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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-riċerka relatata mas-sigurtà hija aspett importanti ta' Orizzont 2020 - Il-Programm Qafas 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020). Fil-proposta tal-Kummissjoni hija tinsab inkluża 
fl-isfida dwar "Soċjetajiet Inklussivi, Innovattivi u Sikuri", fil-prijorità "Sfidi tas-soċjetà". 

Soċjetajiet sikuri għandhom ikunu jistgħu jipproteġu l-libertà u s-sigurtà tal-Ewropa u taċ-
ċittadini tagħha. Ir-riċerka u l-innovazzjoni jista' jkollhom rwol ta’ tmexxija u ta' appoġġ ċar 
bħala faċilitaturi għat-tisħiħ għalkemm waħedhom ma jistgħux jiggarantixxu s-sigurtà. L-
attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni għandhom jimmiraw biex jipprevjenu, jiskoraġġixxu, 
iħejju u jipproteġu kontra theddidiet għas-sigurtà. Barra minn hekk, is-sigurtà tippreżenta sfidi 
fundamentali li ma jistgħux jiġu afdati f'idejn tmexxija indipendenti u speċifika għal settur, 
iżda teħtieġ approċċi iktar ambizzjużi, koordinati u olistiċi. Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma 
ta' importanza ewlenija għas-settur tas-sigurtà u d-difiża, bħala l-bażi tal-kompetittività u r-
reżiljenza tal-industrija tad-difiża Ewropea. Huma ta' importanza partikulari għall-kisba tal-
objettivi tal-Ewropa 2020.

F'dan ir-rigward, ir-rapporteur iqis l-Artikolu 16(2) bħala partikolarment problematiku, peress 
li dan jgħid li "l-attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni mwettqa fi ħdan l-Orizziont 2020 
għandu jkollhom fokus esklussiv fuq applikazzjonijiet ċivili". Dan il-kliem jeskludi mill-
programm kull forma ta' riċerka favur id-difiża. Ir-rapporteur huwa tal-fehma li l-attivitajiet 
ta' riċerka u innovazzjoni mwettqa fi ħdan l-Orizzont 2020 m'għandux ikollhom fokus 
esklussiv fuq applikazzjonijiet ċivili, minħabba l-importanza tal-għadd dejjem jikber ta' 
teknoloġiji b'applikazzjonijiet ta' użu doppju u l-komplimentarjetajiet u sinerġiji li qed 
jiżdiedu bejn il-programmi Ewropej ta' riċerka fis-sigurtà tad-difiża u dik ċivili. Għaldaqstant, 
ir-rapporteur jitlob li l-Artikolu 16(2) jiġi emendat sabiex l-applikazzjonijiet ta' difiża fil-
kuntest tal-użu doppju jkunu possibbli. 

Il-Programm Orizzont 2020 għandu jappoġġja r-riċerka u l-innovazzjoni li jikkonċernaw il-
Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni, kif imsemmi fl-Artikolu 42(2) u l-Artikolu 45 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Għal dak il-għan, il-programm għandu jaħseb biex jindirizza 
rekwiżiti marbuta mad-difiża fir-riċerka u l-innovazzjoni ta' "użu doppju". Dawn l-attivitajiet 
għandu jkollhom l-għan li jibnu l-kapaċitajiet meħtieġa għaż-żamma tal-paċi, il-prevenzjoni 
tal-kunflitti u t-tisħiħ tas-sigurtà internazzjonali kif ukoll għal attivitajiet ta' ġestjoni tal-kriżi. 
Konsegwentement, ir-rwol fundamentali tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża għandu jkun 
rikonoxxut, minħabba li hija s-sieħeb ewlieni tal-Kummissjoni Ewropea biex tidentifika l-
ħtiġijiet fil-qasam tal-kapaċitajiet, biex toħloq sinerġiji, biex tevita d-duplikazzjonijiet u biex 
tappoġġja l-istandardizzazzjoni. Għaldaqstant, abbażi tal-inkarigi mogħtija mill-Kunsill fl-
aħħar konklużjonijiet tiegħu, l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża u l-Kummissjoni jistgħu jiġu 
mistiedna jressqu, sal-aħħar tas-sena, proposti konkreti f'dan il-qasam, inklużi dawk fir-
riċerka u l-innovazzjoni. 

