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Emenda 4
Neena Gill

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kunsill Emenda

(2) L-Artikolu 11(b) tal-Ftehim jipprovdi 
kif ġej: ‘Dan il-Ftehim għandu jkun 
finalizzat għal perjodu inizjali ta' ħames 
snin u jista' jiġġedded bi ftehim reċiproku 
bejn il-Partijiet wara evalwazzjoni matul l-
aħħar sena ta' kull perjodu suċċessiv’.

(2) L-Artikolu 11(b) tal-Ftehima jipprovdi 
kif ġej: ‘Dan il-Ftehim għandu jkun 
finalizzat għal perjodu inizjali ta' ħames 
snin u jista' jiġġedded bi ftehim reċiproku 
bejn il-Partijiet wara evalwazzjoni matul 
l-aħħar sena ta' kull perjodu suċċessiv’. 
Barra minn dan, għandha ssir 
evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu f’nofs il-
perjodu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li s-Seba' Programm ta’ Qafas iżid l-opportunitajiet għall-kooperazzjoni 
internazzjonali ma’ pajjiżi terzi fit-temi kollha, dan għandu jsaħħaħ l-attivitajiet iktar 
kooperattivi ta' riċerka. Għalhekk hija meħtieġa evalwazzjoni addizzjonali dwar il-progress 
ta' l-attivitajiet fil-Ftehima. L-evalwazzjoni hija meħtieġa biex issir differenza tanġibbli mill-
Ftehima; jekk din issir f’nofs it-terminu, l-aġġustamenti jistgħu jsiru lill-bqija tal-programm 
jekk dan ma jkunx qed jilħaq il-potenzjal sħiħ tiegħu.

Emenda 5
Neena Gill

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 a (ġdida)

Test propost mill-Kunsill Emenda

(3a) Ir-responsabilità għall-
koordinazzjoni effiċjenti u l-iffaċilitar ta’ 
l-attivitajiet ta’ kooperazzjoni skond il-
Ftehima taqa’ f’idejn il-Kumitat ta’ 
Tmexxija għax-Xjenza u t-Teknoloġija 
KE-Indja, u huwa mixtieq li l-kumitat 
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jiltaqa’ annwalment biex jirrevedi l-
programm ta' ħidma u li r-regoli ta’ 
proċedura tiegħu jkunu bbażati fuq il-
prinċipji tat-trasparenza u tar-
responsabilizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni dwar l-impatt tal-Ftehima tissuġġerixxi li l-Kumitat ta’ Tmexxija ma ltaqax 
spiss biżżejjed, u laqgħat iktar regolari jistgħu jtejbu l-koordinazzjoni.

Emenda 6
Neena Gill

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 b (ġdida)

Test propost mill-Kunsill Emenda

(3b) Fl-implimentazzjoni tal-Ftehima, 
għandu jsir sforz konġunt biex tiżdied il-
parteċipazzjoni tal-Komunità u ta’ l-Indja 
fil-programmi ta’ riċerka ta’ xulxin u biex 
jiżdied n-numru ta' skambji ta' riċerki 
bejn il-Komunità u l-Indja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni dwar l-impatt tal-kooperazzjoni xjentifika bejn l-UE u l-Indja wriet li l-
parteċipazzjoni ta’ l-UE fil-programmi ta’ riċerka ta’ l-Indja hija partikolarment baxxa. 
Għalhekk, iż-żewġ partijiet għandhom jieħdu azzjoni b’mod konġunt biex inaqqsu l-iżbilanċ. 
Sejħiet konġunti għal proposti jistgħu jkunu possibilità waħda biex dan jiġi indirizzat. 
Problema oħra żvelata hija n-numru żgħir ta’ skambji ta’ xjenzati. Hemm potenzjal kbir biex 
dan jiżdied permezz tal-bini ta’ programmi bħall-Azzjonijiet Marie Curie.
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Emenda 7
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3d (ġdida)

Test propost mill-Kunsill Emenda

(3d) Il-produzzjoni ta’ informazzjoni li 
wieħed jista’ jikkompara u t-titjib tal-korp 
ta’ data li tirriżulta minn attività 
konġunta ta’ riċerka li titwettaq skond il-
Ftehima għandhom jikkostitwixxu objettiv 
prijoritarju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex ikun possibbli li jkun evalwat ir-riżultat ta' kooperazzjoni, hu essenzjali li jkun hemm 
disponibbli data komparabbli.

Emenda 8
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 e (ġdida)

Test propost mill-Kunsill Emenda

(3e) Il-prijorità l-ġdida li għandha 
tingħata lill-politika dwar l-enerġija u l-
klima u lill-iżvilupp neċessarju tat-
teknoloġiji innovattivi ta' l-enerġija 
għandha wkoll titqies meta tiġi 
implimentata l-Ftehima. L-isforzi u l-
inizjattivi konġunti, pereżempju bl-għan li 
jiġu żviluppati teknoloġiji ekonomiċi 
għall-Qbid u l-Ħżin tal-Karbonju (CCS), 
huma evidentement fl-interess taż-żewġ 
msieħba.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda ta’ l-enerġija hu kwistjoni ta' importanza li qed tikber li 
għandha tiġu tradotta fit-termini xierqa fl-aġenda konġunta tar-riċerka.

Emenda 9
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3 f (ġdida)

Test propost mill-Kunsill Emenda

(3f) Il-prinċipju tar-reċiproċità għandu 
jokkupa post iktar prominenti fl-
implimentazzjoni tal-Ftehima.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni dwar l-impatt tgħid li l-aċċess għal għotjiet Indjani ta’ riċerka hemm provdut 
għalihom fi ftehimiet bilaterali u li l-arranġamenti reċiproċi qed jiġu mxekkla minn differenzi 
fl-iskemi ta’ appoġġ.

Emenda 10
Neena Gill

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kunsill Emenda

(5) Il-Ftehim li għandu l-għan li jġedded il-
Ftehim dwar il-kooperazzjoni xjentifika u 
teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u l-
Gvern tar-Repubblika ta’ l-Indja għandu 
jiġi approvat f’isem il-Komunità,

(5) Il-Ftehima li għandha l-għan li 
ġġedded il-Ftehima dwar il-kooperazzjoni 
xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità 
Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika ta’ l-
Indja għandha tiġi approvata f’isem il-
Komunità peress li din hi element 
essenzjali għall-kisba ta’ l-ambizzjonijiet 
tas-Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Indja 
ffirmata fl-2004 u għall-kisba ta’ miri 
politiċi iktar wiesgħa.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Ftehima dwar ix-xjenza u t-teknoloġija għandha potenzjal reali biex tgħin biex jinkisbu l-
objettivi tas-Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Indja u biex jinkisbu miri politiċi iktar wiesgħa 
bħall-ġlieda kontra l-bidla fil-klima, trasport sikur u effiċjenti tat-toroq u s-saħħa. Hu 
importanti li jkun hemm informazzjoni ikbar dwar ir-riżultati u l-bżonnijiet li joħorġu fil-
proċess politiku u fid-djalogu. Hu neċessarju li dan jiġi ssottolinjat hawn għax il-ftehima 
oriġinali ġiet iffirmata fl-2001, qabel is-sħubija strateġika ta’ l-2004.
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