwazzjoni konġunta u 
evalwazzjoni ta’ l-impatt, u l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta’ inizjattivi konġunti.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din it-taqsima għandha tiċċaqlaq mill-Anness I sabiex tiddaħħal bħala punt addizjonali 
wara s-sitt punti li fihom l-anness huwa maqsum.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 29
Anness I, sottotitolu 'Introduzzjoni', intestatura 'Żvilupp koerenti mal-politiki tar-riċerka', 

paragrafu 3, bulit 1, subparagrafu 1, inċiż 2
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– Attività ta’ monitoraġġ ta’ l-investimenti 
fil-qasam tar-riċerka industrijali biex 
tipprovdi sors ta’ informazzjoni konsistenti 
fih innifsu u komplimentarju biex tgħin fl-
għażla tad-direzzjoni tal-politika pubblika u 
biex tippermetti lill-impriżi jivverifikaw l-
istrateġiji ta’ investiment tagħhom fir-riċerka 
u l-iżvilupp. Dan se jinkludi tabelli ta’ 
evalwazzjoni perjodika ta’ investimenti 
f’livelli ta’ impriża u settorjali, stħarriġ dwar 
it-tendenzi ta’ l-investiment privat fir-riċerka 
u l-iżvilupp, analiżi tal-fatturi li 
jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet u l-prattiki ta’ 
l-investiment ta’ l-impriżi fir-riċerka u l-
iżvilupp, analiżi ta’ l-impatti ekonomiċi, u 
evalwazzjoni ta’ l-implikazzjonijiet għall-
politiki.

– Attività ta’ monitoraġġ ta’ l-
investimenti fil-qasam tar-riċerka 
industrijali biex tipprovdi sors ta’ 
informazzjoni konsistenti fih innifsu 
u komplimentarju biex tgħin fl-
għażla tad-direzzjoni tal-politika
pubblika u biex tippermetti lill-
impriżi fis-setturi ta’ interess 
prinċipali għall-ekonomija ta’ l-UE 
li jivverifikaw l-istrateġiji ta’ 
investiment tagħhom fir-riċerka u l-
iżvilupp. Dan se jinkludi tabelli ta’ 
valutazzjoni perjodika ta’ 
investimenti f’livelli ta’ impriża u 
settorjali, stħarriġ dwar it-tendenzi 
ta’ l-investiment privat fir-riċerka u 
l-iżvilupp, analiżi tal-fatturi li 
jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet u l-
prattiki ta’ l-investiment ta’ l-impriżi 
fir-riċerka u l-iżvilupp, analiżi ta’ l-
impatti ekonomiċi, u evalwazzjoni 
ta’ l-implikazzjonijiet għall-politiki.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Investiment tar-riċerka industrijali għandu jitħeġġeġ fis-setturi ta’ interess prinċipali għall-
ekonomija ta’ l-UE.  

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 30
Anness I, sottotitolu 'Introduzzjoni', intestatura , 'Żvilupp koerenti tal-politiki tar-riċerka', 

paragrafu 3, bulit 2, subparagrafu 1

L-għan hu t-tisħiħ tal-koordinament ta' l-
oqsma tal-politiki tar-riċerka permezz ta' 
azzjonijiet ta' sostenn (i) ta' l-
implimentazzjoni tal-metodu miftuħ ta' 
koordinament (open method of coordination 
ġOMCħ) u (ii) ta' inizjattivi mill-qiegħ 
meħuda minn bosta pajjiżi u reġjuni, li fejn 
hu xieraq jinvolvu partijiet interessati oħrajn 
(inklużi l-industrija, l-organizzazzjonijiet 
Ewropej u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili). 

L-għan hu t-tisħiħ tal-koordinament ta' l-
oqsma tal-politiki tar-riċerka, fejn dan jista’ 
joħloq b’mod ċar valur miżjud għas-sistemi 
tar-riċerka u l-innovazzjoni, permezz ta' 
azzjonijiet ta' sostenn (i) ta' l-
implimentazzjoni tal-metodu miftuħ ta' 
koordinament (open method of coordination 
(OMC) u (ii) ta' inizjattivi mill-qiegħ 
meħuda minn bosta pajjiżi u reġjuni, li fejn 
hu xieraq jinvolvu partijiet interessati oħrajn 
(inklużi l-industrija, l-organizzazzjonijiet 
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Ewropej u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-politiki tar-riċerka għandha tkun ikkordinata fuq livell ta’ l-UE f’oqsma fejn hemm valur 
miżjud ċar għall-koperazzjoni. Id-duplikazzjoni max-xogħol li jsir fil-politiki tar-riċerka 
nazzjonali ta’ l-Istati Membri għandha tkun evitata akkost ta’ kollox.  

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 31
Anness I, sottotitolu 'Introduzzjoni', intestatura, 'Żvilupp koerenti tal-politiki tar-riċerka', 

paragrafu 3, bulit 2, subparagrafu 3 a (ġdid)

Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-:
- metodu sinerġetiku għall-iżvilupp tal-
potenzjal tar-riċerka flimkien mal-Fondi 
Strutturali u l-programmi mmexxija mill-
innovazzjoni ;
- it-tnaqqis tat-tfixkil amministrattiv u 
fiżiku illi jopponu koperazzjoni
transkonfinali effettiva bejn ir-reġjuni ta’ l-
Stati Membri differenti u l-iżvilupp ta’ 
riċerka konġunta u kapaċità ta’ l-
innovazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-politika reġjonali, il-politika reġjonali ta’ bejn il-fruntiera għandha aspetti distinti u 
għandha tifsira partikolari għall-integrazzjoni ta’ l-UE, li tipprova tmur lilhemm mill-
fruntieri ta’ l-Istati Membri. Ta’ spiss, il-koperazzjoni innovattiva bejn il-fruntieri ta’ l-Istati 
Membri tfalli. Dan huwa dovut għat-tfixkil amministrattiv u spazjali. Kwalunkwe għajnuna 
fil-koordinazzjoni tal-politiki fir-reġjuni u l-Istati Membri sabiex isolvu dawn il-problemi 
għandha tintlaqa’. L-innovazzjoni ma tiqafx fil-fruntiera ta’ Stat Membru.  

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer f’isem tal-Grupp Green/efa 

Emenda 32
Anness I, sottotitolu 'Introduzzjoni', intestatura, 'Aspetti etiċi', paragrafu 1
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Matul l-implimentazzjoni ta' dan il-
Programm Speċifiku u fl-attivitajiet ta' 
riċerka li joħorġu minnu, il-prinċipji etiċi 
fundamentali għandhom jiġu rispettati . 
Dawn jinkludu, inter alia, il-prinċipji riflessi 
fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-
Unjoni Ewropea, inklużi l-protezzjoni tad-
dinjità umana u tal-ħajja tal-bniedem, il-
protezzjoni ta’ l-informazzjoni personali u l-
privatezza, il-ħarsien ta' l-annimali u l-
ambjent skond il-liġi Komunitarja u l-aħħar 
verżjonijiet tal-konvenzjonijiet, linji ta’ 
gwida u kodiċi ta' kondotta internazzjonali 
relevanti, pereżempju, id-Dikjarazzjoni ta' 
Ħelsinki, il-Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-
Ewropa dwar id-Drittijiet Umani u l-
Bijomediċina ffirmata f'Oviedo fl-4 ta' April 
1997, u l-Protokolli Addizzjonali, il-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-
Minuri, id-Dikjarazzjoni Universali dwar il-
Ġenomu Uman u Drittijiet Umani adottati 
mill-UNESCO, il-Konvenzjoni tan-NU dwar 
l-Armi Bijoloġiċi u Tossiċi (BTWC), it-
Trattat Internazzjonali dwar ir-Riżorsi 
Ġenetiċi tal-Pjanti għall-Ikel u l-Agrikoltura, 
u r-riżoluzzjonijiet relevanti ta' l-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO).

Matul l-implimentazzjoni ta' dan il-
Programm Speċifiku u fl-attivitajiet ta' 
riċerka li joħorġu minnu, il-prinċipji etiċi 
fundamentali għandhom jiġu rispettati . 
Dawn jinkludu, inter alia, il-prinċipji riflessi 
fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-
Unjoni Ewropea, inklużi l-protezzjoni tad-
dinjità umana u tal-ħajja tal-bniedem, il-
protezzjoni ta’ l-informazzjoni personali u l-
privatezza, il-ħarsien ta' l-annimali u l-
ambjent skond il-liġi Komunitarja u l-aħħar 
verżjonijiet tal-konvenzjonijiet, linji ta’ 
gwida u kodiċi ta' kondotta internazzjonali 
relevanti, pereżempju, id-Dikjarazzjoni ta' 
Ħelsinki, il-Konvenzjoni tal-Kunsill ta' l-
Ewropa dwar id-Drittijiet Umani u l-
Bijomediċina ffirmata f'Oviedo fl-4 ta' April 
1997, u l-Protokolli Addizzjonali, il-
Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-
Minuri, id-Dikjarazzjoni Universali dwar il-
Ġenomu Uman u Drittijiet Umani adottati 
mill-UNESCO, il-Konvenzjoni tan-NU dwar 
l-Armi Bijoloġiċi u Tossiċi (BTWC), it-
Trattat Internazzjonali dwar ir-Riżorsi 
Ġenetiċi tal-Pjanti għall-Ikel u l-Agrikoltura, 
u r-riżoluzzjonijiet relevanti ta' l-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), 
ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew 
tal-10 ta’ Marzu 2005 dwar in-negozju fiċ-
ċellola tal-bajd tal-bniedem 1 u tas-26 ta’ 
Ottubru 2005 dwar il-brevetti għall-
invenzjonijiet bijoteknoloġiċi 2 u l-liġijiet u 
r-regolamenti validi fil-pajjiżi fejn isiru
dawn il-proġetti tar-riċerka.
___________

1  ĠU C 320 E, 15.12.2005, p. 251.
2 Testijiet adottati ta’ dik il-ġurnata, 
P6_TA(2005)0407.

Or. en

Emenda mressqa minn Angelika Niebler, Christian Ehler, Herbert Reul

Emenda 33
Anness I, sottotitolu 'Introduzzjoni', intestatura, 'Aspetti etiċi', paragrafi 2, 3, 4 u 5

L-opinjonijiet tal-Grupp Ewropew ta' 
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Konsulenti dwar l-Implikazzjonijiet Etiċi tal-
Bijoteknoloġija (1991-1997) u l-opinjonijiet 
tal-Grupp Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza 
u Teknoloġiji Ġodda (minn 1998 'il 
quddiem) ser jiġu kkunsidrati.
Konformement mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà u tal-fehmiet differenti li jeżistu 
fl-Ewropa, il-parteċipanti fil-proġetti ta' 
riċerka għandhom jikkonformaw mal-
leġiżlazzjoni, regolamenti u regoli etiċi 
kurrenti fil-pajjiżi fejn tkun ser ssir ir-
riċerka. Fi kwalunkwe każ, japplikaw id-
dispożizzjonijiet nazzjonali u l-ebda riċerka 
li tkun projbita fi kwalunkwe Stat Membru 
jew pajjiż ieħor mhi se tiġi appoġġata minn 
finanzjament Komunitarju li jsir f’dak l-
Istat Membru jew pajjiż.

Konformement mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà u tal-fehmiet differenti li jeżistu 
fl-Ewropa, il-parteċipanti fil-proġetti ta' 
riċerka għandhom jikkonformaw mal-
leġiżlazzjoni, regolamenti u regoli etiċi 
kurrenti fil-pajjiżi fejn tkun se ssir ir-riċerka.

Fejn hu xieraq, il-parteċipanti fil-proġetti ta' 
riċerka għandhom jiksbu l-approvazzjoni tal-
kumitati etiċi nazzjonali jew lokali qabel il-
bidu ta' l-attivitajiet ta' RTD. Reviżjoni etika 
ġdida ser tiġi implimentata sistematikament 
mill-Kummissjoni għal proposti li jittrattaw 
kwistonijiet etikament sensittivi jew li fihom 
aspetti etiċi ma jkunux ġew trattati 
adegwatament. F'każijiet speċifiċi, reviżjoni 
etika tista' ssir waqt l-implimentazzjoni ta' 
proġett.

il-parteċipanti jew parteċipazzjoni  fil-
proġetti ta' riċerka dwar suġġetti sensittivi 
fis-sens ta’ l-etika bħall-analiżi tad-DNA 
fuq il-bnedmin, ir-riċerka fuq il-persuni li 
ma jistgħux jagħtu l-kunsens, ir-riċerka 
marbuta mas-sofferenza ta’ l-annimali 
vertebri, eċċ. għandhom jiksbu l-
approvazzjoni tal-kumitati etiċi nazzjonali 
jew lokali qabel il-bidu ta' l-attivitajiet ta' 
RTD. Reviżjoni etika ġdida ser tiġi
implimentata sistematikament mill-
Kummissjoni. F'każijiet speċifiċi, reviżjoni 
etika tista' ssir waqt l-implimentazzjoni ta' 
proġett.

Skond l-Artikolu 4(3) ta’ din id-Deċiżjoni l-
ebda finanzjament mhu ser jingħata għal 
attivitajiet ta’ riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha.

Fuq bażi annwali, il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Parlament u lill-Kunsill dwar 
l-attivitajiet tagħhom f’dan il-qasam u 
minbarra dan tipprovdi lill-Kunsill u lill-
Parlament b’informazzjoni meta mitluba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tqegħid tal-kliem propost mill-Kummissjoni ma huwiex preċiż f’punt wieħed, b’mod 
speċjali ddaħħal l-obbligu tar-rappurtar lill-Parlament.
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Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer fl-isem tal-Grupp Green/efa Group

Emenda 34
Anness I, sottotitolu 'Introduzzjoni', intestatura, 'Aspetti etiċi', paragrafu  2

L-opinjonijiet tal-Grupp Ewropew ta' 
Konsulenti dwar l-Implikazzjonijiet Etiċi 
tal-Bijoteknoloġija (1991-1997) u l-
opinjonijiet tal-Grupp Ewropew dwar l-
Etika fix-Xjenza u Teknoloġiji Ġodda 
(minn 1998 'il quddiem) ser jiġu 
kkunsidrati.

Imħassar

Or. en

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 35
Anness I, sottotitolu 'Infrastruttura tar-Riċerka', intestatura 'Għan'

Li jittejjeb kemm jista' jkun l-użu u l-
iżvilupp ta' l-aħjar infrastrutturi ta' riċerka li 
jeżistu fl-Ewropa, u li fl-oqsma kollha tax-
xjenza u t-teknoloġija jiġi megħjun il-
ħolqien ta' l-infrastrutturi ġodda ta' riċerka 
ta' interess pan-Ewropew (jew titjib 
sostanzjali lil dawk eżistenti) li huma 
meħtieġa biex il-komunità ta' riċerka 
Ewropea tibqa' fuq quddiemnett tal-progress 
fir-riċerka, u kapaċi tgħin lill-industrija 
ssaħħaħ il-bażi ta' l-għarfien u l-ħiliet 
teknoloġiċi tagħha.

Li jittejjeb kemm jista' jkun l-użu u l-
iżvilupp ta' l-aħjar infrastrutturi ta' riċerka li 
jeżistu fl-Ewropa, u li fl-oqsma kollha tax-
xjenza u t-teknoloġija jiġi megħjun il-
ħolqien ta' l-infrastrutturi ġodda ta' riċerka 
ta' interess pan-Ewropew li huma meħtieġa 
biex il-komunità ta' riċerka Ewropea tibqa' 
fuq quddiemnett tal-progress fir-riċerka, u 
kapaċi tgħin lill-industrija ssaħħaħ il-bażi ta' 
l-għarfien u l-ħiliet teknoloġiċi tagħha.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ma għandux ikun hemm strateġija differenti għall-infrastrutturi tar-riċerka eżistenti u dawk 
li għandhom bżonn jinħolqu.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 36
Anness I,  sottotitolu 'Infrastruttura tar-Riċerka', intestatura 'Strateġija', paragrafu 1

Sabiex l-Ewropa ssir l-ekonomija l-iktar Sabiex l-Ewropa ssir l-ekonomija l-iktar 
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kompetittiva u dinamika bbażata fuq l-
għarfien fid-dinja, l-infrastrutturi moderni u 
effettivi ta’ riċerka huma kritiċi għall-ksib 
tat-tmexxija fix-xjenza u t-teknoloġija. L-
infrastrutturi ta’ riċerka għandhom rwol
ewlieni fil-ħolqien ta’ l-għarfien, fit-tixird 
ta’ l-għarfien u l-applikazzjoni u l-
isfruttament tiegħu, b’hekk l-innovazzjoni
tkun imħeġġa. L-aċċess għalihom huwa 
dejjem aktar indispensabbli fl-oqsma kollha 
tax-xjenza u t-teknoloġija. Ħafna 
infrastrutturi ta’ riċerka evolvew minn 
faċilitajiet kbar dedikati kważi 
esklussivament għal dixxiplina speċifika, 
f’facilitajiet ta’ servizz għal varjetà wiesgħa 
ta’ komunitajiet xjentifiċi. Bis-saħħa ta’ l-
informazzjoni u t-teknoloġija tal-
komunikazzjoni, kunċetti reċenti ta' 
infrastrutturi qed jespandu sabiex jinkludu 
sistemi mqassma ta' ħardwer, softwer u 
kontenuti b'valur kumulattiv enormi bħala 
arkivji ta' għarfien f'ħafna dixxiplini 
differenti.

kompetittiva u dinamika bbażata fuq l-
għarfien fid-dinja, l-infrastrutturi moderni u 
effettivi ta’ riċerka huma essenzjali għall-
ksib tat-tmexxija fix-xjenza u t-teknoloġija.
L-infrastrutturi ta’ riċerka għandhom irwol 
ewlieni fil-ħolqien ta’ l-għarfien, fit-tixrid
ta’ l-għarfien u l-applikazzjoni u l-
isfruttament tiegħu, b’hekk l-innovazzjoni 
tkun imħeġġa. L-aċċess għalihom huwa 
dejjem aktar indispensabbli fl-oqsma kollha 
tax-xjenza u t-teknoloġija u t-tfassil ta' 
politika bbażata fuq l-evidenza. Ħafna 
infrastrutturi ta’ riċerka evolvew minn 
faċilitajiet kbar dedikati kważi 
esklussivament għal dixxiplina speċifika, 
f’facilitajiet ta’ servizz għal varjetà wiesgħa 
ta’ komunitajiet xjentifiċi. Bis-saħħa ta’ l-
informazzjoni u t-teknoloġija tal-
komunikazzjoni, kunċetti reċenti ta' 
infrastrutturi qed jespandu sabiex jinkludu 
sistemi mqassma ta' ħardwer, softwer u 
kontenuti b'valur kumulattiv enormi bħala 
arkivji ta' għarfien f'ħafna dixxiplini 
differenti u għal ħafna komunitajiet 
differenti ta’ utenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Infrastruttura tar-riċerka għanda rwol vitali f’dan sabiex tferrex ir-riżultati tar-riċerka lill-
qasam iktar wiesa' ta’ dixxiplini u komunitajiet tar-riċerka, u hija essenzjali sabiex tkun 
adottata l-innovazzjoni. 

Informazzjoni mferrxa permezz ta’ dawn l-infrastrutturi tista’ toffri wkoll appoġġ importanti 
bbażat fuq l- evidenza għat-tfassil ta' politika. 

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 37
Anness I,  sottotitolu 'Infrastruttura tar-Riċerka', intestatura 'Strateġija', paragrafu 2

L-azzjoni proposta għandha b’mod 
partikolari tagħti kontribut lill-iżvilupp, l-
isfruttament u ż-żamma ta’ l-għarfien, 
permezz tas-sostenn tagħha lill-infrastruttri 
ta’ riċerka bbażati kemm fuq strateġija mill-
qiegħ immexxija mill-eċċellenza kif ukoll 

L-azzjoni proposta għandha b’mod 
partikolari tagħti kontribut lill-iżvilupp, l-
isfruttament u ż-żamma ta’ l-għarfien, 
permezz tas-sostenn tagħha lill-infrastruttri 
ta’ riċerka bbażati kemm fuq strateġija mill-
qiegħ immexxija mill-eċċellenza kif ukoll 
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b'waħda mmirata. It-titjib strateġiku ta’ e-
Infrastructures ibbażati fuq l-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni huwa wkoll meqjus 
bħala element mexxej fit-tibdil tal-mod kif 
titwettaq ix-xjenza.

b'waħda mmirata bbażata fuq ir-riżorsi 
disponibbli u l-prijoritajiet prinċipali 
Ewropej . It-titjib strateġiku ta’ e-
Infrastructures ibbażati fuq l-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni huwa wkoll meqjus 
bħala element li jimmotiva fit-tibdil tal-
mod kif titwettaq ix-xjenza u huwa 
appoġġjat b’investiment sinifikanti minn 
atturi pubbliċi u privati fil-partijiet kollha 
ta’ l-Ewropa. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-limiti dwar ir-riżorsi li huma disponibbli, għandu jkun hemm prijoritajiet ċari 
għall-azzjonijiet taħt il-Programm Speċifiku  "Kapaċitajiet".