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur jixtieq jenfasizza l-importanza tal-istruttura u l-implimentazzjoni 
ta' Orizzont 2020. Fir-rigward tal-prijorità "Sfidi Soċjetali", filwaqt li t-temi u r-
raggruppamenti magħżula jidhru li huma b'risposta għal-problemi globali attwali, hemm 
dubju dwar il-kombinazzjoni ta' temi proposta fl-isfida "Soċjetajiet Inklussivi, Innovattivi u 
Sikuri". Ir-rapporteur huwa tal-fehma li s-sigurtà u d-difiża jkunu moqdija aħjar jekk ir-
riċerka fis-sigurtà tinżamm bħala komponent indipendenti f'Orizzont 2020. Barra minn hekk, 
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il-kamp ta' applikazzjoni tat-tema "Sigurtà" għandu jiġi estiż sabiex jirrifletti l-ħtieġa għall-
innovazzjoni u t-trasferiment tat-teknoloġija bejn l-industrija ċivili u tad-difiża. F'dan il-
kuntest, id-difiża hija definita bħala mod ta' prevenzjoni, sabiex is-soċjetajiet ikunu lesti biex 
jipprevjenu u jiddefendu lilhom infushom minn kull tip ta' kriżi. Fi kwalunkwe każ, it-Trattati 
tal-Unjoni Ewropea jipprevedu r-riċerka dwar kwistjonijiet ta' sigurtà u difiża. It-twettiq 
tagħha tiddependi fuq ir-rieda politika.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) F'diversi riżoluzzjonijiet, il-
Parlament fakkar l-importanza tar-
riċerka u l-innovazzjoni fis-settur tas-
sigurtà u d-difiża bħala l-bażi għall-
kompetittività u r-reżiljenza fl-industrija 
Ewropea tad-difiża, u l-importanza 
tagħha għall-kisba tal-għanijiet tal-
Ewropa 2020 għat-tkabbir sostenibbli.
F'dan ir-rigward, huwa rrimarka dwar l-
ispin-offs, kumplimentarjetajiet u sinerġiji 
reċiproċi tal-programmi tar-riċerka ċivili 
u tad-difiża, enfasizza r-rwol 
fundamentali tal-Aġenzija Ewropea għad-
Difiża fil-koordinazzjoni u l-ippjanar ta' 
attivitajiet ta' riċerka dwar id-difiża 
konġunti, u enfasizza l-benefiċċji tal-
kooperazzjoni għall-iżvilupp f'termini tal-
interoperabilità mtejba. Barra minn hekk, 
huwa ħeġġeġ lill-Kummissjoni, lill-
Aġenzija Ewropea għad-Difiża u lill-
Aġenzija Spazjali Ewropea jwettqu 
koordinazzjoni fi ħdan il-Qafas ta' 
Kooperazzjoni Ewropew. B'mod 
partikulari, huwa enfasizza li kull attività 
ta' riċerka dwar id-difiża ffinanzjata mill-
Unjoni għandha tikkonċentra fuq l-
iżvilupp ta' kapaċitajiet tal-Unjoni 
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Ewropea għall-ġestjoni ta' kriżijiet u 
tiffoka fuq riċerka dwar applikazzjonijiet 
ta' użu doppju minħabba l-fatt li persunal 
militari u ċivili huma esposti għal 
theddidiet simili u, għaldaqstant, jeħtieġu 
kapaċitajiet komparabbli. Fl-aħħar nett, 
il-Parlament ġibed l-attenzjoni dwar id-
dispożizzjoni tal-Artikolu 185 TFUE li 
tippermetti kontribuzzjoni tal-Unjoni 
Ewropea lil programmi eżistenti ta' 
riċerka u żvilupp mwettqa minn grupp ta' 
Stati Membri, li tista' tintuża biex tħaffef 
l-iżvilupp ta' kapaċitajiet meħtieġa għal 
missjonijiet u operazzjonijiet imwettqa fil-
qafas tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża 
Komuni.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, fil-
konklużjonijiet tiegħu dwar l-ippuljar u l-
kondiviżjoni ta' kapaċitajiet militari, 
adottati fit-22 u t-23 ta' Marzu 2012, 
irrikonoxxa l-implikazzjonijiet usa' tad-
difiża għat-teknoloġija, l-innovazzjoni u t-
tkabbir, u wera tħassib dwar it-tnaqqis 
globali fl-investiment għar-Riċerka u t-
Teknoloġija fil-qasam tad-difiża u l-
implikazzjonijiet tiegħu fuq il-kapaċità 
tal-Ewropa li tiżviluppa kapaċitajiet ta' 
difiża fil-ġejjieni. Il-Kunsill tenna l-
impenn tiegħu għall-kooperazzjoni fir-
Riċerka u t-Teknoloġija. Huwa 
inkoraġġixxa lill-Aġenzija Ewropea għad-
Difiża u lill-Kummissjoni biex ifittxu s-
sinerġiji mal-linji ta' politika Ewropej u 
b'mod partikolari fil-qasam tar-Riċerka u 
t-Teknoloġija, inkluż fir-rigward tal-
Programm Qafas Ewropew għar-Riċerka 
u t-Teknoloġija il-ġdid (Horizon 2020). 
Huwa argumenta li dan ikun ta' kontribut 
għat-tisħiħ tal-Bażi Industrijali u 
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Teknoloġika Ewropea tad-Difiża, Barra 
minn hekk, fid-Dikjarazzjoni tiegħu dwar 
it-Tisħiħ tal-Kapaċitajiet tal-11 ta' 
Diċembru 2008, il-Kunsill tal-Unjoni 
Ewropea enfasizza li r-Riċerka u t-
Teknoloġija huma kruċjali biex jinkisbu l-
kapaċitajiet meħtieġa kif ukoll għall-
ġejjieni tal-industrija tad-difiża Ewropea 
u għall-kompetittività globali tagħha. 
Barra minn hekk, huwa esprima x-xewqa 
tiegħu li jkompli jiżgura s-sinerġiji bejn l-
attivitajiet imwettqa fil-programm ta' 
qafas Riċerka u Żvilupp u fil-qasam tad-
difiża sabiex tiġi riflessa d-duwalità tat-
teknoloġiji ċivili u tad-difiża.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea –
Orizzont 2020 (minn hawn ’il quddiem 
“Orizzont 2020”), jiffoka fuq tliet 
prijoritajiet, b’mod partikolari l-
ġenerazzjoni tax-xjenza eċċellenti sabiex 
tissaħħaħ l-eċċellenza mill-aqwa tal-Unjoni 
fix-xjenza, it-trawwim tat-tmexxija 
industrijali biex jiġu appoġġati n-negozji, 
inklużi l-impriżi żgħar u medji (SME) u l-
innovazzjoni u l-indirizzar ta’ sfidi tas-
soċjetà, biex jingħata rispons dirett għall-
isfidi identifikati fl-istrateġija Ewropa 2020 
billi jiġu appoġġati attivitajiet li jkopru l-
ispettru kollu mir-riċerka sas-suq. 
Orizzont 2020 għandu jappoġġa l-istadji 
kollha fil-katina tal-innovazzjoni, 
speċjalment attivitajiet eqreb għas-suq 
inklużi strumenti finanzjarji innovattivi, kif 
ukoll innovazzjoni mhux tekonoloġika u 
soċjali, u jimmira li jissodisfa l-ħtiġijiet tar-
riċerka għal spettru wiesgħa ta’ politiki tal-
Unjoni billi jagħmel enfasi fuq l-aktar użu 
u disseminazzjoni mifruxin tal-għarfien 

11. Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea –
Orizzont 2020 (minn hawn ’il quddiem 
“Orizzont 2020”), jiffoka fuq tliet 
prijoritajiet, b’mod partikolari l-
ġenerazzjoni tax-xjenza eċċellenti sabiex 
tissaħħaħ l-eċċellenza mill-aqwa tal-Unjoni 
fix-xjenza, it-trawwim tat-tmexxija 
industrijali biex jiġu appoġġati n-negozji, 
inklużi l-impriżi żgħar u medji (SME) u l-
innovazzjoni u l-indirizzar ta’ sfidi tas-
soċjetà, biex jingħata rispons dirett għall-
isfidi identifikati fl-istrateġija Ewropa 2020 
billi jiġu appoġġati attivitajiet li jkopru l-
ispettru kollu mir-riċerka sas-suq. 
Orizzont 2020 għandu jappoġġa l-istadji 
kollha fil-katina tal-innovazzjoni, 
speċjalment attivitajiet eqreb għas-suq 
inklużi strumenti finanzjarji innovattivi, kif 
ukoll innovazzjoni mhux tekonoloġika u 
soċjali, u jimmira li jissodisfa l-ħtiġijiet tar-
riċerka għal spettru wiesgħa ta’ politiki tal-
Unjoni billi jagħmel enfasi fuq l-aktar użu 
u disseminazzjoni mifruxin tal-għarfien 
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iġġenerat mill-attivitajiet appoġġati sal-
isfruttar kummerċjali tiegħu. Il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020 għandhom ikunu wkoll 
appoġġati permezz ta’ programm taħt it-
Trattat Euratom dwar ir-riċerka u t-taħriġ 
nukleari.

