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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur tilqa' l-ħolqien tal- Programm Orizzont 2020 tal-Kummissjoni peress li temmen 
li dan għandu jgħin lill-Unjoni Ewropea (UE) tegħeleb il-kriżi tad-dejn u treġġa' lura t-
tkabbir, billi ssaħħaħ il-kompetittività tagħha.

Il-Programm Orizzont 2020 ser jiġbor flimkien għall-ewwel darba l-finanzjament għar-riċerka 
u l-innovazzjoni tal-UE fi programm wieħed. Orizzont 2020 hu immirat għall-użu ta' skoperti 
xjentifiċi fi prodotti u servizzi innovattivi, li għandhom joħolqu opportunitajiet ta' negozju u 
jtejbu l-ħajja tan-nies. Għandu l-għan li jnaqqas il-burokrazija bis-semplifikazzjoni tar-regoli 
u bl-applikazzjoni ta' proċeduri sabiex jiġu attirati aktar xjenzati u negozji innovattivi.

Orizzont 2020 għandu jidħol fis-seħħ f'Jannar 2014 b'baġit ta' EUR 87.74 biljun għall-perjodu 
ta' żmien sal-2020. Il-programm hu maqsum fi tliet taqsimiet prinċipali: 1. xjenza eċċellenti, 
2. tmexxija industrijali, 3. sfidi tas-soċjetà. Ir-rapporteur taħseb li l-Kumitat AGRI għandu 
jiffoka l-parti l-kbira tal-isforzi tiegħu fuq it-tielet parti, li tindirizza b'mod speċifiku 
kwistjonijiet marbutin mal-agrikoltura. It-tielet parti hi maqsuma f'sitt taqsimiet:

(a) Saħħa, tibdil demografiku u benesseri (EUR 9.07 biljun);

(b) Sigurtà tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima, u l-bijoekonomija 
(EUR 4.69 biljun);

(c) Enerġija sigura, nadifa u effiċjenti (EUR 6.53 biljun);

(d) Trasport intelliġenti, ekoloġiku u integrat (EUR 7.69 biljun);

(e) Azzjoni klimatika, effiċjenza tar-riżorsi u l-materja prima (EUR 4.31 biljun);

(f) Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri (EUR 4.31 biljun).

Fil-qasam tas-sigurtà tal-ikel u tal-agrikoltura sostenibbli, ir-rapporteur tenfasizza l-ħtieġa li 
x-xjenzati jikkooperaw b'mod attiv mal-bdiewa, b'mod partikolari fid-diskussjonijiet għall-
prijoritajiet ta' riċerka, sabiex l-iskoperti l-ġodda jintużaw fil-ħajja ta' kuljum. Il-
parteċipazzjoni ta' organizzazzjonijiet non-governattivi f'dawn id-diskussjonijiet hi importanti 
ukoll.

Ir-rapporteur tilqa' l-fatt li meta mqabbel mas-Seba' Programm Qafas (FP7), il-baġit allokat 
għar-riċerka relatata mal-agrikoltura żdied b'mod sostanzjali. 

Ir-rapporteur tixtieq li tingħata attenzjoni partikolari għall-ħtieġa li tiġi promossa r-riċerka fuq 
it-tnaqqis tal-iskart tal-ikel, f'kuntest ta' talba dejjem akbar għall-ikel fl-Ewropa u fid-dinja. 
Hu importanti li r-riżorsi naturali jintużaw b'effiċjenza akbar.

Matul l-iskambju ta' fehmiet tal-Kumitat AGRI dwar l-Orizzont 2020, kien dikjarat li kienet 
tenħtieġ li titnaqqas il-burokrazija ta;-proċeduri tiegħu. Ir-rapporteur tqis li f'din il-proposta, 
il-Kummissjoni naqqset il-burokrazija żejda b'mod konsiderevoli u għamlet il-proċess ta' 
applikazzjoni aktar faċli.
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Ġeneralment, ir-rapporteur tikkunsidra l-proposta bħala ibbilanċjata u mfassla tajjeb ħafna. Ir-
rapporteur qed tistieden lill-kollegi biex jersqu għar-rieżami ta' din il-proposta b'mod 
intelliġenti u tittama li l-programm għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2014, sabiex, meta 
tasal is-sena l-ġdida, din tgħin lix-xjenzati biex jagħmlu skoperti ġodda li għandhom ikabbru 
l-kompetittività globali tal-Ewropa.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali 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 deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Orizzont 2020 għandu tliet prijoritajiet, 
partikolarment, li jiġġenera xjenza 
eċċellenti (“Xjenza eċċellenti”), joħloq 
tmexxija industrijali (“Tmexxija 
industrijali”) u jindirizza l-isfidi tas-soċjetà 
(“Sfidi tas-soċjetà"). Dawk il-prijoritajiet 
għandhom ikunu implimentati bi 
programm speċifiku li jikkonsisti minn tliet 
Partijiet dwar azzjonijiet indiretti u 
Parti waħda dwar l-azzjonijiet diretti taċ-
Ċentru Konġunt ta' Riċerka (JRC).