Huwa importanti li jkun enfasizzat il-momentum marbut ma’ l-aġġornament ta’ l- e-
Infrastructures ta’ l-informazzjoni u l-komunikazzjoni bbażati fil-kuntest ta’ l-eEurope u l-e-
strategies nazzjonali jew reġjonali. 

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 38
Anness I, sottotitolu 'Infrastruttura tar-Riċerka', intestatura 'Strateġija', paragrafu 2

L-azzjoni proposta għandha b’mod 
partikolari tagħti kontribut lill-iżvilupp, l-
isfruttament u ż-żamma ta’ l-għarfien, 
permezz tas-sostenn tagħha lill-infrastruttri 
ta’ riċerka bbażati kemm fuq strateġija mill-
qiegħ immexxija mill-eċċellenza kif ukoll 
b'waħda mmirata. It-titjib strateġiku ta’ e-
Infrastructures ibbażati fuq l-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni huwa wkoll meqjus 
bħala element mexxej fit-tibdil tal-mod kif 
titwettaq ix-xjenza.

L-azzjoni proposta għandha b’mod 
partikolari tagħti kontribut lill-iżvilupp, l-
isfruttament u ż-żamma ta’ l-għarfien, 
permezz tas-sostenn tagħha lill-infrastruttri 
ta’ riċerka bbażati kemm fuq strateġija mill-
qiegħ immexxija mill-eċċellenza kif ukoll 
b'waħda mmirata. It-titjib strateġiku ta’ e-
Infrastructures u l-Infrastrutturi virtwali
bbażati fuq l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni huwa wkoll meqjus bħala 
element mexxej fit-tibdil tal-mod kif 
titmexxa x-xjenza. Il-koordinazzjoni ma’ l-
Istati Membri hija essenzjali għall-iżvilupp 
u l-finanzjament ta’ l-infrastrutturi

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ta’ min isemmi f’din it-taqsima illi huma l-Istati Membri li huma responsabbli għall-
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iżvilupp ta’ l-infrastrutturi tar-riċerka u illi għaldaqstant il-koordinazzjoni magħhom hija 
essenzjali. 

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 39
Anness I, sottotitolu 'Infrastruttura tar-Riċerka', intestatura 'Strateġija', paragrafu 3, parti tad-

daħla

It-terminu “Infrastrutturi ta’ riċerka” fil-
kuntest tal-Programm ta' qafas Komunitarju 
għar-Riċerka u l-Iżvilupp teknoloġiku 
jirreferi għall-faċilitajiet, riżorsi jew servizzi 
li huma meħtieġa mill-komunità ta’ riċerka 
sabiex twettaq ir-riċerka fl-oqsma xjentifiċi 
u teknoloġiċi kollha. Din it-tifsira tinkludi, 
barra r-riżorsi umani assoċjati:

It-terminu “Infrastrutturi ta’ riċerka” fil-
kuntest tal-Programm ta' qafas Komunitarju 
għar-Riċerka u l-Iżvilupp teknoloġiku 
jirreferi għal faċilitajiet, riżorsi jew servizzi 
li huma meħtieġa mill-komunità ta’ riċerka 
fl-oqsma tas-soċjetà pubblika, privata u 
ċivili sabiex twettaq ir-riċerka fl-oqsma 
xjentifiċi u teknoloġiċi kollha. Din it-tifsira 
tinkludi, barra r-riżorsi umani assoċjati:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Atturi tas-soċjeta’ pubblika, privata u ċivili kollha għandhom id-dritt ta’ aċċess għall-
faċilitajiet, ir-riżorsi u s-servizzi maħluqa mill-infrastruttura tar-riċerka. 

Emenda mressqa minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 40
Anness I, sottotitolu 'Infrastruttura tar-Riċerka', intestatura 'Strateġija, paragrafu 4 a (ġdid)

L-azzjonijiet meħuda jieħdu kont inter alia 
tal-fatt illi l-investiment fl-infrastrutturi 
tar-riċerka fir-reġjuni tal-konverġenza u r-
reġjuni l-aktar imbiegħda jżidu b’mod 
sostanzjali l-użu tal-potenzjal uman 
disponibbli f’dawk iz-zoni. Dan huwa 
importanti b’mod partikolari f’dawk ir-
reġjuni ta’ konverġenza fejn id-differenza 
bejn il-potenzjal tar-riċerka u l-istat ta’ l-
infrastrutturi huwa l-akbar.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Kif għandu jkun saret dispożizzjoni fil-programm ‘potenzjal tar-riċerka’ sabiex jingħata 
appoġġ lill-użu sħiħ tal-potenzjal uman fir-reġjuni ta’ konverġenza u r-reġjuni l-aktar 
imbiegħda. L-istess argumenti huma aktar rilevanti fir-rigward ta' l-irwol ta’ l-investiment fl-
infrastrutturi tar-riċerka. 

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 41
Anness I,  sottotitolu 'Infrastruttura tar-Riċerka', intestatura 'Attivitajiet', paragrafu 1, inċiż 1

il-perfezzjonament ta’ l-użu ta' infrastrutturi 
ta’ riċerka eżistenti u t-titjib tar-rendiment
tagħhom;

- bħala prijorità filwaqt li titjieb l-
utilizzazzjoni ta’ l-infrastruttura tar-riċerka 
eżistenti u jittejjeb ix-xogħol tagħhom; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titjib ta’  l-użu ta’ l-infrastrutturi tar-riċerka eżistenti għandu jkun ta’ prijorità għal dawn 
il-programmi speċifiċi peress li dan huma metodu aktar effiċjenti sabiex jintużaw il-fondi 
limitati li huma disponibbli.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 42
Anness I, sottotitolu 'Infrastruttura tar-Riċerka', intestatura 'Attivitajiet', paragrafu 1, inċiżi 2 u 

3

- it-trawwim ta' l-iżvilupp ta' infrastutturi ta' 
riċerka ġodda (jew titjib sostanzjali lil dawk 
eżistenti) ta’ interess pan-Ewropew, ibbażat 
fuq ix-xogħol ta’ l-ESFRI (Forum għall-
istrateġija Ewropea dwar l-Infrastrutturi ta’ 
Riċerka);

– it-trawwim ta' l-iżvilupp ta' infrastutturi ta' 
riċerka ġodda (jew titjib sostanzjali ta' dawk 
eżistenti) ta’ interess pan-Ewropew, inkluż
b’mod partikolari x-xogħol ta’ l-ESFRI
(Forum għall-istrateġija Ewropea dwar l-
Infrastrutturi ta’ Riċerka);

– miżuri ta’ sostenn, inkluż is-sostenn lill-
ħtiġijiet li jinħolqu.

– miżuri ta’ sostenn, inkluż is-sostenn lill-
ħtiġijiet li jinħolqu u l-kapaċitajiet 
teknoloġiċi ta’ l-iżvilupp fir-reġjuni ta’ 
konverġenza.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir dispożizzjoni għall-bżonnijiet ġodda fir-reġjuni tal-konverġenza.
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Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 43
Anness I, sottotitolu '‘Infrastruttura tar-riċerka', intestatura 'Attivitajiet', punt 1.1.1.

L-infrastrutturi ta’ riċerka ta’ livell dinji 
jeħtieġu investimenti kbar u għal medda ta’ 
żmien twil f'riżorsi (umani u finanzjarji). 
Għandhom jiġu użati u sfruttati minn 
komunità kemm jista’ jkun kbira ta' xjenzjati 
u ta' industriji klijenti, fuq skala Ewropea. L-
UE għandha tagħti kontribut lil dan il-għan 
permezz tal-promozzjoni ta’ L-Aċċess 
transnazzjonali. Dan hu intiż għall-ftuħ ta’ 
opportunitajiet ġodda għal timijiet ta' riċerka 
biex jiksbu aċċess għal infrastrutturi ta' 
riċerka aħjar, inklużi t-timijiet ta' riċerka, 
minn reġjuni periferiċi u dawk l-iktar 
imbiegħda. Dan l-aċċess għandu jkun 
disponibbli għal utenti esterni, sew 
personalment (“hands-on”) sew permezz 
komunikazzjonijiet elettroniċi xierqa. Jista' 
wkoll jieħu l-għamla ta’ għoti ta’ servizzi 
xjentifiċi mill-bogħod. Dan għandu jkun 
implimentat permezz ta’ sejħiet għal 
proposti “mill-qiegħ” miftuħa għall-oqsma 
kollha tax-xjenza u t-teknoloġija mingħajr 
preferenza għal ebda qasam.

L-infrastrutturi ta’ riċerka ta’ livell dinji 
jeħtieġu investimenti kbar u għal medda ta’ 
żmien twil f'riżorsi (umani u finanzjarji). 
Għandhom jiġu użati u sfruttati minn 
komunità kemm jista’ jkun kbira ta' xjenzjati 
u ta' industriji klijenti, fuq skala Ewropea. L-
UE għandha tagħti kontribut lil dan il-għan 
permezz tal-promozzjoni ta’ L-Aċċess 
transnazzjonali. Dan hu intiż għall-ftuħ ta’ 
opportunitajiet ġodda għal timijiet ta' 
riċerka, inkluż dawk minn reġjuni periferiċi 
u dawk l-aktar imbiegħda, biex jinkiseb 
aċċess għal infrastrutturi ta' riċerka aħjar. 
Dan l-aċċess għandu jkun disponibbli għal 
utenti esterni, sew personalment (“hands-
on”) sew permezz ta' komunikazzjonijiet 
elettroniċi xierqa. Jista' wkoll jieħu l-għamla 
ta’ għoti ta’ servizzi xjentifiċi mill-bogħod. 
Dan għandu jkun implimentat permezz ta’ 
sejħiet għal proposti “mill-qiegħ” miftuħa 
għall-oqsma kollha tax-xjenza u t-
teknoloġija mingħajr preferenza għal ebda 
qasam.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-punt reġa' nkiteb b'mod differenti għal skopijiet ta’ kjarifika. 

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 44
Anness I, sottotitolu 'Infrastruttura tar-Riċerka', intestatura 'Attivitajiet', punt 1.1.2., paragrafu 

1

Il-perfezzjonament u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet 
ta’ l-Infrastrutturi ta’ riċerka u r-rendiment 
fuq livell ta’ UE jeħtieġu jkunu 
kontinwament immexxija ‘l quddiem u 
mtejba sabiex jaqdu l-ħtiġijiet xjentifiċi li 

Il-perfezzjonament u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet 
ta’ l-Infrastrutturi ta’ riċerka u r-rendiment 
fuq livell ta’ UE jeħtieġu jkunu 
kontinwament immexxija ‘l quddiem u 
mtejba sabiex jaqdu l-ħtiġijiet xjentifiċi li 
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jinbtu u li dejjem qed jikbru. L-aħjar mod kif 
dan jista’ jintlaħaq hu permezz ta’ stimolu 
ta’ l-użu u l-iżvilupp tagħhom, kif ukoll tat-
titjib tagħhom, b’mod koordinat.

jinbtu u li dejjem qed jikbru. L-aħjar mod kif 
dan jista’ jintlaħaq hu billi jkunu mħeġġa l-
użu u l-iżvilupp tagħhom, kif ukoll it-titjib 
tagħhom, b’mod koordinat. L-integrazzjoni 
ta’ l-attivitajiet għandha tinkludi l-użu ta’ 
infrastruttura tar-riċerka tas-sistemi 
awtonomi f’sensiela ta’ oqsma multi 
dixxiplinarji bħall-monitoraġġ ambjentali u 
ta’ bijodiversità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istrateġija tat-Teknoloġija Aerospace Nazzjonali tar-RU identifikat numru ta’ sotto-setturi 
inkluż Unmanned Aerial Vehicles awtonoma bħala  ċ-ċavetta tal-futur tar-RU.  Programm 
iffinanzjat mill-industrija, l-RDA u d-DTI, ASTRAEA (Evalwazzjoni u Stima ta’ Sistemi 
Teknoloġiċi Awtonomi li għandhom x’jaqsmu ma’ l-ajru qiegħed iħares lejn is-suġġett ta’ 
aċċess ta’ l-ispazju ta’  l-arja ta’ sistemi ċivili li ma jinstaqux mill-bnedmin. Il-proġetti li 
jirrigwardaw applikazzjonijiet speċifiċi għal dan ikunu prezzjużi b’mod partikolari. 

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 45
Anness I, sottotitolu 'Infrastruttura tar-Riċerka', intestatura 'Attivitajiet', punt 1.1.2., paragrafu 

2, inċiż 1

– sejħiet “mill-qiegħ” biex jintensifikaw il-
koordinament reċiproku u l-ġbir ta’ riżorsi 
fost l-operaturi ta’ l-infrastrutturi bil-għan li 
jħeġġu kultura ta’ kooperazzjoni bejniethom. 
dawn l-attivitajiet għandhom jimmiraw ukoll 
għall-istrutturazzjoni aħjar, fuq skala 
Ewropea, tal-mod kif l-infrastrutturi ta' 
riċerka joperaw, fit-tħeġġiġ ta’ l-iżvilupp 
konġunt tagħhom f’termini ta' kapaċità u 
rendiment, u biex jinġieb 'il quddiem l-użu 
koerenti u interdixxiplinarju tagħhom;

– sejħiet “mill-qiegħ” biex jintensifikaw il-
koordinament reċiproku u l-ġbir ta’ riżorsi 
fost l-operaturi ta’ l-infrastrutturi bil-għan li 
jħeġġu kultura ta’ koperazzjoni bejniethom. 
dawn l-attivitajiet għandhom jimmiraw ukoll 
għall-istrutturazzjoni aħjar, fuq skala 
Ewropea, tal-mod kif l-infrastrutturi ta' 
riċerka joperaw, kif ukoll għandhom itejbu 
t-trasparenza għall-utenti potenzjali dwar 
kif jaħdmu u l-kondizzjonijiet ta’ l-aċċess, 
fit-tħeġġiġ ta’ l-iżvilupp konġunt tagħhom 
f’termini ta' kapaċità u rendiment, u biex 
jinġieb 'il quddiem l-użu koerenti u 
interdixxiplinarju tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li tittejjeb it-trasparenza ta’ l-infrastutturi tar-riċerka għall-utenti 
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potenzjali sabiex jittejjeb l-użu tagħhom b’sensiela akbar ta’ komunitajiet fil-partijiet kollha 
ta’ l-Ewropa.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 46
Anness I, sottotitolu 'Infrastruttura tar-Riċerka', intestatura 'Attivitajiet', punt 1.1.3., paragrafu 

1

It-twaqqif ta’ l-e-Infrastructures jipprovdi 
servizzi kostanti lill-komunitajiet ta’ riċerka 
bbażati fuq proċessi kumplessi maħsuba 
biex tgħaddi l-poter tar-riżorsi distribwiti 
bbażati fuq it-teknoloġiji ta' l-informazzjoni 
u komunikazzjoni (komputazzjoni, 
konnessjoni, strumenti) lill-komunitajiet 
virtwali. It-tisħiħ ta’ strateġija Ewropea u ta’ 
attivitajiet Ewropej relatati f’dan is-settur 
jistgħu jagħtu kontribut sinifikanti għat-
tqawwija tal-potenzjal tar-riċerka Ewropea u 
ta’ l-isfruttament tiegħu, għat-tisħiħ ta’ l-e-
Infrastructures bħala s-sisien taż-Żona
Ewropea tar-Riċerka, “prekursur” ta’ l-
innovazzjoni interdixxiplinarja u mexxej fit-
tibdil tal-mod kif titwettaq ix-xjenza. Tista’ 
wkoll tagħti kontribut għall-integrazzjoni 
tat-timijiet ta’ riċerka mir-reġjuni periferiċi u 
dawk l-iktar imbiegħda.

It-twaqqif ta’ l-e-Infrastructures jipprovdi 
servizzi essenzjali lill-komunitajiet ta’ 
riċerka bbażati fuq proċessi kumplessi 
maħsuba biex jgħaddu l-poter tar-riżorsi 
distribwiti bbażati fuq it-teknoloġiji ta' l-
informazzjoni u komunikazzjoni 
(komputazzjoni, konnessjoni, strumenti) lill-
komunitajiet virtwali. It-tisħiħ ta’ strateġija 
Ewropea u ta’ attivitajiet Ewropej relatati 
f’dan is-settur jistgħu jagħtu kontribut 
sinifikanti għat-tisħiħ tal-potenzjal tar-
riċerka Ewropea u ta’ l-isfruttament tiegħu, 
għat-tisħiħ ta’ l-e-Infrastructures bħala s-
sisien taz-Zona Ewropea tar-Riċerka, 
“prekursur” ta’ l-innovazzjoni 
interdixxiplinarja u mexxej fit-tibdil tal-mod 
kif titmexxa x-xjenza. Hija essenzjali ukoll 
għall-integrazzjoni tat-timijiet ta’ riċerka 
mir-reġjuni periferiċi u dawk l-iktar 
imbiegħda bl-użu ta' dan il-proċess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-twaqqif ta’ l-e-Infrastructures huwa għodda essenzjali li tista’ tintuża sabiex jissaħħaħ il-
potenzjal tar-riċerka Ewropea u l-esplojtazzjoni tagħha u jkunu integrati timijiet tar-riċerka 
mir-reġjuni periferiċi u dawk l-iktar imbiegħda fiz-Zona tar-Riċerka Ewropea. 

Emenda mressqa minn Claude Turmes f’isem il- Grupp tal-Hodor /Efa

Emenda 47
Anness I, sottotitolu 'Infrastruttura tar-Riċerka', intestatura 'Attivitajiet ', punt  1.1.3., 

paragrafu 3

Se jkun meħtieġ is-sostenn koordinat ta’ 
libreriji diġitali, arkivji, ħażna tat-tagħrif, 

Se jkun meħtieġ is-sostenn koordinat ta’ 
libreriji diġitali, arkivji, ħażna tat-tagħrif, 



PE 374.088v02-00 30/77 AM\619606MT.doc

MT

ġestjoni tat-tagħrif u l-ġbir meħtieġ ta’ 
riżorsi, fuq livell Ewropew, sabiex l-arkivji 
tat-tagħrif jiġu organizzati għall-komunità 
xjentifika u għall-ġenerazzjonijiet ta’ 
xjenzjati tal-ġejjieni. Se jkunu indirizzati l-
aspetti ta’ affidabilità u fiduċja mtejba fl-e-
Infrastructures. L-attivitajiet proposti se 
jimmiraw ukoll għall-antiċipazzjoni u l-
integrazzjoni ta' rekwiżiti u soluzzjonijiet 
ġodda sabiex jgħinu l-ħolqien ta’ test-beds 
fuq skala wiesgħa maħsuba għall-
esperimentazzjoni fuq teknoloġiji ġodda li 
jfixklu u biex jindirizzaw rekwiżiti ġodda ta’ 
l-utenti, inkluż l-e-learning. L-eIRG (e-
Infrastructure Reflection Group) se jgħin 
fuq bażi regolari b’rakkomandazzjonijiet 
strateġiċi.

immaniġġjar tat-tagħrif u l-ġbir meħtieġ ta’ 
riżorsi, fuq livell Ewropew, sabiex l-arkivji 
tat-tagħrif jiġu organizzati għall-komunità 
xjentifika u għall-ġenerazzjonijiet ta’ 
xjenzjati tal-ġejjieni. Se jkunu indirizzati l-
aspetti ta’ affidabilità u fiduċja mtejba fl-e-
Infrastructures, filwaqt li jittieħed kont tal-
ġenerazzjonijiet futuri li għandhom ikunu 
jistgħu jkollhom aċċess għad-dejta. L-
attivitajiet proposti se jimmiraw ukoll għall-
antiċipazzjoni u l-integrazzjoni ta' rekwiżiti
u soluzzjonijiet ġodda sabiex ikun iffaċilitat
il-ħolqien ta’ test-beds fuq skala wiesgħa 
maħsuba għall-esperimentazzjoni fuq 
teknoloġiji ġodda li jfixklu u biex ikunu 
indirizzati rekwiżiti ġodda ta’ l-utenti, inkluż 
l-e-learning. L-eIRG (e-Infrastructure 
Reflection Group) se jgħin fuq bażi regolari 
b’rakkomandazzjonijiet strateġiċi.

Or. en

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 48
Anness I, sottotitolu 'Infrastruttura tar-Riċerka', intestatura 'Attivitajiet', punt 1.1.3., paragrafu 

3

Se jkun meħtieġ is-sostenn koordinat ta’ 
libreriji diġitali , arkivji, ħażna tat-tagħrif, 
ġestjoni tat-tagħrif u l-ġbir meħtieġ ta’ 
riżorsi, fuq livell Ewropew, sabiex l-arkivji 
tat-tagħrif jiġu organizzati għall-komunità 
xjentifika u għall-ġenerazzjonijiet ta’ 
xjenzjati tal-ġejjieni. Se jkunu indirizzati l-
aspetti ta’ affidabilità u fiduċja mtejba fl-e-
Infrastructures, L-attivitajiet proposti se 
jimmiraw ukoll għall-antiċipazzjoni u l-
integrazzjoni ta' rekwiżiti u soluzzjonijiet 
ġodda sabiex jgħinu l-ħolqien ta’ test-beds 
fuq skala wiesgħa maħsuba għall-
esperimentazzjoni fuq teknoloġiji ġodda li 
jfixklu u biex jindirizzaw rekwiżiti ġodda ta’ 
l-utenti, inkluż l-e-learning. L-eIRG (e-
Infrastructure Reflection Group) se jgħin 
fuq bażi regolari b’rakkomandazzjonijiet 
strateġiċi.