iġġenerat mill-attivitajiet appoġġati sal-
isfruttar kummerċjali tiegħu. Dan jinkludi 
riċerka b'appoġġ għall-interessi tas-
sigurtà u d-difiża tal-Unjoni u tal-Istati 
Membri tagħha. Il-prijoritajiet tal-Orizzont 
2020 għandhom ikunu wkoll appoġġati 
permezz ta’ programm taħt it-Trattat 
Euratom dwar ir-riċerka u t-taħriġ nukleari.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura u l-midja u mal-
fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika 
dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu,
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, in-
navigazzjoni globali bis-satellita u l-
monitoraġġ globali, l-ambjent, il-
kompetittività u l-SMEs, is-sigurtà interna, 
il-kultura u l-midja u mal-fondi tal-Politika 
ta’ Koeżjoni u tal-Politika dwar l-Iżvilupp 
Rurali, li jistgħu jgħinu speċifikament biex 
jissaħħu l-kapaċitajiet nazzjonali u 
reġjonali tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
kuntest ta’ strateġiji intelliġenti ta’ 
speċjalizzazzjoni.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura u l-midja u mal-

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna u esterna, il-politiki ta' 
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fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika 
dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

difiża, il-kultura u l-midja u mal-fondi tal-
Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika dwar l-
Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Il-Programm Orizzont 2020 għandu 
jappoġġja r-riċerka u l-innovazzjoni li 
jikkonċernaw il-Politika ta' Sigurtà u ta' 
Difiża Komuni, kif imsemmi fl-Artikoli 
42(3) u 45 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Għal dak il-għan, il-programm 
għandu jindirizza rekwiżiti marbuta mad-
difiża fir-riċerka u l-innovazzjoni ta' "użu 
doppju" u għandu jistabbilixxi attivitajiet 
ta' riċerka u żvilupp konġunti mmirati 
speċifikament u bbażati fuq l-Artikolu 185 
TFUE. Dawn l-attivitajiet għandu 
jkollhom l-għan li jibnu l-kapaċitajiet 
meħtieġa għaż-żamma tal-paċi, il-
prevenzjoni tal-kunflitti u t-tisħiħ tas-
sigurtà internazzjonali kif ukoll għal 
attivitajiet ta' ġestjoni tal-kriżi. Ir-rwol tal-
Aġenzija Ewropea għad-Difiża f'dan ir-
rigward għandu jkun rikonoxxut.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Bil-għan li jikseb l-ikbar impatt 
possibbli tal-finanzjament tal-Unjoni, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
aktar mill-qrib, li jistgħu wkoll ikunu fil-

(28) Bil-għan li jikseb l-ikbar impatt 
possibbli tal-finanzjament tal-Unjoni, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
aktar mill-qrib, li jistgħu wkoll ikunu fil-
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forma ta' sħubiji pubbliċi-pubbliċi, mal-
programmi nazzjonali u reġjonali li 
jappoġġaw ir-riċerka u l-innovazzjoni. 

forma ta' sħubiji pubbliċi-pubbliċi, mal-
programmi internazzjonali, nazzjonali u 
reġjonali li jappoġġaw ir-riċerka u l-
innovazzjoni.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Bil-għan li jikseb l-ikbar impatt 
possibbli tal-finanzjament tal-Unjoni, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
aktar mill-qrib, li jistgħu wkoll ikunu fil-
forma ta' sħubiji pubbliċi-pubbliċi, mal-
programmi nazzjonali u reġjonali li 
jappoġġaw ir-riċerka u l-innovazzjoni. 

(28) Bil-għan li jikseb l-ikbar impatt 
possibbli tal-finanzjament tal-Unjoni, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
aktar mill-qrib, li jistgħu wkoll ikunu fil-
forma ta' sħubiji pubbliċi-pubbliċi, mal-
programmi nazzjonali u reġjonali li 
jappoġġaw ir-riċerka u l-innovazzjoni. Dan 
għandu jinkludi sinerġiji bejn teknoloġiji 
ċivili u tad-difiża, b'mod partikulari bl-
iffaċilitar ta' riċerka u innovazzjoni ta' 
"użu doppju" u teknoloġiji pont.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-Orizzont 2020 għandu jippromwovi 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bbażata fuq 
interess komuni u benefiċċju reċiproku. Il-
kooperazzjoni internazzjonali fix-xjenza, 
it-teknoloġija u l-innovazzjoni għandha tiġi 
mmirata lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-
Ewropa 2020 sabiex tissaħħaħ il-
kompetittività, tingħata kontribuzzjoni 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà u 
jingħata appoġġ lill-politiki esterni u tal-
iżvilupp tal-Unjoni, inkluż billi jiġu 
żviluppati sinerġiji mal-programmi esterni 
u jagħtu kontribuzzjoni għall-impenji 

(30) L-Orizzont 2020 għandu jippromwovi 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bbażata fuq 
interess komuni u benefiċċju reċiproku. Il-
kooperazzjoni internazzjonali fix-xjenza, 
it-teknoloġija u l-innovazzjoni għandha tiġi 
mmirata lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-
Ewropa 2020 sabiex tissaħħaħ il-
kompetittività, tingħata kontribuzzjoni 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà u 
jingħata appoġġ lill-politiki esterni u tal-
iżvilupp tal-Unjoni, inkluż billi jiġu 
żviluppati sinerġiji mal-programmi esterni 
u jagħtu kontribuzzjoni għall-impenji 
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internazzjonali tal-Unjoni bħall-ilħuq tal-
Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju.

internazzjonali tal-Unjoni bħall-ilħuq tal-
Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju. Kull 
forma ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi 
għandha tqis l-interessi ta' sigurtà u ta' 
difiża tal-Unjoni u tal-Istati Membri 
tagħha. 

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; u proċessi trasparenti u interattivi 
li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli.

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqiesu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; u proċessi trasparenti u interattivi 
li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli. Jekk ikun 
hemm il-ħtieġa, għandhom jiġu pprovduti 
wkoll pariri minn servizzi pubbliċi bħas-
Servizz Ewropew tal-Azzjoni Esterna.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Għandhom jitqiesu wkoll 
kompletament l-aspetti rilevanti tal-aġendi 
ta’ riċerka u innovazzjoni stabbiliti 
permezz tal-Pjattaformi Ewropej tat-
Teknoloġija, l-Inizjattivi Konġunti tal-
Programmar u l-Isħubiji Ewropej għall-
Innovazzjoni.

(2) Għandhom jitqiesu wkoll 
kompletament l-aspetti rilevanti tal-aġendi 
ta’ riċerka u innovazzjoni stabbiliti 
permezz tal-Pjattaformi Ewropej tat-
Teknoloġija, l-Inizjattivi Konġunti tal-
Programmar u l-Isħubiji Ewropej għall-
Innovazzjoni u korpi Ewropej li jieħdu 
ħsieb programmi ta' riċerka, bħall-
Aġenzija Ewropea għad-Difiża u l-
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Aġenzija Spazjali Ewropea.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 12 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Għandu jiġi eskluż kwalunkwe 
kunflitt ta' interess bejn rwol konsultattiv 
u l-parteċipazzjoni f'Orizzont 2020.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi, kif ukoll għal sinerġiji bejn 
teknoloġiji ċivili u tad-difiża, b'mod 
partikulari bl-iffaċilitar ta' riċerka u 
innovazzjoni ta' "użu doppju" u ta' 
teknoloġiji pont.