(2) Orizzont 2020 għandu tliet prijoritajiet, 
partikolarment, li jiġġenera xjenza 
eċċellenti (“Xjenza eċċellenti”), joħloq 
tmexxija industrijali u agrikola(“Tmexxija 
industrijali u agrikola”) u jindirizza l-isfidi 
tas-soċjetà (“Sfidi tas-soċjetà"). Dawk il-
prijoritajiet għandhom ikunu implimentati 
bi programm speċifiku li jikkonsisti minn 
tliet Partijiet dwar azzjonijiet indiretti u 
Parti waħda dwar l-azzjonijiet diretti taċ-
Ċentru Konġunt ta' Riċerka (JRC).

Ġustifikazzjoni

L-għan li tintlaħaq tmexxija industrijali hu definit mingħajr ma tissemma l-agrikoltura, anke 
jekk aktar minn EUR 4.5 biljun ġew allokati fil-baġit tal-programm għar-riċerka agrikola u l-
innovazzjoni.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Hemm ħtieġa kritika ta' rinfurzar u (5) Hemm ħtieġa kritika ta' rinfurzar u 
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estensjoni tal-eċċellenza tal-bażi xjentifika 
tal-Unjoni u li tiġi żgurata provvista ta' 
riċerka u talent ta' klassi dinjija biex jiġu 
żgurati l-kompetittività u l-benesseri fit-tul 
tal-Ewropa. Il-Parti “Xjenza eċċellenti ” 
għandha tappoġġa l-attivitajiet tal-Kunsill 
Ewropew għar-Riċerka dwar riċerka fil-
fruntiera tal-għarfien, teknoloġiji futuri u 
emerġenti, Azzjonijiet Marie Curie u l-
infrastrutturi Ewropej tar-riċerka. Dawn l-
attivitajiet għandhom l-għan li tinbena 
kompetenza fit-tul, b'enfasi qawwija fuq il-
ġenerazzjoni ta' xjenza, sistemi u 
riċerkaturi li jmiss, u jipprovdu appoġġ 
għat-talent emerġenti minn madwar l-
Unjoni u minn pajjiżi assoċjati. Attivitajiet 
tal-Unjoni li jappoġġaw xjenza eċċellenti 
għandhom jgħinu biex jikkonsolidaw iż-
Żona Ewropea tar-Riċerka u jagħmlu 
sistema tax-xjenza tal-Unjoni aktar 
kompetittiva u attraenti fuq skala globali.

estensjoni tal-eċċellenza tal-bażi xjentifika 
tal-Unjoni u li tiġi żgurata provvista ta' 
riċerka u talent ta' klassi dinjija biex jiġu 
żgurati l-kompetittività u l-benesseri fit-tul 
tal-Ewropa. Il-Parti “Xjenza eċċellenti ” 
għandha tappoġġa l-attivitajiet tal-Kunsill 
Ewropew għar-Riċerka dwar riċerka fil-
fruntiera tal-għarfien, teknoloġiji futuri u 
emerġenti, Azzjonijiet Marie Curie u l-
infrastrutturi tar-riċerka tal-Istati Membri 
flimkien li jiffurmaw netwerk Ewropew 
ta’ infrastruttura xjentifika. Dawn l-
attivitajiet għandhom l-għan li tinbena 
kompetenza fit-tul, b'enfasi qawwija fuq il-
ġenerazzjoni ta' xjenza, sistemi u 
riċerkaturi li jmiss, u jipprovdu appoġġ 
għat-talent emerġenti minn madwar l-
Unjoni u minn pajjiżi assoċjati. Attivitajiet 
tal-Unjoni li jappoġġaw xjenza eċċellenti 
għandhom jgħinu biex jikkonsolidaw iż-
Żona Ewropea tar-Riċerka u jagħmlu 
sistema tax-xjenza tal-Unjoni aktar 
kompetittiva u attraenti fuq skala globali.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-azzjonijiet diretti taċ-Ċentru 
Konġunt tar-Riċerka għandhom ikunu 
implimentati b'mod flessibbli, effiċjenti u 
trasparenti, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġiet 
rilevanti tal-utenti taċ-Ċentru Konġunt tar-
Riċerka u l-politiki tal-Unjoni, kif ukoll 
billi jiġi rrispettat l-objettiv li jiġu protetti 
l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Dawk l-
azzjonijiet ta' riċerka għandhom jiġu 
adattati fejn xieraq għal dawn il-ħtiġijiet u 
għall-iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi u 
jimmiraw li jiksbu l-eċċellenza xjentifika.