Se jkun meħtieġ is-sostenn koordinat ta’ 
libreriji diġitali (bil-għan li joħolqu 
Librerija Diġitali Ewropea), arkivji, ħażna 
tat-tagħrif, immaniġġjar tat-tagħrif u l-ġbir 
meħtieġ ta’ riżorsi, fuq livell Ewropew, 
sabiex l-arkivji tat-tagħrif jiġu organizzati 
għall-komunità xjentifika u għall-
ġenerazzjonijiet ta’ xjenzjati tal-ġejjieni. Se 
jkunu indirizzati l-aspetti ta’ affidabilità u 
fiduċja mtejba fl-e-Infrastructures, L-
attivitajiet proposti se jimmiraw ukoll għall-
antiċipazzjoni u l-integrazzjoni ta' rekwiżiti 
u soluzzjonijiet ġodda sabiex ikun iffaċilitat 
il-ħolqien ta’ test-beds fuq skala wiesgħa 
maħsuba għall-esperimentazzjoni fuq 
teknoloġiji ġodda li jfixklu u biex ikunu 
indirizzati rekwiżiti ġodda ta’ l-utenti, inkluż 
l-e-learning. L-eIRG (e-Infrastructure 
Reflection Group) se jgħin fuq bażi regolari 
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b’rakkomandazzjonijiet strateġiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inizjattiva għal-Librerija Diġitali Ewropea ippreżentata minn netwerk tal-Libreriji 
Pubbliċi Nazzjonali tista’ tippreserva u tferrex il-ġid u d-diversità tal-wirt xjentifiku u 
kulturali Ewropew billi tiddiġitizza u tagħmel dan il-wirt disponibbli online. Il-Librerija 
Diġitali Ewropea rċeviet appoġġ mill-Kummissjoni Ewropea u tippreżenta sfida formidabbli 
għall-industrija Ewropea.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 49
Anness I, sottotitolu 'Infrastruttura tar-Riċerka', intestatura 'Attivitajiet', punt 1.1.3., paragrafu 

3

Se jkun meħtieġ is-sostenn koordinat ta’ 
libreriji diġitali , arkivji, ħażna tat-tagħrif, 
immaniġġjar tat-tagħrif u l-ġbir meħtieġ ta’ 
riżorsi, fuq livell Ewropew, sabiex l-arkivji 
tat-tagħrif jiġu organizzati għall-komunità 
xjentifika u għall-ġenerazzjonijiet ta’ 
xjenzjati tal-ġejjieni. Se jkunu indirizzati l-
aspetti ta’ affidabilità u fiduċja mtejba fl-e-
Infrastructures, L-attivitajiet proposti se 
jimmiraw ukoll għall-antiċipazzjoni u l-
integrazzjoni ta' rekwiżiti u soluzzjonijiet 
ġodda sabiex jgħinu l-ħolqien ta’ test-beds 
fuq skala wiesgħa maħsuba għall-
esperimentazzjoni fuq teknoloġiji ġodda li 
jfixklu u biex jindirizzaw rekwiżiti ġodda ta’ 
l-utenti, inkluż l-e-learning. L-eIRG (e-
Infrastructure Reflection Group) se jgħin 
fuq bażi regolari b’rakkomandazzjonijiet 
strateġiċi.

Se jkun meħtieġ is-sostenn koordinat ta’ 
libreriji diġitali , arkivji, ħażna tat-tagħrif, 
immaniġġjar tat-tagħrif u l-ġbir meħtieġ ta’ 
riżorsi, fuq livell Ewropew, sabiex l-arkivji 
tat-tagħrif jiġu organizzati għall-komunità 
xjentifika u għall-ġenerazzjonijiet ta’ 
xjenzjati tal-ġejjieni. Se jkunu indirizzati l-
aspetti ta’ affidabilità u fiduċja mtejba fl-e-
Infrastructures, L-attivitajiet proposti se 
jimmiraw ukoll għall-antiċipazzjoni u l-
integrazzjoni ta' rekwiżiti u soluzzjonijiet 
ġodda sabiex jgħinu l-ħolqien ta’ test-beds 
fuq skala wiesgħa, bħal Ambjenti Sintetiċi 
kumplessi, maħsuba għall-
esperimentazzjoni fuq teknoloġiji ġodda li 
jfixklu u biex jindirizzaw rekwiżiti ġodda ta’ 
l-utenti, inkluż l-e-learning. L-eIRG (e-
Infrastructure Reflection Group) se jgħin 
fuq bażi regolari b’rakkomandazzjonijiet 
strateġiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ambjenti sintetiċi jgħinu l-immuddellar ta’ sistema multi varjabbli kumplessa li biha l-
elementi reali jistgħu jintużaw bħala parti mill-mudell sintetiku. Fil-fatt, dan huwa mezz 
prezzjuż b’mod partikolari ta’ mmuddellar ta’ xenarji ta’ l-ispazji ta’ ajru reali għal sistemi 
mhux imħaddma mill-bniedem.
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Emenda mressqa minn Britta Thomsen

Emenda 50
Anness I, sottotitolu 'Infrastruttura tar-Riċerka', intestatura 'Attivitajiet', punt 1.2.2., paragrafu 

1 

Sabiex jinġieb 'il quddiem il-ħolqien ta' 
infrastrutturi ġodda ta' riċerka bbażati fuq ix-
xogħol imwettaq mill-ESFRI dwar l-iżvilupp 
ta' rotta Ewropea għal infrastrutturi ta' 
riċerka ġodda

Sabiex jinġieb 'il quddiem il-ħolqien ta' 
infrastrutturi ġodda ta' riċerka bbażati, inter 
alia, fuq ix-xogħol imwettaq mill-ESFRI
dwar l-iżvilupp ta' rotta Ewropea għal 
infrastrutturi ta' riċerka ġodda. 

Or. da

Ġustifikazzjoni

Hemm problema sabiex il-lista ESFRI issir l-uniku kriterju ta’ l-għażla għall-ħolqien tal-
proġetti ġodda ta’ infrastruttura. Huwa neċessarju li jkun żgurat li l-proġetti li ma jidhrux fuq 
il-lista ESFRI, iżda jistgħu jsiru importanti b’mod strateġiku f’data aktar tard, ma jkunux 
esklużi.  

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 51
Anness I, sottotitolu  'Infrastruttura tar-Riċerka', intestatura 'Attivitajiet', punt 1.2.2., paragrafu 

1 u paragrafu 2, inċiż tal-bidu 

Sabiex jinġieb 'il quddiem il-ħolqien ta' 
infrastrutturi ġodda ta' riċerka bbażati fuq 
ix-xogħol imwettaq mill-ESFRI dwar l-
iżvilupp ta' rotta Ewropea għal infrastrutturi 
ta' riċerka ġodda. Il-Kummissjoni se 
tidentifika proġetti prijoritarji li għalihom 
tista’ tingħata għajnuna possibbli ta’ l-UE 
taħt il-Programm ta’ Qafas.

Sabiex jinġieb 'il quddiem il-ħolqien ta' 
infrastrutturi ġodda ta' riċerka skond il-
prinċipju ta’ ‘ġeometrija varjabbli’ li 
jinkludi b’mod speċjali ix-xogħol imwettaq 
mill-ESFRI dwar l-iżvilupp ta' rotta Ewropea 
għal infrastrutturi ta' riċerka ġodda. Il-
Programm ta’ Ħidma se jinkludi proġetti 
prijoritarji li għalihom tista’ tingħata 
għajnuna possibbli.

L-attività li għandha x’taqsam mal-
kostruzzjoni ta’ infrastrutturi ġodda se tkun 
implimentata fi strateġija magħmula minn 
żewġ stadji:

L-attività li għandha x’taqsam mal-
kostruzzjoni ta’ infrastrutturi ġodda se tkun 
implimentata fi strateġija magħmula minn 
żewġ stadji fuq il-bażi ta’ lista ta’ kriterji 
mniżżla fis-Seba’ Programm ta' Qafas:

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Għandu jittieħed kont tal-prinċipju tal-geometrija varjabbli meta jinbdew strutturi ġodda ta’ 
riċerka li huma segwiti minn dan il-programm. Huwa ċar ukoll illi l-kriterji ta’ l-għażla 
għall-azzjonijiet taħt il-Programm Speċifiku għandhom jikkorrispondu ma’ dawk imniżżla fis-
Seba’ Programm ta' Qafas. 

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 52
Anness I, sottotitolu 'Infrastruttura tar-Riċerka', intestatura 'Attivitajiet', punt 1.2.2 a (ġdid)

1.2.2a Ċentri ta’ "Innovazzjoni Miftuħa" 
Sabiex jippermettu eżekuzzjoni fuq sit 
wieħed ta’ proġetti R&D industrijali 
kollaborattivi maġġuri, mas-sieħba tal-
konsorzju li jibagħtu l-istaff tagħhom 
għall-postijiet temporanji, u/jew jipprovdu 
aċċess miftuħ lill-infrastrutturi tar-riċerka 
u s-servizzi fuq il-bażi tal-qsim tal-faċilità. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mudell ġdid importanti sabiex jiżgura t-tkabbir mill-għerf huwa 'Innovazzjoni Miftuħa'. 
Jirreferi għax-xejra tal-kumpaniji li qegħdin jibnu fuq sorsi interni u esterni ta’ ideat sabiex 
joħolqu l-valur mill-innovazzjoni u jaqsmu r-riskji. L-intrapriżi li jistgħu jiġbru l-ideat sabiex 
javvanzaw in-negozju tagħhom stess filwaqt li jibbalanċjaw l-ideat interni barra l-ħidmiet 
kurrenti tagħhom ikollhom suċċess ukoll. Sabiex dan iseħħ, l-intrapriżi l-kbar, l-SMEs, l-
universitajiet u l-istituti tar-riċerka jkollhom bżonn jaħdmu fil-qrib flimkien fl-ekosistemi 
għall-'Innovazzjoni Miftuħa.  

Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 53
Anness I, sottotitolu 'Infrastruttura tar-Riċerka', intestatura 'Attivitajiet', punt 1.2.2. a (ġdid)

1.2.2a Sabiex jistabbilixxu Method Server 
xjentifiku, li jagħmel kontribut sinifkanti 
għall-effiċjenza tal-metodi tar-riċerka billi 
jagħmel ir-riżultati ta’ ċerti passi tar-
riċerka aċċessibbli taħt kondizzjonijiet 
kumparabbli. 
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Waħda mill-konklużjonijiet ta’ l-istudju STOA “Kif intejbu l-effiċjenza tax-xjenza u r-riċerka, 
il-fatturi ta’ suċċess kritiċi l-aktar importanti għall-ekonomiji b’teknoloġiji għolja – Methods 
Server Xjentifiku”(Proġett EP/IV/A/2003/07/01) kummissjonat mill-Parlament Ewropew, 
huwa li l-effiċjenza tar-riċerka tista’ tittejjeb b’mod sinifikanti permezz ta’ methods server 
bħal dan. Fl-interessi li jnaqqsu l-ispejjeż, ir-riċerkaturi jkunu jistgħu jużaw ċerti riżultati 
interim, eż. ta’ testijiet ta’ laboratorju, mill-methods server u jużawhom għax-xogħol tagħhom 
stess. 

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 54
Anness I, sottotitolu 'Riċerka għall-benefiċċju ta’ l-SMEs', intestatura 'Strateġija', paragrafu 2 

Se jkunu implimentati azzjoni speċifiċi biex 
jgħinu l-SMEs u għaqdiet ta’ SMEs fil-bżonn 
li jqabbdu lil universitajiet u ċentri ta’ 
riċerka biex jagħmlu r-riċerka (operaturi ta’ 
l-RTD). Dawn l-azzjonijiet se jitwettqu fil-
firxa sħiħa tal-qasam tax-xjenza u tat-
teknoloġija. L-evalwazzjoni tal-proposti ta’ 
proġetti se jqisu debitament l-impatt 
ekonomiku mistenni għall-SMEs. Il-mezzi 
finanzjarji jiġu allokati permezz ta' żewġ 
skemi: Riċerka għall-SMEs u Riċerka għall-
għaqdiet ta’ SMEs. L-ewwel hija maħsuba 
prinċipalment għal SMEs b’livell 
teknoloġiku minn baxx għal medju bi ftit 
ħila ta' riċerka jew mingħajrha, iżda wkoll 
għal SMEs bi grad għoli ta’ attività ta’ 
riċerka li jeħtiġilhom iqabbdu lil ħaddieħor 
jagħmel ir-riċerka biex jikkomplementaw il-
qofol tal-kapaċità ta' riċerka tagħhom. It-
tieni hija maħsuba għal għaqdiet ta’ SMEs li 
normalment huma f'qagħda aħjar li jsiru jafu 
u jidentifikaw problemi tekniċi komuni tal-
membri tagħhom, li jaġixxu f'isimhom, u li 
jġibu 'l quddiem it-tixrid u t-twettiq tar-
riżultati.

Se jkunu implimentati azzjonijiet speċifiċi 
biex jgħinu l-SMEs u għaqdiet ta’ SMEs fil-
bżonn li jqabbdu l-operaturi tal-RTD bħall-
universitajiet u ċentri ta’ riċerka biex 
jagħmlu r-riċerka u SMEs ta’ riċerka 
intensiva. Dawn l-azzjonijiet se jitwettqu fil-
firxa sħiħa tal-qasam tax-xjenza u tat-
teknoloġija. L-evalwazzjoni tal-proposti ta’ 
proġetti se jqisu kif mistenni l-impatt 
ekonomiku mistenni għall-SMEs. Il-mezzi 
finanzjarji jiġu allokati permezz ta' żewġ 
skemi: Riċerka għall-SMEs u Riċerka għall-
għaqdiet ta’ SMEs. L-ewwel hija maħsuba 
prinċipalment għal SMEs b’livell 
teknoloġiku minn baxx għal medju bi ftit 
ħila ta' riċerka jew mingħajrha, iżda wkoll 
għal SMEs b’kapaċitajiet teknoloġiċi u mis-
setturi tradizzjonali li jeħtiġilhom iqabbdu 
lil ħaddieħor jagħmel ir-riċerka biex 
jikkomplementaw il-qofol tal-kapaċità ta' 
riċerka teknoloġika tagħhom. It-tieni hija 
maħsuba għal għaqdiet ta’ SMEs li 
normalment huma f'qagħda aħjar li jsiru jafu 
u jidentifikaw problemi tekniċi komuni tal-
membri tagħhom, li jaġixxu f'isimhom, u li 
jġibu 'l quddiem it-tixrid u t-twettiq tar-
riżultati.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

L-iskop huwa li jissaħħaħ l-irwol mexxej ta’ l-SMEs fir-rigward tal-‘kapaċitajiet’; sabiex 
jiksbu dan, huma għandhom jingħataw aċċess eħfef għall-‘ħaddiema RTD’ (inkluż l-SMEs 
f’din il-kategorija) sabiex ikun żgurat li jkopru l-bżonnijiet teknoloġiċi tagħhom għalkemm, 
minħabba l-karatteristiċi tagħhom, huma ċentri b’kapaċità ta’ riċerka limitata, bħalma huwa 
l-każ għall-SMEs f’oqsma tradizzjonali.

Minbarra dan, l-SME’s ta’ riċerka intensiva ma għandhomx skemi speċifiċi sabiex iħeġġu l-
parteċipazzjoni tagħhom. Min- naħa l-oħra, l-SMEs b’kapaċitajiet teknoloġiċi jinħieġu 
appoġġ speċifiku sabiex jiżviluppaw il-kapaċitajiet ta’ riċerka tagħhom f’koperazzjoni ma’ l-
aġenziji tar-riċerka sabiex jiġġeneraw vantaġġi teknoloġiċi sostenibbli. 

Emenda mressqa minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 55
Anness I,  sottotitolu  'Riċerka għall-benefiċċju ta’ l-SMEs', intestatura  'Strateġija', paragrafu 

3 

Minbarra dawn l-azzjonijiet speċifiċi, il-
parteċipazzjoni ta' l-SMEs matul il-
Programm ta’ Qafas se tiġi mħeġġa u 
ffaċilitata. Il-ħtiġijiet u l-potenzjal tar-riċerka 
ta' l-SMEs jitqiesu debitament fl-iżvilupp tal-
kontenut ta' l-oqsma tematiċi tal-programm 
“kooperazzjoni”, li se jkunu implimentati 
permezz ta' proġetti ta' daqs u ambitu 
differenti skond il-qasam u t-tema.

Minbarra dawn l-azzjonijiet speċifiċi, il-
parteċipazzjoni ta' l-SMEs matul il-
Programm ta’ Qafas se tiġi mħeġġa u 
ffaċilitata. Ħeġġa partikolari tingħata lill-
istrumenti nazzjonali li jassistu dawn l-
intrapriżi sabiex jippreparaw il-proposti 
għall-FP7. Il-ħtiġijiet u l-potenzjal tar-
riċerka ta' l-SMEs jitqiesu kif meħtieġ fl-
iżvilupp tal-kontenut ta' l-oqsma tematiċi tal-
programm “koperazzjoni”, li se jkunu 
implimentati permezz ta' proġetti ta' daqs u 
ambitu differenti skond il-qasam u t-tema.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

 Ħafna  SMEs għandhom diffikultà kbira sabiex jippreparaw proposti xierqa għall-programm 
ta' qafas. L-għoti ta’ għajnuna kemm prattika kif ukoll finanzjarja għandha żżid b’mod 
konsiderevoli l-parteċipazzjoni minn dawn l-intrapriżi f’FP7.  Din l-għajnuna tista’ tingħata 
b’mod partikolari mill-istituti u t-timijiet tar-riċerka, li joħolqu valur miżjud billi jżidu l-
integrazzjoni bejn l-oqsma ta’ l-intrapriża tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 56
Anness I,  sottotitolu  'Riċerka għall-benefiċċju ta’ l-SMEs', intestatura 'Strateġija', paragrafu 



PE 374.088v02-00 36/77 AM\619606MT.doc

MT

3 

Minbarra dawn l-azzjonijiet speċifiċi, il-
parteċipazzjoni ta' l-SMEs matul il-
Programm ta’ Qafas se tiġi mħeġġa u 
ffaċilitata. Il-ħtiġijiet u l-potenzjal tar-
riċerka ta' l-SMEs jitqiesu debitament fl-
iżvilupp tal-kontenut ta' l-oqsma tematiċi 
tal-programm “kooperazzjoni”, li se jkunu 
implimentati permezz ta' proġetti ta' daqs u 
ambitu differenti skond il-qasam u t-tema

Minbarra dawn l-azzjonijiet speċifiċi, il-
parteċipazzjoni adegwata ta’ l-SMES matul 
il-Programm ta’ Qafas ser tiġi mħeġġa, 
ffaċilitata u żgurata, filwaqt li twaqqaf 
bħala mira għal dan l-iskop minimu ta’ 
20% tal-budget tagħha.

Sabiex jintlaħaq dan il-għan, sejrin 
jittieħdu miżuri sabiex jiffaċilitaw il-
parteċipazzjoni ta’ l-SMEs b’mod 
individwali jew fi gruppi fi proġetti li 
jinvolvu suġġetti ta’ prijorità tal-programm 
tal-koperazzjoni u fil-pjattaformi 
teknoloġiċi.
Fl-iffinanzjament tal-proġetti li jinkludu l-
parteċipazzjoni mill-SMEs, se jsiru sforzi 
sabiex ikun żgurat il-kontribut massimu 
possibbli mill-istituzzjonijiet tal-Komunità 
kollha, inklużi l-EIB u l-EIF.

Or. es

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 57
Anness I,  sottotitolu  'Riċerka għall-benefiċċju ta’ l-SMEs', intestatura 'Strateġija', paragrafu 

4 

Matul l-implimentazzjoni tal-Programm ta' 
Qafas Komunitarju ta’ l-RTD, il-
komplementarjetà u s-sinerġija se jkunu 
garantiti bl-azzjonijiet tal-Programm ta’ 
Qafas għall-Kompetittività u Innovazzjoni 
sabiex il-parteċipazzjoni ta' l-SMEs tkun 
imħeġġa u ffaċilitata fil-Programm ta' Qafas 
Komunitarju ta’ l-RTD.

Matul l-implimentazzjoni tal-Programm ta' 
Qafas Komunitarju ta’ l-RTD, il-
komplementarjetà u s-sinerġija se jkunu 
garantiti bl-azzjonijiet tal-Programm ta’ 
Qafas għall-Kompetittività u Innovazzjoni 
sabiex il-parteċipazzjoni ta' l-SMEs tkun 
imħeġġa u ffaċilitata fil-Programm ta' Qafas 
Komunitarju ta’ l-RTD. Il-koordinazzjoni 
ser titfittex ukoll mal-programmi tar-
riċerka nazzjonali rilevanti, li 
jikkumplimentaw l-attivitajiet tar-riċerka 
mfissra hawn taħt. B’dan il-għan, tista’ 
tingħata kunsiderazzjoni ukoll għall-
implimentazzjoni konġunta possibbli tal-
programmi ta’ l-iżvilupp teknoloġiku 
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immirati lejn l-SMEs taħt il-EUREKA 
sabiex iħeġġu proġetti innovatorji mmirati 
lejn il-ħtiġiet tas-suq.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Eżempji konkreti jingħataw dwar kif l-użu tal-kumplimentarjetà u s-sinerġija jistgħu jkunu 
importanti b’mod partikolari għall-SMEs.