Emenda 14
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, 
it-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka, l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi u l-kisba ta' indipendenza 
teknoloġika xierqa fuq livell Ewropew.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-programm Orizzont 2020 għandu 
jeskludi entitajiet legali (inkluża 
kwalunkwe entità affiljata) li l-
parteċipazzjoni tagħhom, minħabba l-
objettivi li jsegwu, il-post fejn twaqqfu, in-
natura jew is-sit tal-attivitajiet tagħhom, 
iġġiegħel lill-Unjoni tirrikonoxxi bħala 
legali jew tipprovdi għajnuna jew 
assistenza fiż-żamma ta' sitwazzjoni 
maħluqa minn ksur serju ta' dritt 
internazzjonali (inkluż id-dritt umanitarju 
internazzjonali) fejn dan il-ksur ikun ġie 
stabbilit b’riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti jew 
b’sentenza jew opinjoni konsultattiva tal-
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Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
mwettqa taħt Orizzont 2020 għandhom 
ikunu ffukati esklussivament fuq 
applikazzjonijiet ċivili.

(2) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
mwettqa taħt Orizzont 2020 għandhom 
primarjament jiffukaw fuq 
applikazzjonijiet ċivili.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 21– paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiġu appoġġati l-objettivi tal-politika 
esterni u tal-iżvilupp tal-Unjoni, li 
jikkumplementaw il-programmi esterni u 
tal-iżvilupp. 

(c) jiġu appoġġati l-objettivi tal-politika 
esterni u tal-iżvilupp tal-Unjoni, li 
jikkumplementaw il-programmi esterni u 
tal-iżvilupp. Kull forma ta' kooperazzjoni 
ma' pajjiżi terzi għandha tqis l-interessi 
ta' sigurtà u ta' difiża tal-Unjoni u tal-
Istati Membri tagħha.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Barra minn hekk, għandhom jiġu 
implimentati attivitajiet orizzontali u 
trasversali biex jiġi promoss l-iżvilupp 
strateġiku tal-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-Orizzont 2020 skont 
l-objettiv speċifiku “Soċjetajiet inklużivi,
innovattivi u siguri” stipulat fil-
Punt 6.3.2(d) tal-Parti III tal-Anness I.

(3) Barra minn hekk, għandhom jiġu 
implimentati attivitajiet orizzontali u 
trasversali biex jiġi promoss l-iżvilupp 
strateġiku tal-kooperazzjoni u attivitajiet 
biex jiġu promossi sinerġiji ma' 
programmi ta' riċerka ta' aġenziji oħrajn, 
bħall-Aġenzija Ewropea għad-Difiża u l-
Aġenzija Spazjali Ewropea, taħt l-objettivi
“L-Ewropa f'dinja li qed tinbidel -
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Soċjetajiet inklużivi u innovattivi” u 
Soċjetajiet siguri - Protezzjoni tal-libertà u 
s-sigurtà tal-Ewropa u ċ-ċittadini tagħha" 
stipulati, rispettivament fil-Punti 6.3.2(d) 
u 6.3.3(a)-(e) tal-Parti III tal-Anness I.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta u 
tiddessemina r-riżultati ta’ dak il-
monitoraġġ.

2. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta u 
tiddessemina r-riżultati ta’ dak il-
monitoraġġ. B'mod partikulari, dawn 
għandhom jiġu trażmessi lill-Parlament 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Anness I - Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u 
siguri.

(f) L-Ewropa f’dinja li qed tinbidel -
soċjetajiet inklużivi u innovattivi.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Anness I - Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt fa 
(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Soċjetajiet siguri - Protezzjoni tal-
libertà u s-sigurtà tal-Ewropa u ċ-ċittadini 
tagħha
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Anness I - Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-provvista 
ta’ bażi soda ta’ evidenza għat-tfassil tal-
politika fil-livelli internazzjonali, tal-
Unjoni, nazzjonali u reġjonali. Minħabba 
n-natura globali ta’ ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma’ pajjiżi terzi 
għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku “L-
Ewropa f'dinja li qed tinbidel - soċjetajiet 
inklużivi u innovattivi”. L-appoġġ se 
jiffoka wkoll fuq il-provvista ta’ bażi soda 
ta’ evidenza għat-tfassil tal-politika fil-
livelli internazzjonali, tal-Unjoni, 
nazzjonali u reġjonali. Minħabba n-natura 
globali ta’ ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma’ pajjiżi terzi 
għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku "L-
Ewropa f'dinja li qed tinbidel - soċjetajiet 
inklużivi u innovattivi".

Emenda 23

Proposta għal regolament
Anness I - Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 17 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku “Soċjetajiet inklużivi,
innovattivi u siguri” jinkludi wkoll attività 
biex tagħlaq id-diviżjoni bejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni permezz ta’ miżuri speċifiċi 
biex tiġi rilaxxata l-eċċellenza f’reġjuni 
anqas żviluppati tal-Unjoni.

L-objettiv speċifiku “L-Ewropa f'dinja li 
qed tinbidel - soċjetajiet inklużivi u
innovattivi” jinkludi wkoll attività biex 
tagħlaq id-diviżjoni bejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni permezz ta’ miżuri speċifiċi 
biex tiġi rilaxxata l-eċċellenza f’reġjuni 
anqas żviluppati tal-Unjoni.
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet se jikkontribwixxu 
għall-objettivi tal-inizjattivi ewlenin tal-
Ewropa 2020 dwar l-Unjoni tal-
Innovazzjoni, Ewropa li tuża r-riżorsi 
b’effiċjenza, Politika industrijali għall-era 
tal-globalizzazzjoni u Aġenda Diġitali
għall-Ewropa kif ukoll l-objettivi tal-
politika tal-ispazju tal-Unjoni Ewropea. 

Dawn l-attivitajiet se jikkontribwixxu 
għall-objettivi tal-inizjattivi ewlenin tal-
Ewropa 2020 dwar l-Unjoni tal-
Innovazzjoni, Ewropa li tuża r-riżorsi 
b’effiċjenza, Politika industrijali għall-era 
tal-globalizzazzjoni u Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa kif ukoll l-objettivi tal-
politika tal-programmi tal-ispazju ewlenin
tal-Unjoni Ewropea – Galileo u l-GMES. 

Emenda 25

Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1.6.3 – punt c.