(13) L-azzjonijiet diretti taċ-Ċentru 
Konġunt tar-Riċerka għandhom ikunu 
implimentati b'mod flessibbli, effiċjenti u 
trasparenti, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġiet 
rilevanti tal-utenti tal-Unjoni u tal-politiki 
taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka, kif ukoll 
billi jiġi rrispettat l-objettiv li jiġu protetti 
l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Dawk l-
azzjonijiet ta' riċerka għandhom jiġu 
adattati fejn xieraq għal dawn il-ħtiġijiet u 
għall-iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi u 
jimmiraw li jiksbu l-eċċellenza xjentifika.
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Ġustifikazzjoni

Ordni żbaljata. Fit-test propost, il-politiki tal-JRC jiġu qabel ir-responsabbilitajiet politiċi 
tal-Unjoni.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka għandu 
jkompli jiġġenera riżorsi addizzjonali 
permezz ta ’attivitajiet kompetittivi, inkluż 
il-parteċipazzjoni fl-azzjonijiet indiretti 
tal-Orizzont 2020, ħidma ta' Parti terza u, 
f’livell inqas, l-isfruttar tal-proprjetà 
intellettwali.

(14) Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka għandu 
jkompli jiġġenera riżorsi addizzjonali 
permezz ta’ attivitajiet kompetittivi, inkluż 
il-ħidma ta' parti terza u, f’livell inqas, l-
isfruttar tal-proprjetà intellettwali.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta toħloq pożizzjoni privileġġata għall-JRC fir-rigward ta’ ċentri oħra xjentifiċi tal-
UE. Il-JRC għandu jirċievi l-baġit tiegħu mingħajr il-possibilità li japplika għall-fondi ta’ 
riċerka minn inizjattivi oħra skont il-programm Orizzont 2020.

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) it-tisħiħ tal-infrastrutturi Ewropj tar-
riċerka, inklużi l-infrastrutturi elettroniċi.

d) it-tisħiħ tal-infrastrutturi tar-riċerka tal-
Istati Membri li jiffurmaw netwerk 
Ewropew ta’ infrastruttura xjentifika,
inkluż l-infrastruttura elettronika.

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Parti II “Tmexxija industrijali ” għandha Il-Parti II “Tmexxija industrijali u agrikola
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ssaħħaħ it-tmexxija industrijali u l-
kompetittività skont il-prijorità “tmexxija 
industrijali” stabbilita fl-Artikolu 5(2)(b) 
tar-Regolament (KE) Nru XX/2012 
[Orizzont 2020] billi tilħaq l-objettivi 
speċifiċi li ġejjin:

” għandha ssaħħaħ it-tmexxija industrijali
u agrikola u l-kompetittività skont il-
prijorità “tmexxija industrijali u agrikola” 
stabbilita fl-Artikolu 5(2)(b) tar-
Regolament (KE) Nru XX/2012 [Orizzont 
2020] billi tilħaq l-objettivi speċifiċi li 
ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Konformi mal-Emenda għal Artikolu 1.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iżgurar ta' biżżejjed provvisti ta' ikel 
sikur u ta' kwalità għolja u prodotti b'bażi 
bijoloġika oħrajn, billi jiġu żviluppati 
sistemi ta' produzzjoni primarja produttivi 
u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi bis-servizzi 
relatati tal-ekosistemi, flimkien ma' 
industriji kompetittivi u b'livell baxx ta'
karbonju;

(b) l-iżgurar ta' biżżejjed provvisti ta' ikel 
sikur u ta' kwalità għolja u prodotti b'bażi 
bijoloġika oħrajn, billi jiġu żviluppati 
sistemi ta' produzzjoni primarja produttivi 
u effiċjenti (inkluża l-effiċjenza fl-użu tan-
nutrijenti, l-enerġija, il-karbonju, l-ilma u 
l-ħamrija) u billi l-bijoskart isir assi użat 
fil-potenzjal sħiħ tiegħu, bit-tnaqqis tal-
iskart mill-ikel fil-katina ta’ provvista tal-
ikel kollha mill-produzzjoni primarja sal-
punt tal-konsum finali, fl-użu tar-riżorsi 
bis-servizzi relatati tal-ekosistemi, flimkien 
ma' industriji kompetittivi u b'livell baxx ta' 
karbonju;

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programm speċifiku għandu jiġi vvalutat 
fir-rigward ta' riżultati u impatt kif imkejla 
fil-konfront ta' indikaturi tal-prestazzjoni, 
inkluż, fejn xieraq, pubblikazzjonijiet 