Emenda mressqa minn Pilar del Castillo Vera

Emenda 58
Anness I,  sottotitolu 'Riċerka għall-benefiċċju tal-SMEs', intestatura 'Strateġija', paragrafu 4 

Matul l-implimentazzjoni tal-Programm ta' 
Qafas Komunitarju ta’ l-RTD, il-
komplementarjetà u s-sinerġija se jkunu 
garantiti bl-azzjonijiet tal-Programm ta’ 
Qafas għall-Kompetittività u Innovazzjoni 
sabiex il-parteċipazzjoni ta' l-SMEs tkun
imħeġġa u ffaċilitata fil-Programm ta' Qafas 
Komunitarju ta’ l-RTD.

Matul l-implimentazzjoni tal-Programm ta' 
Qafas Komunitarju ta’ l-RTD, il-
komplementarjetà u s-sinerġija se jkunu 
garantiti bl-azzjonijiet tal-Programm ta’ 
Qafas għall-Kompetittività u Innovazzjoni 
sabiex il-parteċipazzjoni ta' l-SMEs tkun 
imħeġġa u ffaċilitata fil-Programm ta' Qafas 
Komunitarju ta’ l-RTD ma’ l-objettivi li 
ġejjin:
- tħeġġeġ il-parteċipazzjoni tal-SME fi, u 

tħeggeg l-aċċess tagħhom, fil-Programm 
Qafas; u, 
- tiżgura illi l-SMEs jieħdu vantaġġ sħiħ ta’ 
l-opportunitajiet ta’ l-iffinanzjar 
disponibbli taħt il-Programm ta' Qafas. 
Jiddaħħlu proġetti bi proċeduri sempliċi, 
qosra, u ta’ malajr mingħajr prinċipji ta’ 
finanzjament kumplessi u rappurtar bla 
bżonn. L-applikazzjoni komuni u l-prinċipji 
kuntrattwali jkunu applikati kemm fil-
Programm ta' Qafas u s-CIP fejn ikun 
possibbli.

Or. en
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Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 59
Anness I,  sottotitolu 'Riċerka għall-benefiċċju tal-SMEs', intestatura 'Strateġija', paragrafu 4 a 

(ġdid) 

Se jiddaħħlu ukoll mekkaniżmi għall-
koperazzjoni mal-programmi ta’ appoġġ 
R&D nazzjonali u reġjonali għall-SMEs, 
immirrati sabiex jipprovdu servizz aktar 
lokali mfasslin għall-ħtiġiet tagħhom u 
sabiex isaħħu l-massa kritika u d-
dimensjoni Ewropea tad-diversi skemi ta’ 
appoġġ nazzjonali.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jsir użu ta’ programmi nazzjonali u reġjonali u l-infrastrutturi sabiex jingħata
appoġġ lill-attivitajiet R&D mill-SMEs sabiex iwettqu l-attivitajiet tar-riċerka skond dan il-
programm għall-benefiċċju ta’ l-SMEs. Il-Programmi mhux biss ikunu aktar effiċjenti, 
ikollhom aktar preżenza lokali u jkunu aktar f’konformità mal-bżonnijiet speċifiċi ta’ l-SMEs, 
iżda ukoll jikkontribwixxu għall-koordinazzjoni u l-armonizzazzjoni tal-politiki nazzjonali u 
għal skemi ta’ appoġġ.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 60
Anness I, sottotitolu sottotitolu  'Riċerka għall-benefiċċju ta’ l-SMEs', intestatura 'Attivitajiet', 

paragrafu 1, bulit 1 

Din l-iskema tagħti appoġġ lil gruppi żgħar 
ta' SMEs innovattivi sabiex isolvu problemi 
teknoloġiċi komuni jew komplementari. Il-
proġetti, li huma għal żmien relattivament 
qasir, kienu msejsa fuq il-ħtiġijiet innovattivi 
ta’ l-SMEs li jqabbdu operaturi ta’ l-RTD 
jagħmlu r-riċerka u għandhom juru potenzjal 
ta’ sfruttament ċar għall-SMEs ikkonċernati.

Din l-iskema tagħti appoġġ lil ħolqien u x-
xogħol ta’ gruppi żgħar ta' SMEs innovattivi 
sabiex jissolvew problemi teknoloġiċi 
komuni jew komplementari. Il-proġetti, li 
huma għal żmien relattivament qasir, 
għandhom ikunu msejsa fuq il-ħtiġijiet 
innovattivi ta’ l-SMEs li jqabbdu operaturi 
ta’ l-RTD jagħmlu r-riċerka u għandhom 
juru potenzjal ta’ sfruttament ċar għall-SMEs
ikkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Miżuri li jagħtu appoġġ lill-SMEs għandhom jinkludu sforzi sabiex iħeġġu l-SMEs li jaħdmu 
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flimkien billi jiffurmaw gruppi b’interessi tar-riċerka u innovazzjoni simili. 

Emenda mressqa minn Angelika Niebler

Emenda 61
Anness I, sottotitolu'Riċerka għall-benefiċċju ta’ l-SMEs', intestatura 'Attivitajiet', paragrafu 

1, bulit 2 

Din l-iskema tappoġġa l-għaqdiet ta’ SMEs
fl-iżvilupp ta' soluzzjonijiet tekniċi għal 
problemi komuni għal għadd kbir ta' SMEs
f'setturi industrijali speċifiċi jew f’segmenti 
tal-katina tal-valur permezz ta’, pereżempju, 
riċerka meħtieġa għall-iżvilupp u l-
konformità ta’ regoli u standards Ewropej, u 
biex jintlaħqu rekwiżiti regolatorji f’setturi 
bħas-saħħa, is-sikurezza u l-ħarsien ta’ l-
ambjent. Il-proġetti, li jdumu bosta snin, 
għandhom jitmexxew minn għaqdiet ta’ 
SMEs li qabbdu operaturi ta’ l-RTD jagħmlu 
r-riċerka għall-benefiċċju tal-membri 
tagħhom u jinvolvi għadd ta’ SMSe
individwali. 

Din l-iskema tappoġġja l-għaqdiet ta’ SMEs
fl-iżvilupp ta' soluzzjonijiet tekniċi u 
intrapriżi ta’ l-artiġġjant għal problemi 
komuni għal għadd kbir ta' SMEs f'setturi 
industrijali speċifiċi jew f’segmenti tal-
katina tal-valur permezz ta’, pereżempju, 
riċerka meħtieġa għall-iżvilupp u l-
konformità ta’ regoli u standards Ewropej, u 
biex jintlaħqu rekwiżiti regolatorji f’setturi 
bħas-saħħa, is-sikurezza u l-ħarsien ta’ l-
ambjent. Il-proġetti, li jdumu bosta snin, 
għandhom jitmexxew minn għaqdiet ta’ 
SMEs li qabbdu operaturi ta’ l-RTD jagħmlu 
r-riċerka għall-benefiċċju tal-membri 
tagħhom u jinvolvi għadd ta’ SMSe
individwali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-intrapriżi Ewropej ta’ l-artiġġjant għandhom irwol kruċjali fil-ħolqien tax-xogħol u 
għandhom iżidu l-kompettività tagħhom permezz tar-riċerka. Iż-żamma u l-modernizzar ta’ 
varjetà kbira ta’ teknoloġiji ta’ l-artiġġjant jipprovdu valur uniku għall-Ewropa fil-
kompetizzjoni globali u jkollhom irwol prinċipali fil-proċess ta’ Liżbona. Il-programmi bħall-
CRAFT jistgħu jagħtu kontribut importanti f’dan ir-rigward. 

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 62
Anness I, sottotitolu 'Riċerka għall-benefiċċju tal-SMEs', intestatura 'Attivitajiet', paragrafu 

1,bulit 2

Din l-iskema tappoġġa l-għaqdiet ta’ SMEs
fl-iżvilupp ta' soluzzjonijiet tekniċi għal 
problemi komuni għal għadd kbir ta' SMEs
f'setturi industrijali speċifiċi jew f’segmenti 
tal-katina tal-valur permezz ta’, pereżempju, 

Din l-iskema tappoġġja l-għaqdiet lill-
ħolqien u x-xogħol ta’ SMEs fl-iżvilupp ta' 
soluzzjonijiet tekniċi għal problemi komuni 
għal għadd kbir ta' SMEs f'setturi industrijali 
speċifiċi jew f’segmenti tal-katina tal-valur 
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riċerka meħtieġa għall-iżvilupp u l-
konformità ta’ regoli u standards Ewropej, u 
biex jintlaħqu rekwiżiti regolatorji f’setturi 
bħas-saħħa, is-sikurezza u l-ħarsien ta’ l-
ambjent. Il-proġetti, li jdumu bosta snin, 
għandhom jitmexxew minn għaqdiet ta’ 
SMEs li qabbdu operaturi ta’ l-RTD jagħmlu 
r-riċerka għall-benefiċċju tal-membri 
tagħhom u jinvolvi għadd ta’ SMSe
individwali.

permezz ta’, pereżempju, riċerka meħtieġa 
għall-iżvilupp u l-konformità ta’ regoli u 
standards Ewropej, u biex jintlaħqu rekwiżiti 
regolatorji f’setturi bħas-saħħa, is-sikurezza 
u l-ħarsien ta’ l-ambjent u sabiex ikun 
appoġġjat id-dħul fis-swieq ġodda, bħal 
dawk għall-applikazzjonijiet kummerċjali 
għal sistemi awtonomi li ma jitħaddmux 
mill-bniedem. Il-proġetti, li jdumu bosta 
snin, għandhom jitmexxew minn għaqdiet 
ta’ SMEs li qabbdu operaturi ta’ l-RTD
jagħmlu r-riċerka għall-benefiċċju tal-
membri tagħhom u jinvolvi għadd ta’ SMSe
individwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Miżuri sabiex jagħtu appoġġ lill-SMES għandhom jinkludu iktar sforzi sabiex iħeġġu l-SMEs 
sabiex jaħdmu flimkien billi jiffurmaw gruppi b’riċerka simili u b'interessi ta’ l-innovazzjoni. 

Il-potenzjal ekonomiku reali għal sistemi li ma jitħaddmux mill-bniedem jinsab fl-
applikazzjonijiet ċivili, mhux militari . Għalkemm ħafna opportunitajiet potenzjali huma użati 
ħafna, l-użu kurrenti tas-sistemi li ma jitħaddmux mill-bniedem fis-swieq ċivili huwa żgħir. 
Dan huwa parzjalment dovut minħabba n-nuqqas ta’ għarfien, ta' fehim jew ta' kunfidenza 
fis-swieq ċivili bħall-industriji taż-żejt u tal-gass jew il-protezzjoni ambjentali.  Dan huwa 
dovut ukoll minħabba nuqqas ta’ fehim mill-fabbrikanti/operaturi ta’ sistemi li ma 
jitħaddmux mill-bniedem rigward it-teknoloġija u l-bżonnijiet ta’ ħidma ta’ dawk is-setturi 
ċivili. . 

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 63
Anness I, sottotitolu 'Riċerka għall-benefiċċju ta’ l-SMEs', intestatura 'Attivitajiet', sotto 

intestura 'Aspetti komuni ta’ l-iskemi', inċiż 3 a (ġdid)

- Se jingħata appoġġ lill-programmi 
nazzjonali u reġjonali li jipprovdu 
finanzjament għall-SMEs sabiex jieħdu
sehem f’din l-attività.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Azzjonijiet ta’ deċentralizzazzjoni favur l-SMEs permezz ta’ programmi nazzjonali u 
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reġjonali jagħmluhom aktar effiċjenti, aktar qrib u aktar immirati għall-bżonnijiet speċifiċi 
ta’ dawn l-intrapriżi.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 64
Anness I, sottotitolu 'Riċerka għall-benefiċċju ta’ l-SMEs', intestatura 'Attivitajiet', sotto 

intestatura 'Aspetti komuni ta’ l-iskemi', inċiż 3 b (ġdid)

- Sabiex ikun stimulat l-R&D fl-SMEs li 
jwettqu r-riċerka b’potenzjal ta’ tkabbir għoli 
fuq bażi sostenibbli, il-Kummissjoni tista’ wkoll 
tressaq proposta għal inizjattiva ta’ l-Artikolu 
169 f’koperazzjoni ma’ l-EUREKA1.
___________
1 Eż. l-inizjattiva 'Eurostars'.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-proposta għall-‘Kapaċitajiet – Riċerka għall-SMEs’ tal-FP7 SP, ma saret l-ebda 
riferenza għall-koperazzjoni bejn il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-Eureka sabiex jittejjeb l-
aċċess għall-SMEs bi tkabbir kbir għar-riċerka. L-istrumenti speċifiċi għall-SMEs imsemmija 
bħalissa ma humiex adattati għall-bżonn ta’ dawn l-SMEs li jwettqu r-riċerka.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 65
Anness I, sottotitolu 'Riċerka għall-benefiċċju ta’ l-SMEs', intestatura 'Attivitajiet', 

sottointestatura 'Aspetti komuni ta’ l-iskemi', inċiż 3 c (ġdid)

- Ir-riċerka għall-gruppi żgħar ta’ l-SMEs. 
Sabiex jingħata appoġġ lill-gruppi żgħar 
ta’ l-SMEs innovattivi sabiex isolvu 
problemi teknoloġiċi komuni jew 
kumplimentari, permezz tal-programm ta' 
qafas u/jew skemi ta’ ffinanzjar 
intergovernattiv bħall-inizjattivi tal-
Kummissjoni, l-EIB u l-EBRD's JEREMIE 
u JASPER. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

JEREMIE u JASPER huma inizjattivi tal-Kummissjoni, il-Bank ta’ l-Investiment Ewropew u 
l-Bank Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, iffukati b’mod speċjali fuq l-appoġġ ta’ l-SME fl-
Istati Membri kollha. MS jista’ jagħżel li jingħaqad fil-programm. L-għan ta’ l-iffinanzjar 
għandu jkun l-aċċess għall-finanzi u peress li dan ta’ l-aħħar  huwa neċessità għall-iżvilupp 
tar-riċerka għall-SMEs. Minħabba l-linji gwida strateġiċi tal-Kummissjoni fil-politika ta’ l-
innovazzjoni reġjonali, il-kumplimentarjetà bejn JEERMIE / JASPER hija importanti.

Fejn tidħol l- EUREKA: din hija koperazzjoni internazzjonali bejn l-Istati Membri u l-
Kummissjoni u tagħti appoġġ lill-SMEs ta’ teknoloġija għolja.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 66
Anness I, sottotitolu 'Riċerka għall-benefiċċju ta’ l-SMEs', intestatura 'Attivitajiet', 

sottointestatura 'Aspetti komuni ta’ l-iskemi', paragrafu 1 a (ġdid)

L-għerf u l-kompetenza li jistgħu jinbidlu 
direttament fi prodotti kummerċjali 
innovattivi jistgħu jiġu offruti lill-SMEs 
b’xejn permezz ta’ sistema nazzjonali jew 
reġjonali ta’ "kupuni ta’ l-għerf" għall-
SMEs, b’hekk tittejjeb il-kapaċità ta’ l-
SMEs li jagħmlu innovazzjoni. Sabiex 
jappoġġjaw it-tixrid ta’ l-għerf l-
applikazzjoni ta’ sistema ta’ "kupuni ta’ l-
għerf" għall-SMEs iffinanzjati fuq livell ta’ 
l-Istati Membri tista’ tkun strument utli.  
"Il-kupuni ta’ l-għerf" jistgħu jgawdu 
minn iffinanzjar ta’ l-UE, prinċipalment
mill-Programm ta' Qafas dwar ir-Riċerka u 
l-Iżvilupp u l-Fondi Strutturali 
("kompettività reġjonali u x-xogħol").

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema tal-kupuni ta’ l-għerf għall-SME’s iddaħħal mekkaniżmu ġdid għall-appoġġ ta’ l-
SMEs billi tuża l-għerf li diġà jeżisti u ġġib dan f’applikazzjonijiet innovattivi, u b’hekk 
tnaqqas "nuqqas ta’ għerf" għall-industriji u n-negozji ta’ l-UE. Tista’ turi li huwa 
mekkaniżmu utli, li għandu jkun iffinanzjat minn mezzi finanzjarji bħal per eżempju is-7th FP 
jew il-Fondi Strutturali, li jikkumplimentaw l-objettivi tal-CIP.
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Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 67
Annes I, sottotitolu  'Reġjuni ta’ l-għarfien, intestatura 'Strateġija', paragrafu 3

Ir-Reġjuni ta’ l-Għarfien” jimmira għas-
sostenn tad-definizzjoni u l-
implimentazzjoni ta’ l-aħjar politika u 
strateġiji għall-iżvilupp tar-raggruppamenti 
mmexxija mir-riċerka u żvilupp. Se jtejjeb 
partikolarment ir-rilevanza u l-effettività ta' 
l-aġendi reġjonali ta' riċerka permezz ta' 
tagħlim reċiproku; il-promozzjoni u t-tisħiħ 
tal-kooperazzjoni bejn ir-raggruppament u l-
kontribut lit-tisħiħ ta' l-iżvilupp sostenibbli 
tar-raggruppamenti eżistenti mmexxija mir-
riċerka u żvilupp kif ukoll it-tħeġġiġ tal-
ħolqien ta’ raggruppamenti ġodda. Se jiġi 
pprovdut sostenn partikolarment lill-proġetti 
mmexxija mid-domanda u orjentati lejn il-
problemi billi oqsma u setturi teknoloġiċi 
speċifiċ jkunu indirizzati.

“Ir-Reġjuni ta’ l-Għarfien” jimmiraw għas-
sostenn tad-definizzjoni u l-
implimentazzjoni ta’ l-aħjar politiki u 
strateġiji għall-iżvilupp tar-raggruppamenti 
għar-riċerka u l-iżvilupp. Se jtejbu
partikolarment ir-rilevanza u l-effettività ta' 
l-aġendi reġjonali ta' riċerka permezz ta' 
tagħlim reċiproku; il-promozzjoni u t-tisħiħ 
tal-koperazzjoni bejn ir-raggruppament u l-
kontribut lit-tisħiħ ta' l-iżvilupp sostenibbli 
tar-raggruppamenti eżistenti għar-riċerka u 
l-iżvilupp kif ukoll it-tħeġġiġ tal-ħolqien ta’ 
raggruppamenti ġodda. Se jiġi pprovdut 
sostenn partikolarment lill-proġetti 
mmotivati mid-domanda u orjentati lejn il-
problemi billi jkunu indirizzati oqsma u 
setturi teknoloġiċi speċifiċi, b’mod 
partikolari fejn dawn diġà wrew 
integrazzjoni bejn l-awtoritajiet reġjonali, l-
aġenziji ta’ l-iżvilupp, l-universitajiet, iċ-
ċentri tar-riċerka u l-industrija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp tas-sħubija produttivi reali bejn l-aġenziji, l-awtoritajiet, l-universitajiet u l-
industrija reġjonali huwa diffiċli ħafna u jaħli l-ħin. Hemm diversi eżempji ta’ fejn dan 
intlaħaq permezz ta’ ħafna snin ta’ ħidma iebsa. Xi ffinanzjar f’din it-taqsima jista’ jkun 
prijoritizzat għal dawk l-applikazzjonijiet fejn dawn s-sħubijiet produttivi jistgħu diġà
jintwerew, sabiex ikun żgurat li jkunu ffukati fondi fuq il-kisba ta’ l-għanijiet ekonomiċi.

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 68
Anness I, sottotitolu 'Reġjuni ta’ l-għerf', intestatura 'Strateġija', paragrafu 4

Din l-azzjoni tkun tapplika lir-reġjuni 
kollha, inklużi dawk ta’ Konverġenza.

Din l-azzjoni tkun tapplika għar-reġjuni 
kollha, filwaqt li jittieħed kont xieraq tal-
bżonnijiet tar-riċerkaturi u tal-partijiet 
relevanti interessati fir-reġjuni tal-
Konverġenza.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni tal-konverġenza ta’ spiss għandhom riżorsi umani sinikanti fir-riċerka kif ukoll 
numru ta’ atturi lokali potenzjalment interessati fl-investiment R&D, iżda għandhom bżonn 
kbir li jiżviluppaw strateġija tar-riċerka reġjonali koerenti li toħroġ mill-esperjenza ta’ 
reġjuni żviluppati ħafna sabiex iqajmu kuxjenza u jikkordinaw aħjar lill-partijiet interessati 
lokali.