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Jista’ jkun hemm żieda konsiderevoli 
fl-isfruttar ta’ dejta mis-satelliti Ewropej 
jekk isir sforz konġunt biex jiġu 
kkoordinati u organizzati l-ipproċessar, il-
validazzjoni u l-istandardizzazzjoni tad-
dejta spazjali. L-innovazzjonijiet fl-
immaniġġjar u d-disseminazzjoni tad-dejta 
jistgħu wkoll jiżguraw dħul ogħla fl-
investiment tal-infrastruttura spazjali, u 
jikkontribwixxu għall-indirizzar tal-isfidi 
tas-soċjetà, b’mod partikolari jekk ikunu 
kkoordinati fi sforz globali, bħal 
pereżempju permezz tas-Sistema tas-
Sistemi tal-Osservazzjoni Globali tad-
Dinja (Global Earth Observation System of 
Systems) , il-porgamm ta' navigazzjoni bis-
satellità Ewropew Galileo jew l-IPCC 
għall-kwistjonijiet tat-tibdil fil-klima.

c) Jista’ jkun hemm żieda konsiderevoli fl-
isfruttar ta’ dejta mis-satelliti Ewropej jekk 
isir sforz konġunt biex jiġu kkoordinati u 
organizzati l-ipproċessar, il-validazzjoni u 
l-istandardizzazzjoni tad-dejta spazjali. L-
innovazzjonijiet fl-immaniġġjar u d-
disseminazzjoni tad-dejta jistgħu wkoll 
jiżguraw dħul ogħla fl-investiment tal-
infrastruttura spazjali, u jikkontribwixxu 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà, b’mod 
partikolari jekk ikunu kkoordinati fi sforz 
globali, bħal pereżempju permezz tas-
Sistema tas-Sistemi tal-Osservazzjoni 
Globali tad-Dinja (Global Earth 
Observation System of Systems) u l-
kontribut tal-Ewropa għall-GMES, il-
progamm ta' navigazzjoni bis-satellità 
Ewropew Galileo jew l-IPCC għall-
kwistjonijiet tat-tibdil fil-klima.

Emenda 26
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Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mard u d-diżabbiltà ma jitwaqqfux bil-
konfini nazzjonali. Rispons xieraq 
f’termini ta’ riċerka u innovazzjoni fil-
livell Ewropew jista’ u għandu jagħti 
kontribuzzjoni kruċjali biex jiġu indirizzati 
dawn l-isfidi, iwassal għal saħħa u 
benesseri aħjar għal kulħadd, u permezz 
tiegħu l-Ewropa jkollha t-tmexxija fl-
innovazzjonijiet relatati mas-saħħa u l-
benesseri fis-swieq globali li qed jespandu 
rapidament.

Il-mard u d-diżabbiltà ma jitwaqqfux bil-
konfini nazzjonali. Rispons xieraq 
f’termini ta’ riċerka u innovazzjoni fil-
livell Ewropew u fis-sħubija mal-pajjiżi 
terzi jista’ u għandu jagħti kontribuzzjoni 
kruċjali biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi 
globali, biex b’hekk issir ħidma biex 
jintlaħqu l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-
Millennju, iwassal għal saħħa u benesseri 
aħjar għal kulħadd, u permezz tiegħu l-
Ewropa jkollha t-tmexxija fl-
innovazzjonijiet relatati mas-saħħa u l-
benesseri fis-swieq globali li qed jespandu 
rapidament.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli u effettivi. 
Barra minn hekk, il-pertinenza ta’ dawn l-
isfidi fl-Ewropa u f’ħafna każijiet, 
globalment, teħtieġ tweġiba kkaratterizzata 
minn żmien twil u appoġġ koordinat għal 
kooperazzjoni bejn timijiet eċċellenti, 
multidixxiplinari u multisettorjali.

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli, effettivi u 
aċċessibbli. Barra minn hekk, il-pertinenza 
ta’ dawn l-isfidi fl-Ewropa u f’ħafna 
każijiet, globalment, teħtieġ tweġiba 
kkaratterizzata minn żmien twil u appoġġ 
koordinat għal kooperazzjoni bejn timijiet 
eċċellenti, multidixxiplinari u 
multisettorjali.
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 6 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. SOĊJETAJIET INKLUŻIVI,
INNOVATTIVI U SIGURI

6. L-EWROPA F'DINJA LI QED 
TINBIDEL - SOĊJETAJIET INKLUŻIVI 
U INNOVATTIVI

Emenda 29

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu mrawma 
soċjetajiet Ewropej inklużivi, innovattivi u 
sikuri f’kuntest ta’ trasformazzjonijiet 
mingħajr preċedent u interdipendenzi 
globali li qed jikbru.

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu mrawma 
soċjetajiet Ewropej inklużivi u innovattivi 
f’kuntest ta’ trasformazzjonijiet mingħajr 
preċedent u interdipendenzi globali li qed 
jikbru.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-tielet lok, ħafna forom ta’ insigurtà, 
kemm jekk kriminalità, vjolenza, 
terroriżmu, attakki ċibernetiċi, abbużi tal-
privatezza, u forom oħra ta’ disturbi 
soċjali u ekonomiċi jaffettwaw dejjem 
aktar liċ-ċittadini. Skont l-istimi, 
probabbilment ikun hemm sa 75 miljun 
vittma diretta tal-kriminalità kull sena fl-
Ewropa. L-ispiża diretta tal-kriminalità, 
it-terroriżmu, l-attivitajiet illegali, il-
vjolenza u d-diżastri fl-Ewropa ġiet stmata 
għal mill-inqas EUR 650 biljun (madwar 
5 % tal-PDG tal-Unjoni) fl-2010. Eżempju 
ċar tal-konsegwenzi tat-terroriżmu huwa 
l-attakk kontra t-Twin Towers 

imħassar
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f’Manhattan fil-11 ta’ Settembru 2001. 
Mietu eluf ta’ nies u huwa stmat li dan l-
avveniment ikkawża telf fil-produttività 
tal-USA li jammonta għal US$ 35 biljun, 
US$ 47 biljun fl-output totali u żieda fil-
qgħad ta’ kważi 1 % fit-tliet xhur ta’ 
wara. Iċ-ċittadini, l-impriżi u l-
istituzzjonijiet huma dejjem aktar involuti 
f’interazzjonijiet diġitali u transazzjonijiet 
f’oqsma soċjali, finanzjarji u kummerċjali 
tal-ħajja iżda l-iżvilupp tal-Internet wassal 
ukoll għal ċiberkriminalità li tiswa biljuni 
ta’ Euro kull sena u ksur tal-privatezza li 
taffettwa lil individwi jew assoċjazzjonijiet 
madwar il-kontinent. L-iżvilupp tal-
insikurezza fil-ħajja ta’ kuljum u 
minħabba sitwazzjonijiet mhux mistennija 
x’aktarx jaffettwa l-fiduċja taċ-ċittadini 
mhux biss fl-istituzzjonijiet iżda wkoll 
f’xulxin.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tibni soċjetajiet inklużivi,
innovattivi u siguri, l-Ewropa teħtieġ 
tweġiba li timplika l-iżvilupp ta’ għarfien, 
teknoloġiji u kapaċitajiet ġodda kif ukoll l-
identifikazzjoni ta’ għażliet tal-politika. 
Dan se jgħin lill-Ewropa tindirizza l-isfidi 
tagħha mhux biss internament iżda wkoll 
bħala attur globali fix-xena internazzjonali. 
Dan, imbagħad, se jgħin lill-Istati Membri 
jibbenefikaw minn esperjenzi fi bnadi oħra 
u jippermettilhom jiddefinixxu aħjar l-
azzjonijiet speċifiċi tagħhom stess li 
jikkorrispondu mal-kuntesti rispettivi 
tagħhom.