Il-programm speċifiku għandu jiġi vvalutat 
fir-rigward ta' riżultati u impatt kif imkejla 
fil-konfront ta' indikaturi tal-prestazzjoni, 
inkluż, fejn xieraq, pubblikazzjonijiet 
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f'ġurnali ta' impatt għoli, iċ-ċirkolazzjoni 
tar-riċerkaturi, l-aċċessibbiltà tal-
infrastrutturi ta' riċerka, l-investimenti 
mmobbilizzati permess ta' kapital ta' 
finanzjament tad-dejn u kapital ta' riskju, 
SMES li jintroduċu innovazzjonijiet li 
huma ġodda għall-kumpanija jew is-suq, 
referenzi lill-attivitajiet rilevanti ta' riċerka 
fid-dokumenti ta' politika kif ukoll 
okkorrenzi ta' impatti speċifiċi fuq il-
politiki.

f'ġurnali ta' impatt għoli, iċ-ċirkolazzjoni 
tar-riċerkaturi, l-aċċessibbiltà tal-
infrastrutturi ta' riċerka, l-investimenti 
mmobbilizzati permess ta' kapital ta' 
finanzjament tad-dejn u kapital ta' riskju, 
SMES li jintroduċu innovazzjonijiet li 
huma ġodda għall-kumpanija jew is-suq, 
referenzi lill-attivitajiet rilevanti ta' riċerka 
fid-dokumenti ta' politika kif ukoll 
okkorrenzi ta' impatti speċifiċi fuq il-
politiki u l-implimentazzjoni prattika tar-
riżultati ta' riċerka.

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.1. – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Attenzjoni partikolari għandha tingħata 
biex ikun żgurat approċċ wiesa’ għall-
innovazzjoni, li mhuwiex biss limitat għall-
iżvilupp ta’ prodotti u servizzi ġodda 
abbażi ta' avvanzi xjentifiċi u teknoloġiċi, 
iżda li jinkorpora wkoll aspetti bħall-użu ta' 
teknoloġiji eżistenti f’applikazzjonijiet 
ġodda, titjib kontinwu, l-innovazzjoni 
mhux teknoloġika u soċjali. Approċċ 
ħolistiku għall-innovazzjoni biss jista' 
jindirizza fl-istess ħin l-isfidi tas-soċjetà u 
jagħti lok għal negozji u industriji 
kompetittivi ġodda.

Attenzjoni partikolari għandha tingħata 
biex ikun żgurat approċċ wiesa’ għall-
innovazzjoni, li mhuwiex biss limitat għall-
iżvilupp ta’ prodotti u servizzi ġodda 
abbażi ta' avvanzi xjentifiċi u teknoloġiċi, 
iżda li jinkorpora wkoll aspetti bħall-użu ta' 
teknoloġiji eżistenti f’applikazzjonijiet 
ġodda, titjib kontinwu, l-innovazzjoni 
mhux teknoloġika u soċjali u l-
implimentazzjoni fil-prattika. Approċċ 
ħolistiku għall-innovazzjoni biss jista' 
jindirizza fl-istess ħin l-isfidi tas-soċjetà u 
jagħti lok għal negozji u industriji 
kompetittivi ġodda.

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.2. - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenzi u l-istudji umanistiċi huma wkoll 
inklużi bħala element essenzjali tal-
attivitajiet meħtieġa biex jiġu indirizzati 

Ix-xjenzi u l-istudji umanistiċi huma wkoll 
inklużi bħala element essenzjali tal-
attivitajiet meħtieġa biex jiġu indirizzati 
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kull waħda mill-isfidi tas-soċjetà biex 
jitjieb l-impatt tagħhom. Dawn jinkludu: 
fehim tad-determinanti għas-saħħa u 
ottimizzazzjoni tal-effettività tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa, appoġġ lill-politiki li 
jagħtu setgħa liż-żoni rurali u jippromwovu 
għażliet informati tal-konsumatur, teħid 
robust tad-deċiżjonijiet dwar il-politika tal-
enerġija u fl-iżgurar ta' grilja Ewropea tal-
elettrika favur il-konsumatur, politika u 
tbassir għat-trasport ibbażati fuq evidenza 
ta' sostenn, appoġġ għal strateġiji ta' 
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u ta' 
adattament għalih, inizjattivi ta' użu 
effiċjenti tar-riżorsi u miżuri lejn 
ekonomija ekoloġika u sostenibbli.

kull waħda mill-isfidi tas-soċjetà biex 
jitjieb l-impatt tagħhom kif ukoll biex 
jikkontribwixxu għal soluzzjonijiet 
permezz ta' riċerka aktar parteċipattiva. 
Dawn jinkludu: fehim tad-determinanti 
għas-saħħa u ottimizzazzjoni tal-effettività 
tas-sistemi tal-kura tas-saħħa, appoġġ lill-
politiki li jagħtu setgħa liż-żoni rurali u 
jippromwovu għażliet informati tal-
konsumatur, teħid robust tad-deċiżjonijiet 
dwar il-politika tal-enerġija u fl-iżgurar ta' 
grilja Ewropea tal-elettrika favur il-
konsumatur, politika u tbassir għat-trasport 
ibbażati fuq evidenza ta' sostenn, appoġġ 
għal strateġiji ta' mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima u ta' adattament għalih, inizjattivi ta' 
użu effiċjenti u suffiċjenti tar-riżorsi u 
miżuri lejn ekonomija ekoloġika u 
sostenibbli.