Emenda mressqa minn Lambert van Nistelrooij

Emenda 69
Anness I, sottotitolu 'Reġjuni ta’ l-għarfien', intestatura 'Strateġija', paragrafu 4 a (ġdid)

Għandha tingħata attenzjoni lis-sitwazzjoni 
speċifika tal-koperazzjoni bejn ir-reġjuni 
ġirien ta' xulxin li huma separati bi 
fruntiera fl-Istat Membru. Bħal fil-
programmi Interreg III fl-UE, u fuq il-bażi 
ta’ l-objettiv territorjali fil-Fondi 
Strutturali, il-programm tar-Reġjuni ta’ l-
Għarfien għandu wkoll jinkorpora 
soluzzjonjiet għat-tfixkil u l-mekkaniżmi ta’ 
bejn il-fruntiera sabiex itejjeb il-
koperazzjoni reġjonali ta’ bejn il-fruntiera, 
indipendentament minn jekk hemmx 
konverġenza jew kompettività reġjonali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-politika reġjonali, il-politika reġjonali ta’ bejn il-fruntiera għandha aspetti distinti u 
għandha tifsira partikolari għall-integrazzjoni ta’ l-UE, li tipprova tmur lilhinn mill-fruntieri 
ta’ l-Istati Membri. Ta’ spiss, il-koperazzjoni innovattiva bejn il-fruntieri ta’ l-Istati Membri 
ma jkollhiex suċċess minħabba diffikultajiet amministrattivi u spazjali. 

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 70
Anness I, sottotitolu 'Reġjuni ta’ l-għarfien', intestatura 'Attivitajiet', paragrafu 1, bulit 1

Analiżi, żvilupp u implimentazzjoni ta’ l-
aġendi ta’ riċerka ta’ raggruppamenti 
reġjonali u l-kooperazzjoni bejniethom. 

Analiżi, żvilupp u implimentazzjoni ta’ l-
aġendi ta’ riċerka ta’ raggruppamenti 
reġjonali u l-koperazzjoni bejniethom. Dawn 
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Dawn se jinkludu analiżi kif ukoll l-
implimentazzjoni tal-pjan li jiffoka fuq il-
kapaċità u l-prijoritajiet tar-riċerka u 
żvilupp. Il-proġetti se jużaw it-tbassir, il-
benchmarking jew metodi oħra, li juru l-
benefiċċji mistennija, bħat-tisħiħ tar-rabitiet
bejn ir-raggruppamenti involuti, 
parteċipazzjoni perfezzjonata fi proġetti ta’ 
riċerka Ewropej u impatti akbar fuq l-
iżvilupp reġjonali.

se jinkludu analiżi kif ukoll l-
implimentazzjoni tal-pjan li jiffoka fuq il-
kapaċità u l-prijoritajiet tar-riċerka u 
żvilupp. Il-proġetti se jużaw it-tbassir, il-
benchmarking jew metodi oħra, li juru l-
benefiċċji mistennija, bħat-tisħiħ tar-rabtiet
bejn ir-raggruppamenti involuti, 
parteċipazzjoni pperfezzjonata fi proġetti ta’ 
riċerka Ewropej u impatti akbar fuq l-
iżvilupp reġjonali. Il-proġetti jistgħu ukoll 
isiru għall-miżuri pilota interreġjonali. 
Essenzjalment dawn ikunu disinjati sabiex 
iħeġġu u jtejbu l-kumplimentarjetà bejn il-
fondi reġjonali, u fondi oħra tal-Komunità.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-għan huwa mhux biss li jittieħed vantaġġ mill-esperjenza offruta minn miżuri 
interreġjonali, iżda wkoll li tkun eżaminata l-kumplimentarjetà possibbli bejn il-fondi 
reġjonali u għajnuniet nazzjonali oħra.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 71
Anness I, sottotitolu 'Reġjuni ta’ l-għarfien', intestatura 'Attivitajiet', paragrafu 1, bulit 2

“Tutorat” ta’ reġjuni bi profil ta’ riċerka 
anqas żviluppat minn reġjuni żviluppati 
ħafna permezz tat-twaqqif ta’ 
raggruppamenti orjentati lejn ir-riċerka u 
żvilupp. Il-konsorzji reġjonali 
transnazzjonali se jimmobilitaw u jassoċjaw 
atturi tar-riċerka fl-universitajiet, fl-
industrija u fil-gvern sabiex jagħtu 
soluzzjonijiet ta’ “gwida” ma’ u għal reġjuni 
teknoloġikament anqas żviluppati.

“Mentoring” ta’ reġjuni bi profil ta’ riċerka 
anqas żviluppat minn reġjuni żviluppati 
ħafna permezz tat-twaqqif ta’ 
raggruppamenti orjentati lejn ir-riċerka u 
żvilupp jew permezz ta' integrazzjoni aħjar 
ta’ raggruppamenti eżistenti fis-suq globali. 
Il-konsorzji reġjonali transnazzjonali se 
jimmobilizzaw u jassoċjaw atturi tar-riċerka 
fl-universitajiet, fl-industrija u fil-gvern 
sabiex jagħtu soluzzjonijiet ta’ “gwida” ma’ 
u għal reġjuni teknoloġikament anqas 
żviluppati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-raggruppamenti eżistenti għandhom ikunu żviluppati aktar permezz tal-formazzjoni ta’ 
sħubija ma’ l-organizzazzjonijiet li jwettqu riċerka simili fuq livell reġjonali, nazzjonali u 



PE 374.088v02-00 46/77 AM\619606MT.doc

MT

internazzjonali. 

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 72
Anness I, sottotitolu 'Reġjuni ta’ l-għarfien', intestatura 'Attivitajiet', paragrafu 1, bulit 3

Inizjattivi għat-titjib ta’ l-integrazzjoni ta’ 
l-atturi u istituzzjonijiet tar-riċerka 
f’ekonomija reġjonali, permezz ta' l-
interazzjonijiet fuq livell ta' raggruppament. 
Dawn se jinkludu attivitajiet transnazzjonali 
għat-titjib tar-rabtiet bejn l-partijiet 
interessati fir-riċerka u l-komunitajiet 
kummerċjali lokali kif ukoll l-attivitajiet 
relevanti bejn ir-raggruppamenti. 

Inizjattivi għat-titjib ta’ l-integrazzjoni ta’ 
l-atturi u istituzzjonijiet tar-riċerka 
f’ekonomija reġjonali, permezz ta' l-
interazzjonijiet fuq livell ta' raggruppament. 
Dawn se jinkludu attivitajiet transnazzjonali 
għat-titjib tar-rabtiet bejn l-partijiet 
interessati fir-riċerka u l-komunitajiet 
kummerċjali lokali kif ukoll l-attivitajiet 
relevanti bejn ir-raggruppamenti. Dawn l-
attivitajiet jistgħu jgħinu jidentifikaw il-
kumplimtarjetajiet RDT, bil-għan li juru l-
vantaġġi ta’ l-integrazzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-għan huwa li jkunu identifikati sinerġiji sabiex jenfasizzaw il-benefiċċji tal-
kumplimentarjetà.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 73
Anness I, sottotitolu 'Reġjuni ta’ l-għarfien', intestatura 'Attivitajiet', paragrafu 1, bulit 3

Inizjattivi għat-titjib ta’ l-integrazzjoni ta’ l-
atturi u istituzzjonijiet tar-riċerka 
f’ekonomija reġjonali, permezz ta' l-
interazzjonijiet fuq livell ta' raggruppament. 
Dawn se jinkludu attivitajiet transnazzjonali 
għat-titjib tar-rabtiet bejn l-partijiet 
interessati fir-riċerka u l-komunitajiet 
kummerċjali lokali kif ukoll l-attivitajiet 
relevanti bejn ir-raggruppamenti.

Inizjattivi għat-titjib ta’ l-integrazzjoni ta’ 
l-atturi u istituzzjonijiet tar-riċerka 
f’ekonomija reġjonali, permezz ta' l-
interazzjonijiet fuq livell ta' raggruppament. 
Dawn se jinkludu attivitajiet transnazzjonali 
għat-titjib tar-rabtiet bejn l-partijiet 
interessati fir-riċerka u l-komunitajiet 
kummerċjali lokali kif ukoll l-attivitajiet 
relevanti bejn ir-raggruppamenti, bħall-
iżvilupp tat-teknoloġiji li jgħinu t-tele-
identifikazzjoni (sensing) rimota fuq skala 
żgħira għall-applikazzjonijiet 
interdixxiplinari.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Qasam wieħed tar-riċerka meħtieġ għas-sistemi ċivili li ma jitħaddmux mill-bniedem  huwa 
li jiżviluppa sensers rimoti neċessarji għall-applikazzjonijiet rilevanti fuq daqs, skala (u 
prezz) li jista’ jintrama fuq vettura li ma titħaddimx mill-bniedem xierqa għall-biċċa xogħol 
speċifika. 

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 74
Anness I, sottotitolu 'Reġjuni ta’ l-għarfien', intestatura 'Attivitajiet', paragrafu 2

Se jingħata wkoll sostenn lill-attivitajiet 
għall-promozzjoni ta' skambju sistematiku 
reċiproku ta' informazzjoni kif ukoll l-
interazzjonijiet bejn proġetti simili u fejn hu 
xieraq, ma' azzjonijiet ta' programmi 
Komunitarji relevanti oħra (eż. laqgħat ta' 
ħidma għall-analiżi u s-sinteżi, assemblej
għad-diskussjoni (round-tables), 
pubblikazzjonijiet).

Se jingħata wkoll sostenn lill-attivitajiet 
għall-promozzjoni ta' skambju sistematiku 
reċiproku ta' informazzjoni kif ukoll l-
interazzjonijiet bejn proġetti simili u fejn hu 
xieraq, ma' azzjonijiet ta' programmi 
Komunitarji relevanti oħra (eż. laqgħat ta' 
ħidma għall-analiżi u s-sintesi, assemblei
għad-diskussjoni (round-tables), 
pubblikazzjonijiet) u l-involviment ta’ 
pajjiżi terzi fejn dan huwa essenzjali għall-
objettivi tal-proġett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pajjiżi terzi jistgħu jagħtu kontribut importanti għall-proċess ta’ mentoring u l-iskambju ta’ 
l-aqwa prattika.  

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 75
Anness I, sottotitolu 'Potenzjal tar-Riċerka', intestatura 'Għan'

Biex tiġi stimulata r-realizzazzjoni tal-
potenzjal sħiħ għar-riċerka ta' l-Unjoni 
mkabbra permezz tal-ftuħ u l-iżvilupp tal-
potenzjal għar-riċerka tar-Reġjuni ta' 
Konverġenza ta' l-UE u r-reġjuni l-iktar 
imbiegħda, u biex jiġi megħjun it-tisħiħ tal-
kapaċitajiet tar-riċerkaturi tagħhom li jieħdu 

Biex tiġi stimulata r-realizzazzjoni tal-
potenzjal sħiħ għar-riċerka għall-eċċellenza 
li teżisti jew emerġenti f’Unjoni mkabbra 
permezz tal-ftuħ u l-iżvilupp tal-potenzjal 
għar-riċerka tar-Reġjuni ta' Konverġenza ta' 
l-UE u r-reġjuni l-iktar imbiegħda, u biex 
jiġi megħjun it-tisħiħ tal-kapaċitajiet tar-
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sehem b'suċċess fl-attivitajiet ta' riċerka fuq 
il-livell ta' l-UE.

riċerkaturi tagħhom li jieħdu sehem 
b'suċċess fl-attivitajiet ta' riċerka fuq il-livell 
ta' l-UE.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-għan mhuwiex biss li jitħeġġeġ il-potenzjal eżistenti iżda ukoll li jingħata appoġġ lir-
riċerkaturi eċċellenti emerġenti.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 76
Anness I, sottotitolu 'Potenzjal għar-Riċerka', intestatura 'Strateġija', paragrafu 2

B’enfasi fuq it-tisħiħ u l-espansjoni tal-
kollaborazzjonijiet ta’ dawn il-gruppi ta’ 
riċerka maċ-ċentri ta’ riċerka f’pajjiżi oħra 
ta’ l-UE kontribut importanti se jingħata lill-
ftuħ tal-potenzjal tagħhom lil dak lill-
iżvilupp sostenibbli fuq medda ta’ żmien 
twil. Permezz tal-perfezzjonament ta' l-
esponiment u r-rikonoxximent 
internazzjonali tagħhom, il-potenzjal tat-
tmexxija u l-kwalità tax-xjenzjati tagħhom, 
se tiżdied il-viżibilità ta’ dawn il-gruppi ta’ 
riċerka u se tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni 
tagħhom fiż-Żona Ewropea tar-Riċerka.

B’enfasi fuq it-tisħiħ u l-espansjoni tal-
kollaborazzjonijiet ta’ dawn il-gruppi ta’ 
riċerka maċ-ċentri ta’ riċerka f’pajjiżi oħra 
ta’ l-UE se jingħata kontribut importanti lill-
liberizzazzjoni tal-potenzjal tagħhom 
flimkien ma' l-iżvilupp sostenibbli fuq 
medda ta’ żmien twil. Dawn iċ-ċentri tar-
riċerka jistgħu jinkludu ċentri tar-riċerka
industrijali u akkademiċi u raggrupamenti, 
per eżempju ċentri ta’ l-eċċellenza 
f’dixxiplini speċifiċi bħal f'sistemi li mhux 
imħaddma mill-bniedem. Permezz tal-
perfezzjonament tal-pubbliċità u r-
rikonoxximent internazzjonali tagħhom, il-
potenzjal tat-tmexxija u l-kwalità tax-
xjenzjati tagħhom, se tiżdied il-viżibilità ta’ 
dawn il-gruppi ta’ riċerka u se tiġi ffaċilitata 
l-parteċipazzjoni tagħhom fiz-Zona Ewropea 
tar-Riċerka.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li dawn l-attivitajiet ikunu wesgħin biżejjed sabiex jiġu identifikati sensiela 
ta’ ċentri tar-riċerka illi ma jkunux ristretti għaċ-ċentri tar-riċerka bbażati f’università. 
Università kollaborattivi/ċentri ta’ l-industrija u gruppi tar-riċerka għandhom ikunu 
kkunsidrati ukoll.  
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Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 77
Anness I,  sottotitolu 'Potenzjal tar-Riċerka', intestatura 'Attivitajiet', paragrafu 1, bulit 2

Ir-reklutaġġ ta’ riċerkaturi b’esperjenza miċ-
ċentri magħżula li ġew għall-parteċipazzjoni 
fit-trasferiment ta’ l-għarfien u/jew fit-taħriġ 
ta’ riċerkaturi, inkluż bħala mezz għat-
tħeġġiġ b’mod partikolari tar-ritorn ta’ 
ċittadini li jkunu telqu mill-pajjiż; 

Ir-reklutaġġ ta’ riċerkaturi b’esperjenza miċ-
ċentri magħżula ta’ eċċellenza kurrenti jew 
emerġenti li ġew għall-parteċipazzjoni fit-
trasferiment ta’ l-għarfien u/jew fit-taħriġ ta’ 
riċerkaturi, anke bħala mezz għat-tħeġġiġ 
b’mod partikolari tar-ritorn ta’ ċittadini li 
jkunu telqu mill-pajjiż; 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-potenzjal li għandu jkun stimultat ma għandux ikun limitat għal dak li jeżisti diġà; għall-
kuntrarju, riċerkaturi eċċellenti bl-istess mod għandhom bżonn appoġġ meta t-talent tagħhom 
isib l-espressjoni.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 78
Anness I, sottotitolu 'Potenzjal tar-Riċerka', intestatura 'Attivitajiet', paragrafu 1, bulit 3

L-akkwist u żvilupp ta’ ċertu tagħmir għar-
riċerka fiċ-ċentri magħżula;

L-akkwist u l-iżvilupp ta’ ċertu tagħmir 
għar-riċerka, u l-iżvilupp ta’ ambjent fiżiku ,  
għaċ-ċentri magħżula eżistenti jew
emerġenti ta’ eċċellenza sabiex jgħinu 
jingħata appoġġ lill-programmi tar-riċerka 
li qegħdin jintlaħqu fi ħdan is-sħubijiet
strateġiċi;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ta’ spiss ma nagħtux każ jew ma nagħtux importanza lill-bżonnijiet materjali li jkunu jeżistu 
fi kwalunkwe azzjoni ta’ riċerka, iżda dawn għandhom ikunu ssodisfati jekk l-għanijiet ta’ l-
azzjonijiet iridu jintlaħqu.

Emenda mressqa minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 79
Anness I, sottotitolu 'Potenzjal tar-riċerka', intestatura 'Attivitajiet', paragrafu 1, bulit 3
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L-akkwist u żvilupp ta’ ċertu tagħmir għar-
riċerka fiċ-ċentri magħżula;

L-akkwist u l-iżvilupp ta’ ċertu tagħmir 
għar-riċerka fiċ-ċentri magħżula:
1. Akkwist dirett jew modernizzazzjoni ta’ l-
apparat tar-riċerka (sa’ miljun EUR). It-
timijiet individwali tar-riċerka minn reġjuni 
ta’ konverġenza u ċ-Ċentri Ewropej ta’ l-
Eċċellenza (magħżula waqt l-FP5) jistgħu 
japplikaw għall-finanzjament għax-xiri jew 
il-modernizzazzjoni ta’ apparat tar-riċerka. 
L-allokazzjoni ta’ finanzjament jiddependi 
fuq l-evalwazzjoni tat-tim applikant, il-
pjanijiet għall-użu ta’ l-apparat u l-ħolqien 
tal-valur miżjud Ewropew. Tingħata 
prijorità lill-proposti marbuta mal-Fondi 
Strutturali. Il-finanzjament ikun allokat fil-
forma ta’ għotja.
2. L-akkwist jew il-modernizzazzjoni ta’ l-
apparat tar-riċerka b’konnessjoni mal-
proġetti taħt l-FP 7 (sa’ miljun EUR).  It-
timijiet mir-reġjuni ta’ konverġenza 
flimkien ma’ l-applikazzjonijiet għall-
finanzjament ta’ proġett tar-riċerka taħt FP 
7, sottomess b’mod konġunt minn 
konsorzju, jistgħu japplikaw 
individwalment għall-finanzjament għax-
xiri jew il-modernizzazzjoni ta’ l-apparat 
tar-riċerka.  L-applikazzjoni għandha tkun 
aċċettata mill-koordinatur tal-konsorzju.  
L-allokazzjoni tal-finanzjament separat 
għall-apparat tkun tiddependi mill-użu tal-
finanzjament matul il-proġett.  
Finanzjament ieħor ikun allokat fil-forma 
ta’ għotja.
3. L-aċċettazzjoni fir-reġjuni tal-
konverġenza tal-prinċipju illi tnaqqis sħiħ 
fil-valur ta’ l-apparat tar-riċerka jkun 
possibbli waqt il-perjodu ta’ l-għotja, i.e. fi 
żmien tliet snin milli ħames snin, kif kien 
il-każ qabel.

Or. pl

Emenda mressqa minn Claude Turmes f’isem il-Grupp tal-Hodor efa 

Emenda 80
Anness I, sottotitolu 'Potenzjal tar-Riċerka', intestatura 'Attivitajiet', paragrafu 1, bulit 4
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L-organizzazzjoni ta' laqgħat ta' ħidma u 
konferenzi biex jiffaċilitaw it-trasferiment ta' 
għarfien f'livell nazzjonali u internazzjonali 
li jinvolvi kemm l-istaff ta’ riċerka taċ-ċentri 
magħżula kif ukoll ir-riċerkaturi mistiedna, 
minn pajjiżi oħra fil-qafas ta’ l-iżvilupp tal-
kapaċità ta’ taħriġ u r-reputazzjoni 
internazzjonali taċ-ċentri magħżula; il-
parteċipazzjoni ta'l-istaff ta’ riċerka taċ-
ċentri magħżula taħt l-iskema f’konferenzi 
internazzjonali jew avvenimenti ta’ taħriġ 
għal żmien qasir, għall-qsim ta’ l-għarfien, 
il-bini tan-networking u biex jesponu 
rwieħhom għal ambjent iżjed 
internazzjonali;

L-organizzazzjoni ta' laqgħat ta' ħidma u 
konferenzi biex jiffaċilitaw it-trasferiment ta' 
għerf f'livell nazzjonali, reġjonali u 
internazzjonali li jinvolvi kemm l-istaff ta’ 
riċerka taċ-ċentri magħżula kif ukoll ir-
riċerkaturi mistiedna, minn pajjiżi oħra fil-
qafas ta’ l-iżvilupp tal-kapaċità ta’ taħriġ u r-
reputazzjoni internazzjonali taċ-ċentri 
magħżula; il-parteċipazzjoni ta' l-istaff ta’ 
riċerka taċ-ċentri magħżula taħt l-iskema 
f’konferenzi internazzjonali jew avvenimenti 
ta’ taħriġ għal żmien qasir, għall-qsim ta’ l-
għarfien, il-bini tan-networking u biex
jesponu rwieħhom għal ambjent iżjed 
internazzjonali;

Or. en

Emenda mressqa minn Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emenda 81
Anness I, sottotitolu 'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', paragrafu 2

Il-parti l-kbira ta’ l-iżvilupp tas-soċjetajiet 
Ewropej tiddependi fuq il-ħila ta’ dawn ta' l-
aħħar li joħolqu, jisfruttaw u jxerrdu l-
għarfien u, minn hemm, ma jaqtgħu qatt mit-
tiġdid. Ir-riċerka xjentifika għandha rwol 
kbir f’dan ir-rigward, u dan għandu jissokta 
billi huwa wieħed mill-muturi għall-
promozzjoni tat-tkabbir, il-benessri, u l-
iżvilupp sostenibbli.