Sabiex tibni soċjetajiet inklużivi u
innovattivi, l-Ewropa teħtieġ tweġiba li 
timplika l-iżvilupp ta’ għarfien, teknoloġiji 
u kapaċitajiet ġodda kif ukoll l-
identifikazzjoni ta’ għażliet tal-politika. 
Dan se jgħin lill-Ewropa tindirizza l-isfidi 
tagħha mhux biss internament iżda wkoll 
bħala attur globali fix-xena internazzjonali. 
Dan, imbagħad, se jgħin lill-Istati Membri 
jibbenefikaw minn esperjenzi fi bnadi oħra 
u jippermettilhom jiddefinixxu aħjar l-
azzjonijiet speċifiċi tagħhom stess li 
jikkorrispondu mal-kuntesti rispettivi 
tagħhom.
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Emenda 32

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi tal-Unjoni f’din l-isfida għalhekk 
se jappoġġaw l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-adattament tal-politiki 
ewlenin tal-Unjoni, b’mod partikolari l-
prijoritajiet tal-Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni u l-
Istrateġija tas-Sigurtà Interna tal-Unjoni, 
inklużi l-politiki dwar il-prevenzjoni u r-
rispons għad-diżastri. Se tiġi segwita 
koordinazzjoni mal-azzjonijiet diretti taċ-
Ċentru Konġunt għar-Riċerka.

Il-fondi tal-Unjoni f’din l-isfida għalhekk 
se jappoġġaw l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-adattament tal-politiki 
ewlenin tal-Unjoni, b’mod partikolari l-
prijoritajiet tal-Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Se tiġi 
segwita koordinazzjoni mal-azzjonijiet 
diretti taċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġi mrawwem l-iżvilupp tas-
soċjetajiet u l-politiki innovattivi fl-Ewropa 
permezz tal-involviment taċ-ċittadini, l-
impriżi u l-utenti fir-riċerka u l-
innovazzjoni u l-promozzjoni ta’ politiki 
koordinati ta’ riċerka u innovazzjoni fil-
kuntest tal-globalizzazzjoni. Se jingħata 
appoġġ partikolari għall-iżvilupp taż-ŻER 
u l-iżvilupp ta’ kundizzjonijiet ta’ qafas 
għall-innovazzjoni.