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti 1 - punt 2- punt 2.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għal sett kbir ta’ proġetti ta’ 
riċerka kollaborattiva embrijoniċi, ta' 
xjenza u tekonoloġija viżjonarja b'riskju 
għoli huwa neċessarju għall-esplorazzjoni 
ta' suċċess ta' sisien ġodda għal teknoloġiji 
futuri radikalment ġodda. Billi tkun 
espliċitament mhux topika u mhux
preskritta, din l-attività tippermetti ideat 
ġodda kull meta dawn jitfaċċaw u minn 
kull fejn jiġu, fi ħdan l-ispettru usa' ta’ temi 
u dixxiplini. It-trawwim ta’ tali ideat fraġli 
jesiġi approċċ ta’ riċerka veloċi, li 
jipproteġi mir-riskju u 
b’interdixxiplinarjetà għolja, li jmur lil 
hinn sew mill-isferi stretti tat-teknoloġija. 
L-attirar u l-istimular tal-parteċipazzjoni 
ta’ atturi ġodda b’potenzjal għoli fir-riċerka 
u l-innovazzjoni, bħal pereżempju 
riċerkaturi żgħażagħ u SMEs b’teknoloġija 

L-appoġġ għal sett kbir ta’ proġetti ta’ 
riċerka kollaborattiva embrijoniċi, ta' 
xjenza u tekonoloġija viżjonarja b'riskju 
għoli huwa neċessarju għall-esplorazzjoni 
ta' suċċess ta' sisien ġodda għal teknoloġiji 
futuri radikalment ġodda. Billi tkun 
espliċitament mhux topika u mhux 
preskritta, din l-attività tippermetti ideat 
ġodda kull meta dawn jitfaċċaw u minn 
kull fejn jiġu, fi ħdan l-ispettru usa' ta’ temi 
u dixxiplini. It-trawwim ta’ tali ideat fraġli 
jesiġi approċċ ta’ riċerka veloċi, li 
jipproteġi mir-riskju u 
b’interdixxiplinarjetà għolja, li jmur lil 
hinn sew mill-isferi stretti tat-teknoloġija. 
L-attirar u l-istimular tal-parteċipazzjoni 
ta’ atturi ġodda b’potenzjal għoli fir-riċerka 
u l-innovazzjoni, bħal pereżempju 
riċerkaturi żgħażagħ, SMEs b’teknoloġija 
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għolja huma wkoll importanti għat-
trawwim ta’ mexxejja xjentifiċi u 
industrijali tal-futur.

għolja u r-riċerkaturi nisa huma wkoll 
importanti għat-trawwim ta’ mexxejja 
xjentifiċi u industrijali tal-futur.

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti II - punt 1 - punt 1.4 - punt 1.4.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li jiġu mqiegħda s-sisien 
għall-industrija Ewropea sabiex tkun fuq 
quddiem fl-innovazzjoni, anke fuq perjodu 
medju taż-żmien kif ukoll fil-tul. Dan 
jinkludi l-iżvilupp ta’ għodod emerġenti 
bħal pereżempju bijoloġija sintetika, 
bijoinformatika, bijoloġija tas-sistemi u l-
isfruttar tal-konverġenza ma' teknoloġiji 
abilitanti oħra bħan-nanoteknoloġija 
(pereżempju bijonanoteknoloġija) u ICT 
(pereżempju bijoelettronika). Dawn u 
oqsma mill-aktar avvanzati oħra 
jistħoqqhom il-miżuri xierqa f’termini ta’ 
riċerka u żvilupp sabiex jiffaċilitaw it-
trasferiment u l-implimentazzjoni effettiva 
f'applikazzjonijiet ġodda (sistemi ta' 
kunsinna ta' drogi, bijosensuri, bijoċipep, 
eċċ).