Il-parti l-kbira ta’ l-iżvilupp tas-soċjetajiet 
Ewropej tiddependi fuq il-ħila ta’ dawn ta' l-
aħħar li joħolqu, jisfruttaw u jxerrdu l-
għarfien u, minn hemm, ma jaqtgħu qatt mit-
tiġdid. L-għerf ġdid jiżviluppa madwar is-
soċjetà kollha, iżda rwol prinċipali fil-
ħolqien tiegħu huwa tat-‘triangolu ta' l-
għerf ir-riċerka' – l-edukazzjoni – l-
innovazzjoni.  Ir-riċerka xjentifika għandha 
rwol kbir f’dan ir-rigward, u dan għandu 
jissokta billi huwa wieħed mill-muturi għall-
promozzjoni tat-tkabbir, il-benessri, u l-
iżvilupp sostenibbli.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi enfassizat illi l-proċess tal-ħolqien ta’ l-għerf iseħħ madwar is-soċjetà u 
għalkemm ir-riċerka u l-għaqdiet tar-riċerka huma l-element l-aktar importanti f’dan il-
proċess, il-konnessjonijiet u r-rabtiet bejn ir-riċerka, l-edukazzjoni u l-innovazzjoni 
għandhom rwol prinċipali.
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Emenda mressqa minn Claude Turmes f’isem il-Grupp tal-Hodor /efa 

Emenda 82
Anness I, sottotitolu 'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', paragrafu 3

Biex jinkiseb dan l-għan, huwa assolutament 
importanti li jinħoloq ambjent soċjali u 
kulturali li jwassal għal riċerka ta’ suċċess u 
ta’ sfruttament. Dan ifisser li tħassib u 
ħtiġijiet leġittimi tas-soċjetà jintlaqgħu, li 
għalihom jeħtieġ dibattitu demokratiku 
msaħħaħ b’pubbliku aktar impenjat u 
infurmat, kif ukoll kundizzjonijiet mtejba
għall-għażliet kollettivi dwar kwistjonijiet 
xjentifiċi. Għandu jwaqqaf ukoll klima 
favorevoli għas-sejħiet għal xogħolijiet 
xjentifiċi, żieda ġdida fl-investimenti fir-
riċerka u t-tixrid sussegwenti ta’ l-għarfien li 
fuqu l-istrateġija ta’ Liżbona hija mibnija.

Biex jinkiseb dan l-għan, huwa assolutament 
importanti li jinħoloq ambjent soċjali u 
kulturali li jwassal għal riċerka li tkun 
suċċess u sfruttabbli. Dan ifisser li tħassib u 
ħtiġijiet leġittimi tas-soċjetà jingħataw 
attenzjoni filwaqt li jkun jeħtieġ dibattitu 
demokratiku msaħħaħ b’pubbliku aktar 
impenjat u infurmat, kif ukoll 
kundizzjonijiet imtejba għall-għażliet 
kollettivi dwar kwistjonijiet xjentifiċi. L-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
għandhom jingħataw il-possibilità li 
jesternalizzaw il-bżonnijiet tar-riċerka. 
Għandu jwaqqaf ukoll klima favorevoli 
għas-sejħiet għal xogħolijiet xjentifiċi, żieda 
ġdida fl-investimenti fir-riċerka u t-tixrid 
sussegwenti ta’ l-għarfien li fuqu hija 
mibnija l-istrateġija ta’ Liżbona.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili kif spjegati mill-Kummissjoni Ewropea (ara d-
database CONNEX tal-Kummissjoni Ewropea) għandha tingħata l-possibilità li tagħti 
b’kuntratt il-proġetti tar-riċerka sabiex ikopru l-bżonnijiet xjentifiċi tagħhom.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 83
Anness I, sottotitolu  'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', paragrafu 3

Biex jinkiseb dan l-għan, huwa assolutament 
importanti li jinħoloq ambjent soċjali u 
kulturali li jwassal għal riċerka ta’ suċċess u 
ta’ sfruttament. Dan ifisser li tħassib u 
ħtiġijiet leġittimi tas-soċjetà jintlaqgħu, li 
għalihom jeħtieġ dibattitu demokratiku 
msaħħaħ b’pubbliku aktar impenjat u 
infurmat, kif ukoll kundizzjonijiet mtejba
għall-għażliet kollettivi dwar kwistjonijiet 
xjentifiċi. Għandu jwaqqaf ukoll klima 
favorevoli għas-sejħiet għal xogħolijiet 

Biex jinkiseb dan l-għan, huwa assolutament 
importanti li jinħoloq ambjent soċjali u 
kulturali li jwassal għal riċerka ta’ suċċess u 
ta’ sfruttament. Dan ifisser li tħassib u 
ħtiġijiet leġittimi tas-soċjetà jingħataw 
attenzjoni filwaqt li jkun jeħtieġ dibattitu 
demokratiku msaħħaħ b’pubbliku aktar 
impenjat u infurmat, kif ukoll 
kundizzjonijiet imtejba għall-għażliet 
kollettivi dwar kwistjonijiet xjentifiċi. 
Għandu jwaqqaf ukoll klima favorevoli 
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xjentifiċi, żieda ġdida fl-investimenti fir-
riċerka u t-tixrid sussegwenti ta’ l-għarfien li 
fuqu l-istrateġija ta’ Liżbona hija mibnija.

għas-sejħiet għal xogħolijiet xjentifiċi, żieda 
ġdida fl-investimenti fir-riċerka u t-tixrid 
sussegwenti ta’ l-għarfien li fuqu hija 
mibnija l-istrateġija ta’ Liżbona. Din l-
attività tfittex ukoll li ġġib l-integrazzjoni 
sħiħa tan-nisa fid-dinja xjentifika.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Peress li n-nisa għadhom mhumiex rappreżentati sewwa, il-Programm ta' qafas u l-
programmi relatati għandhom jaspiraw, fost affarijiet oħra, li jżidu l-preżenza tagħhom u ċ-
ċrieki teknoloġiċi, peress li dan huwa bżonn għall-UE.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer f’isem il-Grupp Green/efa 

Emenda 84
Anness I, sottotitolu 'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', paragrapfu 5

Jeħtieġ li r-riskju tal-firda xjentifika fis-
soċjetajiet tagħna jiġi indirizzat mill-ewwel. 
Jifred dawk li ma għandhomx aċċess għall-
għarfien relevant mill-ftit li għandhom; lil 
dawk li ma għandhomx il-kapaċità li 
jinfluwenzaw it-tfassil tal-politika fir-riċerka 
minn dawk li għandhom din il-kapaċità. Dan 
iwassal għal sentimenti ambigwi espressi 
minn ċittadini fir-rigward tal-benefiċċji 
potenzjali mix-xjenza u t-teknoloġija, u s-
subordinazzjoni effettiva tagħhom għall-
iskrutinju pubbliku. Minn naħa, fil-pront 
jitolbu lir-riċerkaturi jindirizzaw il-problemi 
li attwalment għandhom jaffettwaw is-
soċjetà (mard, tniġġis, epidemiji, qgħad, 
eċċ.) u biex jantiċipaw aħjar l-impatti 
possibbli tagħhom fil-futur. Min-naħa l-oħra, 
ma jistgħux ma jurux sfiduċja għal ċerti użi 
tax-xjenza u interferenzi possibbli ta' min 
għandu interess fil-proċessi tat-teħid tad-
deċiżjonijiet.

Jeħtieġ li r-riskju tal-qasma xjentifika fis-
soċjetajiet tagħna jiġi indirizzat mill-ewwel. 
Jifred dawk li ma għandhomx aċċess għall-
għarfien relevanti mill-ftit li għandhom; lil 
dawk li ma għandhomx il-kapaċità li 
jinfluwenzaw it-tfassil tal-politiki fir-riċerka 
minn dawk li għandhom din il-kapaċità. Dan 
iwassal għal sentimenti ambigwi espressi 
minn ċittadini fir-rigward tal-benefiċċji 
potenzjali mix-xjenza u t-teknoloġija, u s-
subordinazzjoni effettiva tagħhom għall-
iskrutinju pubbliku. Minn naħa, fil-pront 
jitolbu lir-riċerkaturi jindirizzaw il-problemi 
li attwalment għandhom jaffettwaw is-
soċjetà (mard, tniġġis, epidemiji, qgħad, 
eċċ.) u biex jantiċipaw aħjar l-impatti 
possibbli tagħhom fil-futur. Min-naħa l-oħra, 
ma jistgħux ma jurux sfiduċja għal ċerti użi 
tax-xjenza u interferenzi possibbli ta' min 
għandu interess fil-proċessi tat-teħid tad-
deċiżjonijiet. Ir-riċerka jkollha suċċess biss 
jekk iċ-ċittadini huma konvinti illi t-tħassib 
tagħhom qiegħed jingġata attenzjoni u li l-
limiti ta’ l-etika tagħhom qed jiġu rispettati. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tagħti l-impressjoni illi l-problema prinċipali hija li tikkonvinċi 
l-opinjoni pubblika. Min-naħa l-oħra, huwa importanti ħafna li x-xjentisti jisimgħu t-tħassib 
tas-soċjetà u jirrispettaw il-limiti

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 85
Anness I, sottotitolu 'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', paragrafu 6, bulit 3

is-sens ta' iżolazzjoni tad-dinja tax-xjenza 
mir-realtajiet ta' kuljum tal-ħajja ekonomika 
u soċjali,

l-iżolament previst tad-dinja tax-xjenza mir-
realtijiet ta’ kuljum tal-ħajja ekonomika u 
soċjali u l-fatt li x-xjentisti qed kull ma 
jmur jiġu suġġetti għall-influwenzi bla 
bżonn minn gruppi ta’ interess diversi,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waħda mill-problemi tal-perċezzjoni tax-xjenza mill-opinjoni pubblika hija ix-xettiċiżmu li 
dejjem jikber lejn l-imparzjalità u l-objettività tax-xjentisti f’ħafna dossiers ippubliċizzati 
ħafna (eż. ir-riċerka medika u l-bijoteknoloġiji) fejn l-interessi huma għoljin. L-UE tista’ 
taġixxi sabiex timponi aktar trasparenza fis-sorsi tal-finanzjament u fil-pressjonijiet li 
jinfluwenzaw il-kors tar-riċerka xjentifika, u b’hekk joħolqu klima aktar favorevoli għat-
tkabbir tax-xjenza.

Emenda mressqa minn Britta Thomsen

Emenda 86
Anness I, sottotitolu  'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', paragrafu 6, bulits 4 a u 4 b 

(ġodda) 

In-nuqqas ta’ ċertezza fost il-komunità 
xjentifika dwar it-tagħqid ta’ l-irwol bħala
espert xjentifiku mar-rwol bħala ċittadin 
fuq l-istess livell ta’ ċittadini oħrajn 
Dubji dwar l-indipendenza tar-riċerkaturi 

minn interessi ekonomiċi u interessi oħrajn

Or. da

Ġustifikazzjoni

Nuqqas ta’ diskussjoni miftuħa dwar l-interessi ekonomiċi u (legali) oħrajn tar-riċerkaturi 
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individwali u l-istituti tar-riċerkaturi jistgħu jkunu ostakolu sinifikanti għall-kunfidenza fir-
riċerka u r-riżultati tagħha fost il-pubbliku ġenerali. Dawn is-suġġetti saru importanti 
minħabba l-iżviluppi fis-soċjetà fejn l-enfasi li qiegħda tikber titpoġġa fuq l-użu tar-riċerka, 
filwaqt li fl-istess ħin il-finanzjament estern tar-riċerka kiber u b’hekk qiegħed jinfluwenza 
mhux biss l-oqsma fejn ir-riċerka issir, iżda ukoll kif din issir. 

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 87
Anness I, sottotitolu 'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija’, paragrafu 6, bulit 4 c (ġdid)

l-informazzjoni xjentifika indirizzata ħażin 
disponibbli lill-pubbliku.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-fatturi li jista’ jkun qiegħed ikabbar id-differenza bejn ix-xjenza u s-soċjetà 
jinsab fin-natura ta’ l-informazzjoni xjentifika, li, għalkemm disponibbli b’mod pubbliku, hija 
miktuba bi kliem tant kumpless li tibqa’ mhux aċċessibbli. L-informazzjoni mogħtija jeħtieġ li 
tkun ta’ tip li s-soċjetà tista’ tifhem u tuża.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 88
Anness I, sottotitolu 'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', paragrafu 7, inċiż 4

- timla l-vojt bejn dawk li għandhom 
edukazzjoni xjentifika u dawk li ma 
għandhomx, tippromwovi interess għall-
kultura xjentifika fl-ambjent dirett taċ-
ċittadini kollha (permezz ta' bliet, reġjuni, 
fondazzjonijiet, ċentri xjentifiċi, eċċ.);

- timla l-vojt bejn dawk li għandhom 
edukazzjoni xjentifika u dawk li ma 
għandhomx, tippromwovi interess għall-
kultura xjentifika fl-ambjent dirett taċ-
ċittadini kollha (permezz ta' bliet, reġjuni, 
fondazzjonijiet, ċentri xjentifiċi, mużewijiet, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, eċċ.);

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-mużewijiet u ċerti organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili għandhom ikunu miġbura flimkien 
maċ-ċentri tax-xjenza għall-iskop ta’ hawn fuq.
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Emenda mressqa minn Britta Thomsen

Emenda 89
Anness I, sottotitolu 'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', paragrafu 7, inċiż 4 a (ġdid) 

- tħeġġeġ id-dibattitu u d-diskjussjoni fil-
komunità tar-riċerka dwar l-aspetti soċjali 
tar-riċerka

Or. da

Ġustifikazzjoni

Ostakolu maġġuri għall-ftehim reċiproku bejn il-komunità tar-riċerka u l-bqija tas-soċjetà 
huwa n-nuqqas ta’ diskussjoni fil-komunità tar-riċerka dwar aspetti soċjali tar-riċerka, bħall-
aspetti etiċi jew il-konsegwenzi ta’ teknoloġiji ġodda.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 90
Anness I, sottotitolu 'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', paragrafu 7, inċiż 4 b (ġdid)

- tesplora mezzi għar-regolazzjoni aħjar 
tas-sistema Ewropea tar-riċerka u ta’ l-
innovazzjoni; 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-regolazzjoni wkoll hija importanti fl-R & D.

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 91
Anness I, sottotitolu  'Xjenza fis-soċjetà', intestatura   'Strateġija', paragrafu 7, inċiż 6

- toħloq stampa tax-xjenza u tar-riċerkaturi li 
tinftiehem minn kulħadd, l-aktar miż-
żgħażagħ,

– toħloq stampa tax-xjenza u tar-riċerkaturi 
li hija affidabbli u li tinftiehem minn 
kulħadd, l-aktar miż-żgħażagħ,

,

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-affidibilità tar-riżultati xjentifiċi tar-riċerka , speċjalment tar-riċerka konfinali, qiegħda
dejjem aktar tiġi ddubitata minn opinjonijiet pubbliċi xettiċi illi jaraw ħafna xjentisti bħala li 
huma vulnerabbli wisq għall-korruzzjoni u l-ġibda biex wieħed jikseb karriera. L-UE tista’ 
tieħu azzjoni sabiex tiġġieled l-allarmiżmu u terġa' trawwem il-kunfidenza tal-pubbliku fix-
xjenza Ewropea.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 92
Anness I, sottotitolu 'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', paragrafu 7, inċiż 7

- tgħin lin-nisa jkomplu jagħmlu progress 
f'karrieri xjentifiċi u użu aħjar tat-talenti 
xjentifiċi tagħhom għall-ġid ta’ kulħadd;

- tħeġġeġ il-progress tan-nisa f'karrieri 
xjentifiċi u f'użu aħjar tat-talenti xjentifiċi 
tagħhom għall-ġid ta’ kulħadd;

Or. es

Ġustifikazzjoni

F’dan il-kuntest ikun aħjar li nitkellmu dwar ‘inħeġġu’ milli ‘ngħinu’.

Emenda mressqa minn Eluned Morgan

Emenda 93
Anness I, sottotitolu 'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', paragrafu 7, inċiż 8 a (ġdid)

– tikkollabora ma’ inizjattivi ta’ l-iżvilupp 
tad-droga mhux għal skop ta' profitt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riċerka mhux għalskop ta' profit għandha tkun prijorità għall-fondi pubbliċi. 

Emenda mressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 94
Anness I, sottotitolu 'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', sotto intestatura 'L-ewwel 

linja ta’ azzjoni : Regolazzjoni aktar dinamika tar-relazzjoni tax-xjenza u s-soċjetà',, bulit 1, 
inċiż1
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– titjib fl-użu, u l-monitoraġġ ta’ l-impatt, 
tal-konsulenza xjentifika u l-għarfien 
espert dwar it-tfassil tal-politika fl-Ewropa, 
u l-iżvilupp ta’ għodod u skemi prattiċi (eż. 
netwerks elettoniċi);

– tgħin fit-taħriġ li jingħata biex 
jikkonsolida u jiffriska taħriġ li jkun sar 
qabel għall-professjonisti u l-uffiċjali li 
jamministraw il-programmi ta’ l-għajnuna 
u tar-riċerka fl-Istati Membri u r-reġjuni, li 
jaħdmu metodi uniformi u l-fehim ta’ l-
aqwa prattika.

Or. es

Emenda mressqa minn Nikolaos Vakalis

Emenda 95
Anness I, sottotitolu 'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', sotto intestatura 'L-ewwel 

linja ta’ azzjoni: Tmexxija aktar dinamika tar-relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà', bulit 1, 
inċiż 2

- il-promozzjoni tal-fiduċja u l-
awtoregolazzjoni fil-komunità xjentifika

- il-promozzjoni tar-responsabiltà 
demokratika, il-fiduċja u l-awtoregolazzjoni 
fil-komunità xjentifika

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waħda mill-problemi fil-perċezzjoni tax-xjenza mill-opinjoni pubblika ġenerali hija ix-
xettiċiżmu li qiegħed jikber lejn l-imparzjalità u l-objettività tax-xjentisti  f’ħafna dossiers
ippubbliċizzati ħafna (eż. ir-riċerka medika u l-bijoteknoloġiji) fejn l-interessi huma għoljin. 
L-UE tista’ taġixxi sabiex timponi aktar trasparenza fis-sorsi ta’ l-iffinanzjar u fil-
pressjonijiet li jinfluwenzaw il-kors tar-riċerka xjentifika, u b’hekk tinħoloq klima aktar 
favorevoli sabiex ix-xjenza tikber u tiffjorixxi.

Emenda mressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 96
Anness I, sottotitolu 'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', sottotitolu 'L-ewwel linja ta’ 
azzjoni: Tmexxija aktar dinamika tar-relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà’, bulit 1, inċiż 2

– il-promozzjoni tal-fiduċja u l-
awtoregolazzjoni fil-komunità xjentifika; 

– il-promozzjoni tal-fiduċja u l-
awtoregolazzjoni fil-komunità xjentifika, li 
terġa' tispjega u xxerred il-kriterji bażiċi 
għas-salvagwardji xjentifiċi;

Or. es
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Emenda mressqa minn Claude Turmes f’isem il-Green/Efa Group

Emenda 97
Anness I, sottotitolu 'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', sottotitolu 'L-ewwel linja ta’ 
azzjoni: Tmexxija aktar dinamika tar-relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà’, bulit 1, inċiż 3

- it-tħeġġiġ tad-dibattitu dwar it-tixrid ta’ l-
informazzjoni, inkluż l-aċċess għar-riżultati 
xjentifiċi u l-futur tal-pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi.