Il-mira hija li jiġi mrawwem l-iżvilupp tas-
soċjetajiet u l-politiki innovattivi fl-Ewropa 
permezz tal-involviment taċ-ċittadini, l-
organizzazzjonijiet ċivili, l-impriżi u l-
utenti fir-riċerka u l-innovazzjoni u l-
promozzjoni ta’ politiki koordinati ta’ 
riċerka u innovazzjoni fil-kuntest tal-
globalizzazzjoni. Se jingħata appoġġ 
partikolari għall-iżvilupp taż-ŻER u l-
iżvilupp ta’ kundizzjonijiet ta’ qafas għall-
innovazzjoni.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – Punt 6.3.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3.3. Soċjetajiet siguri imħassar
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Il-mira hija li jiġu appoġġati politiki tal-
Unjoni għas-sigurtà interna u esterna u li 
tiġi żgurata ċibersigurtà, fiduċja u 
privatezza fis-Suq Uniku Diġitali, filwaqt 
li fl-istess ħin titjib il-kompetittività tas-
sigurtà tal-Unjoni, l-ICT u l-industriji tas-
servizzi. Dan se jsir billi jiġu żviluppati 
teknoloġiji u soluzzjonijiet innovattivi li 
jindirizzaw nuqqasijiet fis-sigurtà u 
jwasslu għall-prevenzjoni ta’ theddid 
għas-sigurtà. Dawn l-azzjonijiet orjentati 
lejn missjoni se jintegraw it-talbiet ta’ 
utenti aħħarin differenti (ċittadini, 
negozji, u amministrazzjonijiet, inklużi 
awtoritajiet nazzjonali u internazzjonali, 
protezzjonijiet ċivili, infurzar tal-liġi, 
gwardjani tal-fruntieri, eċċ.) sabiex titqis 
l-evoluzzjoni tat-theddid għas-sigurtà u l-
protezzjoni tal-privatezza u l-aspetti tas-
soċjetà meħtieġa.
Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun 
li:
(a) jiġġieldu kontra l-kriminalità u t-
terroriżmu
(b) tissaħħaħ is-sigurtà permezz ta’ 
ġestjoni tal-fruntieri;
(c) jipprovdu ċ-ċibersigurtà
(d) tiżdied r-reżistenza tal-Ewropa għall-
kriżijiet ud-diżastri;
(e) jiżguraw il-privatezza u l-libertà fuq l-
Internet u jtejbu d-dimensjoni tas-soċjetà 
tas-sigurtà.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – Punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. SOĊJETAJIET SIGURI -
PROTEZZJONI TAL-LIBERTÀ' U S-
SIGURTÀ TAL-EWROPA U Ċ-
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ĊITTADINI TAGĦHA
6a.1. Objettiv speċifiku
L-objettiv speċifiku huwa li jiġu 
mrawwma soċjetajiet Ewropej sikuri 
f’kuntest ta’ trasformazzjonijiet mingħajr 
preċedent u interdipendenzi u theddid 
globali li qed jikbru filwaqt li tissaħħaħ il-
kultura Ewropea ta' libertà u ġustizzja.
Teżisti perċezzjoni mifruxa ta' nuqqas ta' 
sigurtà, kemm jekk din tkun ġejja minn 
kriminalità, vjolenza, terroriżmu, diżastri 
naturali/ikkawżati mill-bniedem, attakki 
ċibernatiċi, abbużi tal-privatezza jew 
forom oħra ta' taqlib soċjali u ekonomiku. 
Din taffettwa liċ-ċittadini direttament u 
għandha impatt usa' fuq in-nozzjonijiet 
ta' fiduċja, kura u komunikazzjoni u hija 
marbuta mal-livell ta' tħejjija u 
organizzazzjoni ta' soċjetà.
Skont l-estimi, x'aktarx li hemm sa 
75 miljun vittma diretta tal-kriminalità 
kull sena fl-Ewropa1. L-ispiża diretta tal-
kriminalità, it-terroriżmu, l-attivitajiet 
illegali, il-vjolenza u d-diżastri fl-Ewropa 
ġiet stmata għal mill-inqas 
EUR 650 biljun (madwar 5 % tal-PDG 
tal-Unjoni) fl-2010. Eżempju ċar tal-
konsegwenzi tat-terroriżmu huwa l-attakk 
kontra t-Twin Towers f’Manhattan fil-
11 ta’ Settembru 2001. Mietu eluf ta’ nies 
u huwa stmat li dan l-avveniment ikkawża 
telf fil-produttività tal-USA li jammonta 
għal US$ 35 biljun, US$ 47 biljun fl-
output totali u żieda fil-qgħad ta’ kważi 
1 % fit-tliet xhur ta’ wara. Kellu wkoll 
impatt kulturali u globali sinifikattiv. Iċ-
ċittadini, l-impriżi u l-istituzzjonijiet huma 
dejjem aktar involuti f’interazzjonijiet 
diġitali u transazzjonijiet f’oqsma soċjali, 
finanzjarji u kummerċjali tal-ħajja iżda l-
iżvilupp tal-Internet wassal ukoll għal 
ċiberkriminalità li tiswa biljuni ta’ Euro 
kull sena u ksur tal-privatezza li jaffettwa 
lil individwi jew assoċjazzjonijiet madwar 
il-kontinent. It-tibdil fin-natura u l-
perċezzjoni tal-insikurezza fil-ħajja ta’ 
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kuljum x’aktarx jaffettwa l-fiduċja taċ-
ċittadini mhux biss fl-istituzzjonijiet iżda 
wkoll f’xulxin.
Sabiex jiġi antiċipat, evitat u mmaniġġat 
dan it-theddid, jeħtieġ li jiġu żviluppati u 
applikati teknoloġiji, soluzzjonijiet, 
għodda ta' antiċipazzjoni u għarfien 
innovattivi, tiġi stimulata l-kooperazzjoni 
bejn il-fornituri u l-utenti, jinstabu 
soluzzjonijiet tas-sigurtà ċivili, titjieb il-
kompetittività tal-industrija tas-sigurtà u 
s-servizzi Ewropej, inkluż l-ICT, u jiġi 
evitat u miġġieled l-abbuż tal-privatezza u 
ksur tad-drittijiet tal-bniedem fuq l-
internet, u f'postijiet oħra, filwaqt li jiġu 
assigurati d-drittijiet individwali u l-
libertà taċ-ċittadini Ewropej.
Fi ħdan din l-isfida, il-programm 
Orizzont 2020 se jappoġġja riċerka 
f'teknoloġiji li jintużaw fil-qasam tas-
sigurtà ċivili u tad-difiża u u r-riċerka 
maħsuba għal kapaċitajiet Ewropej li 
jkunu rilevanti fiż-żewġ oqsma. Għal dak 
il-għan, il-kamp ta' applikazzjoni tar-
riċerkà fis-sigurtà se jkopri s-sigurtà 
interna u esterna, inkluża l-Politika ta' 
Sigurtà u Difiża Komuni, u se jappoġġja 
l-medda kollha ta' teknoloġiji ta' "użu 
doppju", u jassoċja, fejn ikun meħtieġ, l-
Aġenzija Ewropea għad-Difiża mal-ħidma 
tal-Kummissjoni, Fl-implimentazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fit-teknoloġija, 
kif ukoll fir-riċerka u l-iżvilupp konġunt fi 
ħdan din l-isfida, se tingħata attenzjoni 
partikulari lill-aspetti ta' 
standardizzazzjoni, interoperabilità 
intrinsika, teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
indipendenza strateġika u sigurtà tal-
provvista permezz tas-sostenn għall-
eċċellenza u l-innovazzjoni fil-katina tal-
provvista teknoloġika.
Finalment, peress li l-politiki tas-sigurtà 
għandhom jinteraġixxu ma’ politiki 
soċjali differenti, it-tisħiħ tad-dimensjoni 
tas-soċjetà tar-riċerka tas-sigurtà se jkun 
aspett importanti ta’ din l-isfida.
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6a.2. Raġunament u valur miżjud tal-
Unjoni
Is-sigurtà hija preokkupazzjoni leġittima 
għall-Ewropa u ċ-ċittadini tagħha u f'dan 
ir-rigward tirrappreżenta sfida prinċipali 
għas-soċjetà. L-Unjoni, iċ-ċittadini 
tagħha, l-industrija tagħha u s-sħab 
internazzjonali tagħha huma kkonfrontati 
b’firxa ta’ theddid għas-sigurtà bħall-
kriminalità, it-terroriżmu, it-traffikar 
illegali u l-emerġenzi tal-massa minħabba 
diżastri kkawżati mill-bniedem jew diżastri 
naturali. Dawn it-theddidiet jistgħu 
jinfirxu u jaqsmu l-fruntieri u jimmiraw 
għal miri fiżiċi jew iċ-ċiberspazju 
b'attakki li ġejjin minn sorsi differenti. 
Attakki kontra sistemi tal-informazzjoni 
jew tal-komunikazzjoni tal-awtoritajiet 
pubbliċi u entitajiet privati, pereżempju, 
mhux biss idgħajfu l-fiduċja taċ-ċittadin 
fis-sistemi tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni u jwasslu għal telf 
finanzjarju dirett u telf ta' opportunitajiet 