L-objettiv huwa li jiġu mqiegħda s-sisien 
għall-industrija Ewropea sabiex tkun fuq 
quddiem fl-innovazzjoni, anke fuq perjodu 
medju taż-żmien kif ukoll fil-tul. Dan 
jinkludi l-iżvilupp ta’ għodod emerġenti 
bħal pereżempju bijoloġija sintetika, 
bijoinformatika, bijoloġija tas-sistemi u l-
isfruttar tal-konverġenza ma' teknoloġiji 
abilitanti oħra bħan-nanoteknoloġija 
(pereżempju bijonanoteknoloġija), l-ICT 
(pereżempju bijoelettronika) u l-
bijoteknoloġija tal-pjanti u agrikola. 
Dawn u oqsma mill-aktar avvanzati oħra 
jistħoqqhom il-miżuri xierqa f’termini ta’ 
riċerka u żvilupp sabiex jiffaċilitaw it-
trasferiment u l-implimentazzjoni effettiva 
f'applikazzjonijiet ġodda (sistemi ta' 
kunsinna ta' drogi, bijosensuri, bijoċipep,
teknoloġija ġenetika bbażata fuq il-pjanti
eċċ).

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti II - punt 1 - punt 1.4 - punt 1.4.2 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.4.2. Proċessi industrijali bbażati fuq il-
bijoteknoloġija

1.4.2. Prodotti u proċessi bbażati fuq il-
bijoteknoloġija

Emenda 14
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti II - punt 1 - punt 1.5 - punt 1.5.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żieda tal-kompetittività tal-industriji ta’ 
pproċessar, bħall-kimika, polpa u karta, 
ħġieġ, jew metalli mhux tal-ħadid u azzar 
billi jittejbu drastikament l-effiċjenzi ta’ 
riżorsi u enerġija u t-tnaqqis tal-impatt 
ambjentali ta’ tali attivitajiet industrijali. L-
attenzjoni se tkun fuq l-iżvilupp, u l-
validazzjoni ta’ teknoloġiji abilitanti għas-
sustanzi innovattivi, materjali u 
soluzzjonijiet teknoloġiċi għall-prodotti 
b’livell baxx ta’ karbonju u proċessi u 
servizzi li huma inqas intensivi fl-enerġija 
matul il-katina ta' valur, kif ukoll l-
adozzjoni ta' teknoloġiji u tekniki ta' 
produzzjoni b’livell baxx immens ta’ 
emissjonijiet ta’ karbonju sabiex jinkiseb 
tnaqqis fl-intensità tal-emissjoni GHG 
speċifika.

Iż-żieda tal-kompetittività tal-industriji ta’ 
pproċessar, bħall-kimika, polpa u karta, 
ħġieġ, kostruzzjoni, jew metalli mhux tal-
ħadid u azzar billi jittejbu drastikament l-
effiċjenzi ta’ riżorsi u enerġija u t-tnaqqis 
tal-impatt ambjentali ta’ tali attivitajiet 
industrijali. L-attenzjoni se tkun fuq l-
iżvilupp, u l-validazzjoni ta’ teknoloġiji 
abilitanti għas-sustanzi innovattivi, 
materjali u soluzzjonijiet teknoloġiċi għall-
prodotti b’livell baxx ta’ karbonju u
proċessi u servizzi li huma inqas intensivi 
fl-enerġija matul il-katina ta' valur, kif 
ukoll l-adozzjoni ta' teknoloġiji u tekniki ta' 
produzzjoni b’livell baxx immens ta’ 
emissjonijiet ta’ karbonju sabiex jinkiseb 
tnaqqis fl-intensità tal-emissjoni GHG 
speċifika.

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti II - punt 3 - punt 3.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrument tal-SME għandu jkopri l-
oqsma kollha ta’ xjenza, teknoloġija u 
innovazzjoni f’approċċ minn isfel għal fuq 
fi ħdan l-isfida tas-soċjetà kkonċernata jew 
teknoloġija abilitanti sabiex jitħalla spazju 
suffiċjenti għat-tipi kollha ta’ ideat 
promettenti, notevolment proġetti 
trasversali u interdixxiplinari, li għandhom 
ikunu ffinanzjati.

L-istrument tal-SME għandu jkopri l-
oqsma kollha ta’ xjenza, teknoloġija u 
innovazzjoni, inkluż l-agrikoltura
f’approċċ minn isfel għal fuq fi ħdan l-
isfida tas-soċjetà kkonċernata jew 
teknoloġija abilitanti sabiex jitħalla spazju 
suffiċjenti għat-tipi kollha ta’ ideat 
promettenti, notevolment proġetti 
trasversali u interdixxiplinari, li għandhom 
ikunu ffinanzjati.

Emenda 16
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti II - punt 3 - punt 3.2 - punt 3.2.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ għall-innovazzjoni mmexxija mis-
suq bl-għan li tiżdied il-kapaċità għall-
innovazzjoni tal-impriżi billi jittejbu il-
kundizzjonijiet ta' qafas għall-innovazzjoni 
kif ukoll billi jiġu indirizzati l-ostakli 
speċifiċi li jipprevjenu t-tkabbir ta' 
kumpaniji innovattivi, partikolarment l-
SMEs u l-impriżi ta' daqs intermedju 
b’potenzjal għal tkabbir rapidu. Appoġġ 
speċjalizzat għall-innovazzjoni 
(pereżempju sfruttar tal-Proprjetà 
Intellettwali, netwerks ta' akkwirenti, 
appoġġ lil uffiċċji għat-trasferiment tat-
teknoloġija, disinn strateġiku) u analiżi tal-
politiki pubbliċi marbuta mal-innovazzjoni 
għandhom jiġu appoġġati.