-it-tħeġġiġ tad-dibattitu dwar it-tixrid ta’ l-
informazzjoni, inklużi l-aċċess għar-riżultati 
xjentifiċi u l-futur tal-pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi, u t-twaqqif tal-bank ta’ l-għerf 
Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka Ewropea tkun aktar effettiva jekk ir-riżultati tar-riċerka tal-passat isiru disponibbli 
aktar. Il-Bank ta’ l-Għerf Ewropew jagħti aċċess miftuħ għal-librerija tar-riżultati tar-riċerka 
wara perjodu ta’ embargo mid-data ta’ l-għeluq tal-proġett uffiċjali, għajr jekk ikun hemm 
raġunijiet b’saħħithom għall-proġett sabiex dan ma jsirx.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer f’isem il-Grupp Green/Efa 

Emenda 98
Anness I, sottotitolu 'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', sottotitolu 'L-ewwel linja ta’ 
azzjoni: Tmexxija aktar dinamika tar-relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà’, bulit 2, daħla tal-

bidu

L-aspirazzjonijiet u t-tħassib tas-soċjetà, u l-
prinċipji etiċi fundamentali, jeħtieġ li jiġu 
integrati aħjar matul il-proċess ta’ riċerka, 
bil-ħolqien ta’ ambjent iżjed sikur u 
kostruttiv għar-riċerkaturi u għas-soċjetà 
kollha kemm hi. Żewġ aspetti huma involuti:

L-aspirazzjonijiet u t-tħassib tas-soċjetà, u l-
prinċipji etiċi fundamentali, jeħtieġ li jiġu 
integrati aħjar matul il-proċess ta’ riċerka, 
bil-ħolqien ta’ ambjent iżjed sikur u 
kostruttiv għar-riċerkaturi u għas-soċjetà 
kollha kemm hi u bit-twaqqif ta’ landmarks 
għar-riċerka tajba fis-sens ta’ etika, li 
jagħtu konsiderazzjoni tad-drittijiet 
fundamentali. Żewġ aspetti huma involuti:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda taspira li tirrinforza r-riferenza għal-limiti ta’ l-etika fil-parti tax-xjenza u tas-
soċjetà fil-programm
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Emenda mressqa minn Britta Thomsen

Emenda 99
Anness I, sottotitolu 'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', sottotitolu 'L-ewwel linja ta’ 
azzjoni: Tmexxija aktar dinamika tar-relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà’, bulit 2, inċiż 2 a 

(ġdid)

- Enfasi akbar fuq id-diskjussjoni fil-
komunità tar-riċerka dwar l-aspetti soċjali 
tar-riċerka

Or. da

Ġustifikazzjoni

Ostakolu maġġuri għall-ftehim reċiproku bejn il-komunità tar-riċerka u l-bqija tas-soċjetà 
huwa n-nuqqas ta’ diskussjoni fil-komunità tar-riċerka dwar l-aspetti soċjali tar-riċerka, 
bħall-aspetti ta’ l-etika jew il-konsegwenzi ta’ teknoloġija ġdida. Dan jista’ jintlaqa' bi 
strateġija li timmira lejn il-ħtieġa li l-komunità tar-riċerka tifhem l-aspetti soċjali tar-riċerka.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 100
Anness I, sottotitolu 'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', sottotitolu 'L-ewwel linja ta’ 

azzjoni: Tmexxija aktar dinamika tar-relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà’, bulit 3

Sabiex ir-relazzjoni bejn ix-xjenza u s-
soċjetà tkun indirizzata permezz ta’ politika 
soda, l-għarfien miġbur fl-istorja, soċjoloġija 
u filosofija tax-xjenzi għandu jitwessa', 
ikkonsolidat u mxerred fuq livell Ewropew. 
Għal dan il-għan, l-istudjużi minn dawn id-
dixxiplini għandhom jiffurmaw netwerks 
sabiex ir-riċerka u d-dibattiti li kapaċi jikxfu 
l-parteċipazzjoni reali tax-xjenza fil-bini tas-
soċjetà u identità Ewropea jkunu strutturati:

Sabiex ir-relazzjoni bejn ix-xjenza u s-
soċjetà tkun indirizzata permezz ta’ politiki
sodi, l-għarfien miġbur matul il-kors ta’ l-
istorja, fil-wirt xjentifiku u teknoloġiku u 
fis-soċjoloġija u l-filosofija tax-xjenzi 
għandu jitwessa', ikkonsolidat u jinxtered 
fuq livell Ewropew. Għal dan il-għan, l-
istudjużi minn dawn id-dixxiplini għandhom 
jiffurmaw netwerks sabiex ir-riċerka u d-
dibattiti li kapaċi jikxfu l-parteċipazzjoni 
reali tax-xjenza fil-bini tas-soċjetà u ta' 
identità Ewropea jkunu strutturati:

- Ir-rabtiet bejn ix-xjenza, id-demokrazija u 
l-liġi;

- Ir-rabtiet bejn ix-xjenza, id-demokrazija u 
l-liġi;

- Ir-riċerka dwar l-etika fix-xjenza u t-
teknoloġija;

- Ir-riċerka dwar l-etika fix-xjenza u t-
teknoloġija;

-L-influwenza reċiproka tax-xjenza u l-
kultura

-L-influwenza reċiproka tax-xjenza u l-
kultura;

(1)Ir-rwol u d-dehra tax-xjenzjati -L-irwol u d-dehra ta’ l-irġiel u n-nisa fix-
xjenza
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.
-Metodi li bihom ix-xjenza tkun tista’ 
tinftiehem aktar mis-soċjetà u li bihom 
tħeġġeġ id-dibattitu pubbliku.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-wirt xjentifiku u teknoloġiku jmur lilhinn mill-istorja, il-mezz li bih din tgħaddi minn 
ġenerazzjoni għal oħra. Minbarra dan, l-għerf ma għandux jibqa’ intenzjonat għall-klassi 
soċjali għolja li tifhmu u tużah; għandhom jinstabu mezzi sabiex ix-xjenza tersaq eqreb lejn 
is-soċjetà billi ssir qasam ta’ l-għerf li jista’ jinftiehem aktar.

Emenda mressqa minn Britta Thomsen

Emenda 101
Anness I, sottotitolu 'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', sottotitolu 'L-ewwel linja ta’ 
azzjoni: Tmexxija aktar dinamika tar-relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà’, bulit 3, daħla tal-

bidu

Sabiex ir-relazzjoni bejn ix-xjenza u s-
soċjetà tkun indirizzata permezz ta’ politika 
soda, l-għarfien miġbur fl-istorja, soċjoloġija 
u filosofija tax-xjenzi għandu jitwessa', 
ikkonsolidat u mxerred fuq livell Ewropew. 
Għal dan il-għan, l-istudjużi minn dawn id-
dixxiplini għandhom jiffurmaw netwerks 
sabiex ir-riċerka u d-dibattiti li kapaċi jikxfu 
l-parteċipazzjoni reali tax-xjenza fil-bini tas-
soċjetà u identità Ewropea jkunu strutturati.

Sabiex ir-relazzjoni bejn ix-xjenza u s-
soċjetà tkun indirizzata permezz ta’ politiki
sodi, l-għarfien miġbur fl-istorja, soċjoloġija 
u l-filosofija tax-xjenzi għandu jitwessa', 
ikkonsolidat u jinxtered fuq livell Ewropew. 
Għal dan il-għan, l-istudjużi minn dawn id-
dixxiplini għandhom jiffurmaw netwerks 
sabiex ir-riċerka u d-dibattiti li kapaċi jikxfu 
u jikkontribwixxu għad-dibattitu dwar il-
parteċipazzjoni reali tax-xjenza fil-bini tas-
soċjetà u ta' identità Ewropea jkunu 
strutturati, b’enfasi partikolari:

Or. da

Ġustifikazzjoni

Tenfasizza illi d-djalogu mas-soċjetà kollha huwa opportunità għad-dibattitu intern u sabiex 
jittieħed kont ta’ l-opinjonijiet ġodda  kemm fis-soċjetà ġenerali kif ukoll fil-komunità 
xjentifika.

Emenda mressqa minn Britta Thomsen

Emenda 102
Anness I, sottotitolu 'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', sottotitolu 'L-ewwel linja ta’ 
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azzjoni: Tmexxija aktar dinamika tar-relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà’, bulit 4, inċiż 3 a 
(ġdid)

- Filwaqt li jiddibatti dwar kif l-
universitajiet jistgħu jgħaqqdu r-riċerka 
kummerċjali meta jissodisfaw l-irwol 
tradizzjonali tagħhom bħala produtturi 
indipendenti ta’ l-għerf għall-użu tas-
soċjetà ġenerali

Or. da

Ġustifikazzjoni

Huwa kruċjali li tinżamm il-kunfidenza fl-irwol ta’ l-universitajiet bħala produtturi 
indipendenti ta’ l-għerf għall-użu tas-soċjetà kollha. Bl-istess mod, id-dilemmi li jiffaċċjaw l-
universitajiet jikbru hekk kif jikber il-kummerċjaliżmu. L-universitajiet madwar l-Ewropa 
huma mġiegħla dejjem aktar li jindirizzaw u jiddokumentaw dawn id-dilemmi.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 103
Anness I, sottotitolu 'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', sottotitolu 'It-tielet linja ta’ 

azzjoni: Tmexxija aktar dinamika tar-relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà’, inċiż 1 

- għoti ta’ informazzjoni affidabbli u 
f'waqtha lill-istampa xjentifika, inkluż is-
sostenn lill-iżvilupp ta’ struttura Ewropea 
għall-istampa xjentifika;

- Għoti ta’ informazzjoni xjentifika
affidabbli u f’waqtha lill-istampa u l-mezzi l-
oħra tax-xandir;

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-twaqqif ta’ faċilità tar-riżorsi ta’ l-istampa xjentifika Ewropea ma titqiesx bħala idea 
tajba. 

Emenda mressqa minn Britta Thomsen

Emenda 104
Anness I, sottotitolu 'Xjenza fis-soċjetà', intestatura 'Strateġija', sottotitolu 'It-tielet linja ta’ 

azzjoni: Tmexxija aktar dinamika tar-relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà’, bulit 1, inċiż  6 a 
u 6 b (ġodda)

- Komunikazzjoni mtejba tar-riżultati tal-
problemi tar-riċerka u relatati mar-riċerka 
mill-komunità xjentifika kemm lil dawk li 
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jagħmlu d-deċiżjonijiet politiċi u lill-
pubbliku, bil-għan li jagħtu kontribut 
kwalifikat lid-dibattitu dwar il-politika tax-
xjenza.
- It-tħeġġiġ lir-riċerkaturi li jikkomunikaw 
mas-soċjetà ġenerali sabiex ikunu miftuħa 
fir-rigward tas-suppożizzjonijiet u  l-valuri, 
l-inċertezzi u l-interessi ekonomiċi 
fundamentali possibbli fir-riċerka tagħhom

Or. da

Ġustifikazzjoni

1: Flimkien mat-tkabbir fis-Soċjetà ta’ l-Għerf u l-irwol miżjud tar-riċerka fl-iżvilupp 
soċjali, huwa aktar meħtieġ li r-riċerkaturi jitjiebu sabiex jikkomunikaw ir-riżultati tagħhom 
lid-dinja. Din hija ħtieġa preliminari jekk l-Ewropa għandha tkun tista’ tisfrutta l-potenzjal 
tagħha fl-Ekonomija ta’ l-Għerf; 

2: B’mod partikolari fix-xjenzi tal-medicina, ġew stabbiliti sistemi fis-snin riċenti għal 
dikjarazzjoni ta’ l-interessi, u hemm ħtieġa li dejjem qed tikber għal dan sabiex ikun estiż 
għal oqsma oħrajn; dan jimplika ukoll il-bżonn li jitwaqqfu u jiġu żviluppati l-prinċipji. 

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 105
Anness I, sottotitolu 'Attivitajiet ta’ koperazzjoni internazzjonali', intestatura 'Għan', paragrafu 

1

Il-Komunità Ewropea teħtieġ politika 
internazzjonali koerenti u b’saħħitha dwar 
ix-xjenza u t-teknoloġija biex issir 
kompetittiva u biex ikollha rwol ta' tmexxija 
fuq il-livell dinji.

Il-Komunità Ewropea teħtieġ politika
internazzjonali koerenti u b’saħħitha dwar 
ix-xjenza u t-teknoloġija biex issir 
kompetittiva u biex ikollha rwol ta' tmexxija 
fuq livell dinji. Għandhom ikunu ppreparati 
strateġiji ġenerali għall-koperazzjoni
internazzjonali li tiġbor l-azzjonijiet 
internazzjonali kollha li saru taħt il-
programmi speċifiċi differenti fil-
Programm ta' Qafas .

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Koperazzjoni internazzjonali hija ukoll ta’ interess għar-riċerka konfinali.
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Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 106
Anness I, sottotitolu 'Attivitajiet ta’ koperazzjoni internazzjonali', intestatura 'Għan', paragrafu 

2, inċiż 1

- Li jingħata appoġġ għall-kompettività 
Ewropea permezz ta' sħubija strateġika ma' 
pajjiżi terzi f'oqsma magħżula tax-xjenza u 
bl-ingaġġ ta' l-aqwa xjenzjati minn pajjiżi 
terzi fil-ħidma fl-Ewropa u magħha 

- Li jingħata appoġġ għall-kompettività 
Ewropea billi tissaħħaħ il-produzzjoni ta’ l-
għerf fl-Ewropea permezz ta' l-irbit ta’ l-
universitajiet, l-istituzzjonijiet tar-riċerka u 
l-intrapriżi Ewropew bl-għarfien u r-riżorsi 
umani minn barra u billi jikkontribwixxu 
għall-ftuħ ta’ swieq li qegħdin jiżviluppaw 
u jitrawmu għall-industrija Ewropea;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għanijiet ma għandhomx jitħalltu mal-mezzi.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 107
Anness I, sottotitolu 'Attivitajiet ta’ koperazzjoni internazzjonali', intestatura 'Għan', paragrafu 

2, inċiż 2

- Li jiġu indirizzati l-problemi speċifiċi li 
għandhom quddiemhom il-pajjiżi terzi, jew 
il-problemi li huma ta' karattru globali, fuq 
il-bażi ta' l-interess komuni u l-benefiċċju 
reċiproku.

- Li jiġu indirizzati l-problemi speċifiċi li 
għandhom quddiemhom il-pajjiżi terzi, jew 
il-problemi li huma ta' karattru globali, fuq 
il-bażi ta' l-interess komuni u l-benefiċċju 
reċiproku, b’attenzjoni partikolari għal 
suġġetti relatati mar-riċerka orjentata lejn 
l-iżvilupp.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Riċerka li tħeġġeġ l-iżvilupp f’pajjiżi terzi għandha effett multiplu.

Emenda mressqa minn Claude Turmes and Caroline Lucas in name of the Green/efa Group

Emenda 108
Anness I, sottotitolu 'Attivitajiet ta’ koperazzjoni internazzjonali', intestatura 'Strateġija',

paragrafu 1
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Sabiex jiġu identifikati u stabbiliti l-oqsma 
prijoritarji tar-riċerka ta' interess reċiproku u 
benefiċju reċiproku mal-pajjiżi terzi fil-mira
(Pajjiżi msieħba fil-Kooperazzjoni 
Internazzjonali) għall-azzjonijiet speċifiċi ta' 
kooperazzjoni internazzjonali tal-Programmi 
Speċifiki ta' Kooperazzjoni, id-djalogu 
politiku attwali u n-netwerks ta’ sħubija se 
jissaħħu ma’ reġjuni differenti f’dawn il-
pajjiżi terzi biex jipprovdu implus biex 
jgħinu lill-implimentazzjoni ta’ dawn l-
azzjonijiet. Il-koerenza ta’ l-attivitajiet 
nazzjonali dwar il-kooperazzjoni xjentifika 
internazzjonali se tikber bis-sostenn tal-
koordinament tal-programmi nazzjonali (L-
Istati Membri, pajjiżi kandidati u assoċjati) 
permezz ta' koordinament multilaterali tal-
politika u attivitajiet nazzjonali ta' l-RTD. 
Il-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi fil-
Programm ta' Qafas sejra tkun immirata 
b'mod speċjali lejn il-gruppi ta' pajjiżi li 
ġejjin:

Sabiex jiġu identifikati u stabbiliti l-oqsma 
prijoritarji tar-riċerka ta' interess reċiproku u 
ta' benefiċċju reċiproku mal-pajjiżi terzi 
mmirati (Pajjiżi msieħba fil-Koperazzjoni
Internazzjonali) għall-azzjonijiet speċifiċi ta' 
koperazzjoni internazzjonali tal-Programmi 
Speċifiki ta' Koperazzjoni, id-djalogu 
politiku attwali u n-netwerks ta’ sħubija se 
jissaħħu ma’ reġjuni differenti f’dawn il-
pajjiżi terzi biex jipprovdu impuls biex 
jgħinu lill-implimentazzjoni ta’ dawn l-
azzjonijiet. Il-koerenza ta’ l-attivitajiet 
nazzjonali dwar il-koperazzjoni xjentifika 
internazzjonali se tikber bis-sostenn tal-
koordinament tal-programmi nazzjonali (L-
Istati Membri, pajjiżi kandidati u assoċjati) 
permezz ta' koordinament multilaterali tal-
politiki u attivitajiet nazzjonali ta' l-RTD. 
Il-koperazzjoni mal-pajjiżi terzi fil-
Programm ta' Qafas sejra tkun immirata 
b'mod speċjali lejn il-gruppi ta' pajjiżi li 
ġejjin, sakemm dawn il-pajjiżi ma jiksrux 
il-liġi ta’ l-UE jew il-konvenzjonijiet ta’ l-
UN dwar id-drittijiet tal-bniedem:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma jixraqx li l-fondi tar-riċerka ta’ l-UE jintużaw sabiex jingħata appoġġ tekniku u 
xjentifiku lill-pajjiżi li jiksru d-drittijiet tal-Bniedem. Ix-xjentisti  u r-riċerkaturi madwar 
diversi Stati Membri ripetutament talbu għall-impenn bħal dan mill-UE.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 109
Anness I, sottotitolu 'Attivitajiet ta’ koperazzjoni internazzjonali', intestatura 'Għan', paragrafu 

1

Sabiex jiġu identifikati u stabbiliti l-oqsma 
prijoritarji tar-riċerka ta' interess reċiproku u 
benefiċju reċiproku mal-pajjiżi terzi fil-mira
(Pajjiżi msieħba fil-Kooperazzjoni 
Internazzjonali) għall-azzjonijiet speċifiċi ta' 
kooperazzjoni internazzjonali tal-Programmi 
Speċifiki ta' Kooperazzjoni, id-djalogu 
politiku attwali u n-netwerks ta’ sħubija se 
jissaħħu ma’ reġjuni differenti f’dawn il-

Sabiex jiġu identifikati u stabbiliti l-oqsma 
prijoritarji tar-riċerka ta' interess reċiproku u 
ta' benefiċċju reċiproku mal-pajjiżi terzi 
mmirati (Pajjiżi msieħba fil-Koperazzjoni
Internazzjonali) għall-azzjonijiet speċifiċi ta' 
koperazzjoni internazzjonali tal-Programmi 
Speċifiki ta' Koperazzjoni, id-djalogu 
politiku attwali u n-netwerks ta’ sħubija se 
jissaħħu ma’ reġjuni differenti f’dawn il-
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pajjiżi terzi biex jipprovdu implus biex 
jgħinu lill-implimentazzjoni ta’ dawn l-
azzjonijiet. Il-koerenza ta’ l-attivitajiet 
nazzjonali dwar il-kooperazzjoni xjentifika 
internazzjonali se tikber bis-sostenn tal-
koordinament tal-programmi nazzjonali (L-
Istati Membri, pajjiżi kandidati u assoċjati) 
permezz ta' koordinament multilaterali tal-
politika u attivitajiet nazzjonali ta' l-RTD. 
Il-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi fil-
Programm ta' Qafas sejra tkun immirata 
b'mod speċjali lejn il-gruppi ta' pajjiżi li 
ġejjin:

pajjiżi terzi biex jipprovdu impuls biex 
jgħinu lill-implimentazzjoni ta’ dawn l-
azzjonijiet, u l-għan ikun provdut għall-
koordinazzjoni ma’ l-attivitajiet 
internazzjonali ta’ l-Istati Membri sabiex 
jiksbu s-sinerġija . Il-koerenza ta’ l-
attivitajiet nazzjonali dwar il-koperazzjoni
xjentifika internazzjonali se tikber bis-
sostenn tal-koordinament tal-programmi 
nazzjonali (L-Istati Membri, pajjiżi 
kandidati u assoċjati) permezz ta' 
koordinament multilaterali tal-politiki u 
attivitajiet nazzjonali ta' l-RTD. 
Il-koperazzjoni mal-pajjiżi terzi fil-
Programm ta' Qafas sejra tkun immirata 
b'mod speċjali lejn il-gruppi ta' pajjiżi li 
ġejjin:

Or. es

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 110
Anness I, sottotitolu 'Attivitajiet ta’ koperazzjoni internazzjonali', intestatura 'Għan', paragrafu 

1, inċiż  3 u 4

- Il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw – Amerika Latina;
- L-ekonomiji emerġenti. – Il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u l-

ekonomiji emerġenti;

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-Ewropa, u mhux anqas ċerti Stati Membri, għandhom interess storiku fl-Amerika Latina, li 
għandu konsegwentament jissemma b’mod espliċitu bħala reġjun eliġibbli.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 111
Anness I, sottotitolu 'Attivitajiet ta’ koperazzjoni internazzjonali', intestatura 'Għan', paragrafu 

2

L-azzjonijiet ta’ riċerka ta' kooperazzjoni 
internazzjonali li jkunu orjentati lejn it-temi 
jsiru taħt il-Programm Speċifiku 

L-azzjonijiet ta’ riċerka ta' koperazzjoni
internazzjonali li jkunu orjentati lejn it-temi 
jsiru taħt il-Programm Speċifiku 
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Kooperazzjoni. L-azzjonijiet internazzjonali 
fil-qasam tal-potenzjal uman isiru taħt il-
Programm Speċifiku Nies. L-attivitajiet ta’ 
sostenn orizzontali tal-kooperazzjoni 
internazzjoni huma mfissra f’dan il-
programm. Sejjer jiġi żgurat il-
koordinament ġenerali ta' l-azzjonijiet ta' 
kooperazzjoni internazzjonali taħt il-
programmi differenti.