kummerċjali, iżda jistgħu wkoll jaffettwaw 
serjament l-infrastruttura u servizzi kritiċi 
bħall-enerġija, l-avjazzjoni u provvisti 
oħra tat-trasport, tal-ilma u tal-ikel, is-
saħħa, il-finanzi jew it-
telekomunikazzjonijiet.
Dawn it-theddidiet jistgħu possibbilment 
iqiegħdu f'periklu l-fundazzjonijiet interni 
tas-soċjetà tagħna. It-teknoloġija u d-
disinn kreattiv jistgħu jagħtu kontribut 
importanti lil kwalunkwe rispons li 
għandu jingħata. Madankollu, għandhom 
jiġu żviluppati soluzzjonijiet ġodda 
b'kunsiderazzjoni għal kemm huma adatti 
l-mezzi u l-adegwatezza tagħhom għad-
domanda tas-soċjetà, b'mod partikolari 
f'termini ta' garanziji għad-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali taċ-ċittadini.
Barra minn hekk, is-sigurtà 
tirrappreżenta wkoll sfida ekonomika 
ewlenija. Is-suq tas-sigurtà għandu valur 
ta' madwar EUR 100 biljun fis-sena mad-
dinja kollha, li minnhom is-sehem tal-
Ewropa huwa bejn il-25 % u l-35 %. 
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Barra minn dan, huwa settur li qed jikber 
rapidament minkejja l-kriżi ekonomika 
attwali. Minħabba l-impatt potenzjali ta' 
wħud mit-theddidiet fuq servizzi, networks 
jew negozji, l-użu ta' soluzzjonijiet ta' 
sigurtà adegwati sar kritiku għall-
ekonomija u l-kompetittività tal-
manifattura Ewropea.
Il-fondi tal-Unjoni f’din l-isfida għalhekk 
se jappoġġaw l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-adattament tal-
politiki ewlenin tal-Unjoni, b’mod 
partikolari l-prijoritajiet tal-Ewropa 2020 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, il-Politika Estera u ta’ Sigurtà 
Komuni, inkluża l-Politika ta' Sigurtà u 
ta' Difiża Komuni, l-Istrateġija tas-
Sigurtà Interna tal-Unjoni, inklużi l-
politiki dwar il-prevenzjoni u r-rispons 
għad-diżastri, u l-Aġenda Diġitali għall-
Ewropa. Se tiġi segwita koordinazzjoni 
mal-azzjonijiet diretti taċ-Ċentru Konġunt 
għar-Riċerka.
Filwaqt li titqies in-natura partikulari tas-
sigurtà, għandhom jiġu stabbiliti 
arranġamenti speċifiċi fir-rigward tal-
ipprogrammar u l-governanza, inklużi 
arranġamenti mal-Kumitat imsemmi fl-
Artikolu 9 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill li 
tistabbilixxi Programm Speċifiku li 
jimplimenta Il-Programm Qafas għar-
Riċerka u l-Innovazzjoni - Orizzont 2020 
(2014-2020). Informazzjoni ta’ sigurtà 
klassifikata jew sensittiva għal raġunijiet 
oħra għandha tiġi protetta u rekwiżiti u 
kriterji partikolari għall-kooperazzjoni 
internazzjonali jistgħu jiġu speċifikati 
f’programmi ta’ ħidma. Dan se jkun 
rifless ukoll fl-ipprogrammar u l-
arranġamenti ta' governanza għal din l-
isfida, inklużi aspetti komitoloġiċi.
Fl-aħħar nett, billi r-riċerka fi ħdan din l-
isfida se jkollha fil-mira l-
applikazzjonijiet kemm fis-sigurtà ċivili, 
kif ukoll fl-ambitu tad-difiża, se titwettaq 
attivament kooperazzjoni mal-Aġenzija 
Ewropea għad-Difiża fl-aspetti kollha 
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relatati mal-implimentazzjoni ta' din l-
isfida. Għal dak il-għan, l-Aġenzija 
Ewropea għad-Difiża għandha 
tipparteċipa fl-arranġamenti ta' ġestjoni, 
ipprogrammar u governanza għal din l-
isfida, inklużi l-aspetti ta' interservizzi u 
ta' komitoloġija. Mekkaniżmi ta’ 
koordinazzjoni ma' aġenziji rilevanti 
oħrajn tal-Unjoni, bħall-FRONTEX, l-
EMSA u l-Europol, se jiġu wkoll msaħħa 
aktar sabiex titjieb il-koordinazzjoni ta’ 
Programmi u politiki tal-Unjoni fil-qasam 
kemm tas-sigurtà interna kif ukoll dik 
esterna, u ta' inizjattivi oħra tal-Unjoni.
6a.3. Linji ġenerali ta’ attivitajiet
Il-mira hija li jiġu appoġġati politiki tal-
Unjoni għas-sigurtà interna u esterna u li 
tiġi żgurata ċibersigurtà, fiduċja u 
privatezza fis-Suq Uniku Diġitali, filwaqt 
li fl-istess ħin titjib il-kompetittività tas-
sigurtà tal-Unjoni, l-ICT u l-industriji tas-
servizzi. L-attivitajiet ser jinkludu fokus 
fuq ir-riċerka u l-iżvilupp tal-ġenerazzjoni 
li jmiss ta' soluzzjonijiet innovattivi, 
permezz tal-ħidma fuq kunċetti u disinni 
oriġinali, u standards interoperabbli. Dan 
se jsir billi jiġu żviluppati teknoloġiji u 
soluzzjonijiet innovattivi li jindirizzaw 
lakuni fis-sigurtà u jwasslu għal tnaqqis 
fir-riskji minn theddidiet għas-sigurtà. 
Dawn l-azzjonijiet orjentati lejn missjoni 
se jintegraw it-talbiet ta’ utenti aħħarin 
differenti (ċittadini, negozji, u 
amministrazzjonijiet, inklużi awtoritajiet 
nazzjonali u internazzjonali, protezzjoni 
ċivili, infurzar tal-liġi, gwardjani tal-
fruntieri, eċċ.) sabiex titqies l-evoluzzjoni 
tat-theddid għas-sigurtà u l-protezzjoni 
tal-privatezza u l-aspetti tas-soċjetà 
meħtieġa.
B'mod aktar konkret, il-Programm 
Orizzont 2020 se jappoġġja r-riċerka 
relatata mal-Politika ta' Sigurtà u ta' 
Difiża Komuni, kif ġej:
(i) Il-programm Orizzont 2020 se 
jappoġġja l-monitoraġġ teknoloġiku 
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effettiv tat-teknoloġiji emerġenti li jistgħu 
b'mod sinifikanti fil-ġejjieni jbiddlu l-
kapaċitajiet ta' sigurtà u ta' difiża jew l-
ambjent ta' sigurtà. Abbażi tar-riżultati ta' 
dan il-monitoraġġ, bis-saħħa ta' riċerka 
radikali u ta' rendiment għoli se jingħalaq 
id-distakk bejn kunċetti innovattivi u 
skoperti rivoluzzjonarji, u l-użu tagħhom 
fis-sigurtà u d-difiża.
(ii) Il-Programm Orizzont 2020 se jsostni, 
b'mod partikulari, ir-riċerka konġunta 
mmirata u attivtajiet ta' żvilupp imwettqa 
minn diversi Stati Membri bil-
parteċipazzjoni tal-Unjoni, kif imsemmi 
fl-Artikolu 185 TFUE. Dawn l-inizjattivi 
huma bil-għan li jitjiebu b'mod effettiv il-
kapaċitajiet Ewropej li jinkisbu l-objettivi 
ta' politika tal-Istati Membri u tal-Unjoni, 
permezz tal-iżvilupp ta' teknoloġiji 
innovattivi f'sistemi reali, ikkwalifikati 
permezz ta' testijiet u dimostrazzjoni. Din 
il-kooperazzjoni se tibni fuq l-inizjattiva 
tal-Istati Membri.
Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun 
li:
a) Tiżdied is-sigurtà tal-protezzjoni taċ-
ċittadini - Ġlieda kontra l-kriminalità u t-
terroriżmu;
b) Tiġi protetta u titjieb ir-reżiljenza ta' 
infrastrutturi kritiċi;
c) Tissaħħaħ is-sigurtà permezz ta’ 
ġestjoni ta’ fruntieri u sigurtà marittima;
d) Tiġi pprovduta u tittejjeb iċ-
ċibersigurtà;
e) Tiżdied ir-reżiljenza tal-Ewropa għall-
kriżijiet u d-diżastri;
f) Tissaħħaħ id-dimensjoni soċjali tas-
sigurtà u tiġi żgurata l-privatezza u l-
libertà fuq l-internet; 
g) Tissaħħaħ il-kapaċità li jitwettqu 
missjonijiet u operazzjonijiet fil-qafas tal-
Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni.
_____________
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1 COM(2011)0274 finali.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jissaħħu s-sigurtà u t-trasformazzjoni 
tal-kunflitti fi ħdan il-pajjiżi terzi permezz 
tal-prevenzjoni tal-kunflitti, il-
konsolidament tal-paċi, id-djalogu, il-
medjazzjoni u r-rikonċiljazzjoni, kif ukoll 
ir-riformi tas-settur tas-sigurtà ċivili;
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