Appoġġ għall-innovazzjoni mmexxija mis-
suq bl-għan li tiżdied il-kapaċità għall-
innovazzjoni tal-impriżi billi jittejbu l-
kundizzjonijiet ta' qafas għall-innovazzjoni 
kif ukoll billi jiġu indirizzati l-ostakli 
speċifiċi li jipprevjenu t-tkabbir ta' 
kumpaniji innovattivi, inkluż in-nuqqas ta’
koerenza bejn l-innovazzjoni teknoloġika 
u l-leġiżlazzjoni tal-UE, b’mod partikolari 
fil-qasam tal-agrikoltura u l-SMEs l-
impriżi ta' daqs intermedju b’potenzjal għal 
tkabbir rapidu. Appoġġ speċjalizzat għall-
innovazzjoni (pereżempju sfruttar tal-
Proprjetà Intellettwali, netwerks ta' 
akkwirenti, appoġġ lil uffiċċji għat-
trasferiment tat-teknoloġija, disinn 
strateġiku) u analiżi tal-politiki pubbliċi 
marbuta mal-innovazzjoni għandhom jiġu 
appoġġati.

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III - punt 1 - punt 1.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn ta' fehim imtejjeb tas-saħħa u 
mard, fin-nies ta’ kwalunkwe età, sabiex 
ikunu jistgħu jiġu żviluppati il-miżuri ta' 
prevenzjoni, dijanjosi u trattamenti ġodda u 
aħjar. Ir-riċerka interdixxplinarja u ta' 
traduzzjoni dwar il-patofiżjoloġija tal-mard 
hija essenzjali sabiex jitjieb il-fehim tal-
aspetti kollha tal-proċessi tal-mard, inkluża 
r-riklassifikazzjoni tal-varjazzjoni normali 
u mard ibbażat fuq dejta molekulari, u 
sabiex tikkonvalida u tuża r-riżultati tar-
riċerka fl-appikazzjonijiet kliniċi.

Hemm bżonn ta' fehim imtejjeb tas-saħħa u 
mard, fin-nies ta’ kwalunkwe età, sabiex 
ikunu jistgħu jiġu żviluppati il-miżuri ta' 
prevenzjoni, dijanjosi u trattamenti ġodda u 
aħjar. Meta titqies ir-rabta bejn is-saħħa 
tal-bniedem u tal-annimali, ir-riċerka 
interdixxiplinarja u ta' traduzzjoni dwar il-
patofiżjoloġija tal-mard hija essenzjali 
sabiex jitjieb il-fehim tal-aspetti kollha tal-
proċessi tal-mard, inkluża r-
riklassifikazzjoni tal-varjazzjoni normali u 
mard ibbażata fuq dejta molekulari, u 
sabiex tikkonvalida u tuża r-riżultati tar-
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riċerka fl-applikazzjonijiet kliniċi.

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III - punt 1- punt 1.10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-integrazzjoni ta’ infrastrutturi u strutturi 
u sorsi ta’ informazzjoni (inklużi dawk 
derivati minn studji ta’ koorti, protokolli, 
ġbir tad-dejta, indikaturi, eċċ.) kif ukoll l-
istandardizzazzjoni, interoperabbiltà, ħżin, 
tqassim ta’ dejta u aċċess għaliha, se jkunu 
appoġġati sabiex jippermettu li tali dejta 
tkun sfruttata sew. Għandha tingħata 
attenzjoni lill-ipproċessar tad-dejta, 
ġestjoni tal-għarfien, immudellar u 
viżwalzzazzjoni.

L-integrazzjoni ta’ infrastrutturi u strutturi 
u sorsi ta’ informazzjoni (inklużi dawk 
derivati minn studji ta’ koorti, protokolli, 
ġbir tad-dejta, indikaturi, eċċ.) kif ukoll l-
istandardizzazzjoni, interoperabbiltà, ħżin, 
tqassim ta’ dejta u aċċess għaliha, kemm 
fir-rigward tal-bnedmin u tal-annimali, se 
jkunu appoġġati sabiex jippermettu li tali 
dejta tkun sfruttata sew. Għandha tingħata 
attenzjoni lill-ipproċessar tad-dejta, 
ġestjoni tal-għarfien, immudellar u 
viżwalzzazzjoni.