Koperazzjoni. L-azzjonijiet internazzjonali 
fil-qasam tal-potenzjal uman isiru taħt il-
Programm Speċifiku Nies. L-attivitajiet u l-
miżuri ta’ sostenn orizzontali li jiffukkaw 
fuq qasam tematiku speċifiku jew qasam 
interdixxiplinari taħt il-Programm 
Speċifiku tal-Koperazzjoni ikun 
implimentat, u f’numru limitat ta’ każijiet 
jista’ jkun appoġġjat, permezz ta’ 
azzjonijiet ta' koperazzjoni speċifiċi ta’ 
interess reċiproku. Il-koordinament ġenerali 
ta' l-azzjonijiet ta' koperazzjoni
internazzjonali taħt il-programmi differenti 
sejjer jiġi msaħħaħ sabiex tipprovdi 
strateġija koerenti u tagħti effetti li joħolqu 
sinerġija ma’ miżuri oħrajn tal-Komunità 
(eż. il-politika Ewropea tal-viċinanzi, il-
proġetti ta’ l-għajnuna ta’ l-iżvilupp, eċċ.).
L-attivitajiet speċifiċi jipprovdu għall-
finanzjament għall-azzjonijiet li jirriżultaw 
mid-djalogu bireġjonali u bilaterali fl-
oqsma tar-riċerka ta’ interess u ta'
benefiċċju reċiproku. Ta’ l-inqas 5% tar-
riżorsi disponibbli taħt is-Seba’ Programm 
ta' Qafas ikunu allokati għall-azzjonijiet ta’ 
koperazzjoni inernazzjonali, u 2% jkunu 
responsabbli għalihom l-attivitajiet koperti 
minn dan il-Programm Speċifiku. 
Approprjazzjonijiet li ma jintużawx taħt il-
programmi speċifiċi tal-Koperazzjoni u tal-
Poplu jservu sabiex isaħħu l-attivitajiet taħt 
il-Programm Speċifiku tal-Kapaċitajiet. 
Il-Kummissjoni tikkoordina l-attivitajiet ta' 
koperazzjoni internazzjonali taħt il-
Programm ta' Qafas kollu, inklużi il-
politika tad-djalogu mal-pajjiżi assoċjati u 
mar-reġjuni u l-forum internazzjonali.
L-attivitajiet tal- R & D jikkostitwixxu 
koperazzjoni internazzjonali u l-kuntest 
reġjonali tagħhom ikollu bżonn jiġi 
stabbilit meta jkunu ppjanati l-istadji 
inizjali tal-Programm ta' Qafas.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-proċessi tas-sinerġija u l-interdixxiplinarji jidħlu bejn il-programmi għandhom jiġu 
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ċċarati tajjeb. L-irwol tal-Kummissjoni għandu jkun li tikkoordina l-attivitajiet kollha 
appoġġjati taħt is-Seba’ Programm ta' qafas u l-programmi speċifiċi.

Minbarra dan, għandha ssir dispożizzjoni għall-azzjonijiet speċifiċi imfassla għall-bżonnijiet 
partikolari taż-żoni ġeografiċi u l-għanijiet tal-politika ta’ koperazzjoni ta’ l-UE.

Mira minima tal-baġit għandha wkoll tkun stabbilita għall-attivitajiet ta' koperazzjoni
internazzjonali taħt is-Seba’ Programm qafas. Filwaqt li nżommu f’moħħna li bejn wieħed u 
ieħor 3.5% tar-riżorsi allokati għal dan l-iskop taħt is-Sitt Programm ta' Qafas, figura ta’ 5% 
hija proposta, inkluż 2% għall-azzjonijiet ta’ l-iskop speċifiku ġeografiku u l-appoġġ 
orizzontali.

Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 112
Anness I, sottotitolu 'Attivitajiet ta’ koperazzjoni internazzjonali', intestatura 'Strateġija', 

paragrafu 2

L-azzjonijiet ta’ riċerka ta' kooperazzjoni 
internazzjonali li jkunu orjentati lejn it-temi 
jsiru taħt il-Programm Speċifiku 
Kooperazzjoni. L-azzjonijiet internazzjonali 
fil-qasam tal-potenzjal uman isiru taħt il-
Programm Speċifiku Nies. L-attivitajiet ta’ 
sostenn orizzontali tal-kooperazzjoni 
internazzjoni huma mfissra f’dan il-
programm. Sejjer jiġi żgurat il-koordinament 
ġenerali ta' l-azzjonijiet ta' kooperazzjoni 
internazzjonali taħt il-programmi differenti.

L-azzjonijiet ta’ riċerka ta' koperazzjoni
internazzjonali li jkunu orjentati lejn it-temi 
jsiru taħt il-Programm “Koperazzjoni”. L-
azzjonijiet internazzjonali fil-qasam tal-
potenzjal uman u tar-riċerka konfinali jsiru 
taħt il-programmi “Nies” u l-”Ideat” 
rispettivament. L-attivitajiet ta’ sostenn 
orizzontali ta' koperazzjoni internazzjoni 
jinkludu l-miżuri sabiex jagħtu appoġġ lill-
implimentazzjoni ta’ l-istrateġija Ewropea 
għall-koperazzjoni internazzjonali fix-
xjenza huma mfissra f’dan il-programm. 
Sejjer jiġi żgurat il-koordinament ġenerali ta' 
l-azzjonijiet ta' koperazzjoni internazzjonali 
taħt il-programmi differenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka tal-fruntiera għandha tkun miftuħa għall-koperazzjoni internazzjonali u kif 
imsemmi fl-Emenda 1, l-attivitajiet ta’ interess reċiproku li ma jistgħux jitqiesu bħala 
"orizzontali" u mhux sejrin ikun iffinanzjati permezz tal-programmi speċifiċi oħra għandhom 
isiru taħt din l-intestatura. Minbarra dan, ikun inutli li tkun imfissra strateġija ġenerali 
mingħajr ma jiġu żgurati l-mezzi finanzjarji sabiex tkun implimentata. Dawn il-mezzi 
għandhom jinstabu taħt l-intestatura “Attivitajiet tal-koperazzjoni internazzjonali” u jintużaw 
sabiex ikun evitat l-framentazzjoni bejn il-prioritajiet tematiċi u l-programmi speċifiċi u li 
tkun żviluppata s-sinerġija ma’ politiki oħra bħall-politika ta’ l-iżvilupp. 
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Emenda mressqa minn Anne Laperrouze

Emenda 113
Anness I, sottotitolu 'Attivitajiet ta’ koperazzjoni internazzjonali', intestatura 'Strateġija', 

paragrafu 2

L-azzjonijiet ta’ riċerka ta' kooperazzjoni 
internazzjonali li jkunu orjentati lejn it-temi 
jsiru taħt il-Programm Speċifiku 
Kooperazzjoni. L-azzjonijiet internazzjonali 
fil-qasam tal-potenzjal uman isiru taħt il-
Programm Speċifiku Nies. L-attivitajiet ta’ 
sostenn orizzontali tal-kooperazzjoni 
internazzjoni huma mfissra f’dan il-
programm. Sejjer jiġi żgurat il-koordinament 
ġenerali ta' l-azzjonijiet ta' kooperazzjoni 
internazzjonali taħt il-programmi differenti.

L-azzjonijiet ta’ riċerka ta' koperazzjoni
internazzjonali li jkunu orjentati lejn it-temi 
jsiru taħt il-Programm Speċifiku 
"Koperazzjoni". L-azzjonijiet internazzjonali 
fil-qasam tal-potenzjal uman isiru taħt il-
Programm Speċifiku Nies. L-attivitajiet ta’ 
sostenn orizzontali ta' koperazzjoni
internazzjonali u l-attivitajiet ta' 
koperazzjoni speċifiċi huma mfissra f’dan il-
programm. Se jiġi żgurat il-koordinament 
ġenerali ta' l-azzjonijiet ta' koperazzjoni
internazzjonali taħt il-programmi differenti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-parti tal-programm ma għandhiex tkun limitata għall-attivitajiet ta’ koordinazzjoni 
orizzontali, iżda għandha tipprovdi wkoll għall-finanzjament tal-proġetti, mhux 
neċessarjament marbuta mat-temi ta’ prijorità tal-Programm Speċifiku ta' Koperazzjoni. 

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 114
Anness I, sottotitolu 'Attivitajiet ta’ koperazzjoni internazzjonali', intestatura 'Attivitajiet', 

bulit 1, paragrafu 1

L-iffissar tal-prijoritajiet għall-kooperazzjoni 
fix-xjenza u teknoloġija ta’ l-UE se jkun 
imsejjes fuq djalogu ta’ politika komprensiv 
ma’ pajjiżi u reġjuni msieħba fir-
rikonoxximent tal-kundizzjonijiet soċjo-
kulturali u kapaċitajiet ta’ riċerka tagħhom. 
Dan id-djalogu għall-kooperazzjoni fix-
xjenza u teknoloġija qed isir fuq iżjed livelli, 
bħal permezz ta’ fora internazzjonali (il-
varji konvenzjonijiet tan-NU), djalogi bi-
reġjonali istituzzjonalizzati inklużi: il-
Laqgħat Asja-Ewropa ASEM); l-Amerika 
Latina, il-Karibew u l-UE (ALCUE); L-

L-iffissar tal-prijoritajiet għall-koperazzjoni
fix-xjenza u t-teknoloġija ta’ l-UE se jkun 
imsejjes fuq djalogu ta’ politika
komprensiva ma’ pajjiżi u reġjuni msieħba 
fir-rikonoxximent tal-kundizzjonijiet soċjo-
kulturali u l-kapaċitajiet ta’ riċerka tagħhom, 
possibilment jibnu fuq l-esperjenza ‘INCO-
NETs’. Dan id-djalogu għall-koperazzjoni
fix-xjenza u t-teknoloġija qed isir fuq iżjed 
livelli, bħal permezz ta’ fora internazzjonali 
(il-konvenzjonijiet varji tan-NU), djalogi bi-
reġjonali istituzzjonalizzati inklużi: il-
Laqgħat Asja-Ewropa ASEM); l-Amerika 
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Assoċjazzjonijiet tal-Mediterran u tal-
Balkani tal-Punent; il-ftehim ta’ 
kooperazzjoni ta’ l-UE-AKP (Stati Afrikani, 
tal-Karibew u tal-Paċifiku) u l-Istati ta’ l-
Ewropa tal-Lvant, il-Kawkażu u ta’ l-Asja 
Ċentrali u ftehimiet bilaterali u multilaterali 
kif ukoll permezz ta’ laqgħat informali ta’ 
xjenzjati u msieħba soċjali oħra fuq livell 
transreġjonali. 

Latina, il-Karibew u l-UE (ALCUE); L-
Assoċjazzjonijiet tal-Mediterran u tal-
Balkani tal-Punent; il-ftehim ta’ 
koperazzjoni ta’ l-UE-AKP (Stati Afrikani, 
tal-Karibew u tal-Paċifiku) u l-Istati ta’ l-
Ewropa tal-Lvant, il-Kawkażu u ta’ l-Asja 
Ċentrali u ftehimiet bilaterali u multilaterali 
kif ukoll permezz ta’ laqgħat informali ta’ 
xjenzjati u msieħba soċjali oħra fuq livell 
transreġjonali. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda sservi sabiex turi li l-koperazzjoni ma’ pajjiżi assoċjati, sew jekk ibbażata fuq 
relazzjonijiet tal-viċinanzi, orjentata lejn l-iżvilupp, jew fi kwalunkwe forma oħra, għandha 
tkun imfassla fuq is-Sitt Programm ta' Qafas ta’ qabel u segwita permezz ta’ azzjonijiet tat-tip 
INCO(magħrufa mill-komunità internazzjonali).

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 115
Anness III, paragrafu 1

Skond l-Anness II, il-Komunità se tipprovdi 
għotja (Azzjoni ta’ koordinament u sostenn) 
lill-Bank Ewropew għall-Investiment (BEI). 
Din l-għotja se tikkontribwixxi għall-għan 
Komunitarju biex jinkoraġġixi investiment 
mis-settur privat fir-riċerka billi jżid il-
kapaċità tal-Bank li jimmaniġġja r-riskju, 
b’hekk ikun permess (i) volum akbar ta’ self 
mill-BEI għal ċertu livell ta’ riskju, u (ii) il-
finanzjament ta’ azzjonijiet ta’ RTD aktar 
riskjużi milli kif ikun possibbli mingħajr dan 
il-finanzjament Komunitarju.

Skond l-Anness II, il-Komunità se tipprovdi 
għotja (Azzjoni ta’ koordinament u sostenn) 
lill-Bank Ewropew għall-Investiment (BEI), 
li sejjer ikun sieħeb fir-riskju maqsum. Din 
l-għotja se tikkontribwixxi għall-għan 
Komunitarju biex jinkoraġġixxi investiment 
mis-settur privat fir-riċerka l-iżvilupp 
teknoloġiku, u l-wirja billi jżid il-kapaċità 
tal-Bank li jimmaniġġja r-riskju, b’hekk ikun 
permess (i) volum akbar ta’ self mill-BEI u 
l-garanziji għal ċertu livell ta’ riskju, u (ii) l-
finanzjament ta’ azzjonijiet ta’ RTD aktar 
riskjużi milli kif ikun possibbli mingħajr dan 
il-finanzjament Komunitarju.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Emenda meħtieġa sabiex ikun iċċarat l-irwol ta’ l-EIB.
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Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 116
Anness III, paragrafu 2

Il-BEI ser isellef fondi miġbura minn swieq
finanzjarji internazzjonali skond ir-regoli, 
regolamenti u proċeduri standard tiegħu. 
Huwa mbagħad se juża din l-għotja, 
flimkien mal-fondi tiegħu, bħala 
provviżjonijiet u allokazzjoni tal-kapital fi 
ħdan il-bank biex ikopri parti mir-riski
marbuta ma dan is-self għal azzjonijiet ta’ 
RTD Ewropej eliġibbli

Il-BEI ser isellef fondi miġbura minn swieq 
finanzjarji internazzjonali skond ir-regoli, 
regolamenti u proċeduri standard tiegħu. 
Huwa mbagħad se juża din l-għotja, 
flimkien mal-fondi tiegħu, bħala 
proviżjonijiet u allokazzjoni tal-kapital fi 
ħdan il-bank biex ikopri parti mir-riskji
marbuta ma' dan is-self għal azzjonijiet ta’ 
RTD Ewropej eliġibbli.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ma hemmx raġuni oħra li jkun limitat l-aċċess għall-EIB fi kwalunkwe mod’; is-self ma 
għandux ikun limitat għall-azzjonijiet ‘kbar’.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 117
Anness III, paragrafu 5, bulit 2

L-eliġibilità ta’ azzjonijiet kbar ta’ RTD
Ewropej. Konvenzjonalment, l-iżvilupp ta’ 
infrastrutturi ta’ riċerka finanzjati mill-
Komunità taħt il-Programm Speċifiku 
għandhom ikunu awtomatikament eliġibbli. 
Infrastrutturi ta’ riċerka oħra jistgħu jitiqiesu 
wkoll. F'konformità mar-regolament adottat 
skond l-Artikolu 167 tat-Tratta, il-ftehim ta’ 
għotja għandu jistabbilixxi wkoll 
modalitajiet proċedurali u jiggarantixxi l-
possibilità ta’ veto tal-Komunità taħt ċerti 
ċirkustanzi għall-użu ta’ l-għotja ta’ 
provvista ta’ self proposta mill-BEI.

L-eliġibilità ta’ azzjonijiet kbar ta’ RTD
Ewropej. Konvenzjonalment, l-iżvilupp ta’ 
infrastrutturi ta’ riċerka finanzjati mill-
Komunità taħt il-Programm Speċifiku 
għandhom ikunu awtomatikament eliġibbli. 
Infrastrutturi ta’ riċerka oħra jistgħu jitiqiesu 
wkoll. Irrrispettivament mid-daqs tagħhom, 
l-applikanti (inkluż l-SMEs) jistgħu jgawdu 
minn dan l-istrument sabiex jiffinanzjaw l-
attivitajiet tagħhom. F'konformità mar-
regolament adottat skond l-Artikolu 167 tat-
Tratta, il-ftehim ta’ għotja għandu 
jistabbilixxi wkoll modalitajiet proċedurali u 
jiggarantixxi l-possibilità ta’ veto tal-
Komunità taħt ċerti ċirkustanzi għall-użu ta’ 
l-għotja ta’ provvista ta’ self proposta mill-
BEI.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Sabiex issir eliġibilità għas-self ta’ l-EIB id-dejn suġġett għal-limiti tad-daqs ipoġġi lill-
SMEs fi żvantaġġ ċar u jmur kontra l-ispirtu tal-Programm Speċifiku.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 118
Anness IV, titolu u paragrafu 1

Il-Koordinament ta' programmi mhux 
Komunitarji ta' riċerka  

Implimentazzjoni konġunta ta’ programmi 
mhux Komunitarji ta’ riċerka

Inizjattiva waħda għall-implimentazzjoni 
konġunta tal-programmi ta’ riċerka 
nazzjonali hija identifikata hawn taħt u se 
tkun is-suġġett ta' deċiżjoni separata fuq il-
bażi ta' l-Artikoli 169 tat-Trattat. Iktar 
inizjattivi jistgħu jiġu identifikati u proposti 
matul l-implimentazzjoni tas-seba’ 
Programm ta’ Qafas.

Inizjattiva waħda li sservi ta’ gwida għall-
implimentazzjoni konġunta tal-programmi 
ta’ riċerka nazzjonali hija identifikata hawn 
taħt u tista' tkun is-suġġett ta' deċiżjoni 
separata fuq il-bażi ta' l-Artikoli 169 tat-
Trattat. Iktar inizjattivi jistgħu jiġu 
identifikati u proposti matul l-
implimentazzjoni tas-seba’ Programm ta’ 
Qafas.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Emenda għall-kjarifika, peress li l-programmi mhumiex biss ikkoordinati, iżda 
‘implimentati’ b’mod konġunt.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 119
Anness IV, paragrafu 2

F’każ ta’ din id-deċiżjoni, struttura dedikata 
għall-implimentazzjoni se titwaqqaf, 
flimkien ma’ l-istruttura organizzattiva u l-
korpi xierqa ta' tmexxija meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta’ l-azzjoni. Skond l-
Anness II, il-Komunità se tipprovdi sostenn 
finanzjarju lill-inizjattiva u se tipparteċipa 
attivament fl-implimentazzjoni bil-mezzi l-
iktar xierqa għall-azzjoni.

F’każ ta’ din id-deċiżjoni, struttura dedikata 
għall-implimentazzjoni tista’ titwaqqaf, 
flimkien ma’ l-istruttura organizzattiva u l-
korpi xierqa ta' tmexxija meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta’ l-azzjoni. Skond l-
Anness II, il-Komunità tista’ tipprovdi 
sostenn finanzjarju lill-inizjattiva u tista’ 
tipparteċipa attivament fl-implimentazzjoni 
bil-mezzi l-iktar xierqa għall-azzjoni.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tiġġustifika lilha nnifisha.

Emenda mressqa minn Teresa Riera Madurell

Emenda 120
Anness IV, bulit 1, sottotitolu u paragrafu 1

L-inizjattiva ta’ l-Artikolu 169 fil-qasam ta’ 
l-SMEs li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka

L-inizjattiva ta’ l-Artikolu 169 fil-qasam ta’ 
l-SMEs li jwettqu attivitajiet ta’ żvilupp 
teknoloġiku 

L-għan se jkun li jitnieda u jitwettaq 
programm konġunt fil-qasam tar-riċerka u 
żvilupp għall-ġid ta’ l-SMEs li jwettqu 
attivitajiet ta’ riċerka bil-għan li titqawwa l-
kapaċità ta’ riċerka u innovazzjoni tagħhom.
Se jistimola u jagħti sostenn lill-proġetti ta’ 
riċerka u żvilupp immexxija minn dawn l-
SMEs billi jibni fuq l-EUREKA. Din l-
inizjattiva tikkomplimenta azzjonijiet oħra li 
jimmiraw l-SMEs imwettqa fil-kuntest tas-
seba’ Programm ta’ Qafas.

L-għan se jkun li jitnieda u jitwettaq 
programm konġunt fil-qasam tar-riċerka u 
żvilupp għall-ġid ta’ l-SMEs li jwettqu 
attivitajiet ta’ żvilupp teknoloġiku bil-għan 
li titqawwa l-kapaċità ta’ riċerka u 
innovazzjoni tagħhom. Se jistimola u jagħti 
sostenn lill-proġetti ta’ riċerka u żvilupp 
immexxija minn dawn l-SMEs billi jibni fuq 
l-EUREKA, se jistimola proġetti orjentati 
lejn is-swieq innovattivi. Din l-inizjattiva 
tikkomplimenta azzjonijiet oħra immirati
lejn SMEs imwettqa fil-kuntest tas-seba’ 
Programm ta’ Qafas.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Idaħħal żvilupp teknoloġiku u innovazzjoni mar-riċerka.