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III - punt 2- titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sigurtà tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, 
riċerka dwar il-baħar u dik marittima u l-
bijoekonomija

2. Sigurtà tal-ikel, agrikoltura sostenibbli u 
l-forestrija, riċerka dwar il-baħar u dik 
marittima u l-bijoekonomija

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III - punt 2- punt 2.1 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.1. Agrikoltura u foresterija sostenibbli 2.1. Agrikoltura u foresterija sostenibbli u 
kompetittivi
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Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III - punt 2- punt 2.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għarfien, għodod, servizzi u 
innovazzjonijiet xierqa huma neċessarji 
sabiex jappoġġaw sistemi ta’ agrikoltura u 
foresterija iktar produttivi, li jużaw ir-
riżorsi b’effiċjenza u reżiljenti li jipprovdu 
biżżejjed ikel, għalf, bijomassa u materja 
prima filwaqt li jipprovdu servizzi tal-
ekosistemi u jappoġġaw l-iżvilupp tal-
għajxien rurali li jrendi. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jipprovdu l-alternattivi 
għall-integrazzjoni tal-objettivi agronomiċi 
u ambjentali fil-produzzjoni sostenibbli, 
biex b'hekk: tiżdied il-produttività u l-
effiċjenza tar-riżorsi tal-agrikoltura; 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
agrikoli (GHGs); titnaqqas il-lissija tan-
nutrijenti mill-artijiet kultivati f'ambjenti 
terresti u akwatiċi; titnaqqas id-
dipendenza mill-importazzjonijiet lejn l-
Ewropa tal-proteina derivata minn pjanta 
internazzjonali; jiżdied il-livell ta’ 
bijodiversità fis-sistemi ta’ produzzjoni 
primarja.

L-għarfien, it-trasferimenti tal-għarfien, 
għodod, servizzi u innovazzjonijiet xierqa 
huma neċessarji sabiex jappoġġaw sistemi 
ta’ agrikoltura u foresterija iktar produttivi, 
li jużaw ir-riżorsi b’effiċjenza u reżiljenti li 
jipprovdu biżżejjed ikel, għalf, bijomassa u 
materja prima filwaqt li jipprovdu servizzi 
tal-ekosistemi u jappoġġaw l-iżvilupp tal-
għajxien rurali u ta' SMEs innovattivi 
rurali li jrendu. Ir-riċerka u l-innovazzjoni 
se jipprovdu l-alternattivi għall-
integrazzjoni tal-objettivi agronomiċi, 
klimatiċi u ambjentali fil-produzzjoni 
aktar sostenibbli, bħal: jissaħħaħ il-
potenzjal ġenetiku tal-pjanti sabiex 
jadattaw għal stress bijotiku u abijotiku;
tiżdied il-produttività u l-effiċjenza tar-
riżorsi tal-agrikoltura; jitnaqqsu l-erożjoni 
tal-ħamrija u l-emissjonijiet tal-gassijiet 
serra agrikoli (GHGs); tissaħħaħ l-
effiċjenza fl-użu tan-nutrijenti u tal-ilma; 
titnaqqas id-dipendenza mill-
importazzjonijiet lejn l-Ewropa tal-proteina 
derivata minn pjanta internazzjonali; 
jiżdied il-livell ta’ bijodiversità fis-sistemi 
ta’ produzzjoni primarja.

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka agrikola hija wkoll parti mis-soluzzjoni. Il-pjanti speċjalment, permezz tal-
potenzjal ġenetiku tagħhom u l-kapaċità tagħhom li jsaħħu l-effiċjenza fl-użu tan-nutrijenti u 
tal-ilma, jagħtu kontributi lill-agrikoltura sostenibbli. Dan għandu jkun indirizzat u espress 
b’mod aktar ċar.

Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III - punt 2- punt 2.1 – punt 2.1.1 - titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.1.1. Żieda fl-effiċjenza tal-produzzjoni u 
kif wieħed ilaħħaq mal-bidla fil-klima, 
filwaqt li jiġu żgurati s-sostenibbilità u r-
reżiljenza

2.1.1. Żieda fl-effiċjenza tal-produzzjoni,
il-kwalità u s-sikurezza tal-ikel, is-
sostenibbilità u r-reżiljenza filwaqt li 
wieħed ilaħħaq u jtaffi t-tibdil fil-klima

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità u s-sikurezza tal-ikel bħas-saħħa tal-pjanti, il-karatteristiċi sensorjali u ta’ 
nutrizzjoni (vitamini, mikronutrijenti)

Emenda 23

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III - punt 2- punt 2.1 – punt 2.1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Attivitajiet li se jsaħħu l-produttività kif 
ukoll il-kapaċità ta’ adattament tal-pjanti, 
annimali u sistemi ta’ produzzjoni biex 
ilaħħqu mal-kundizzjonijiet 
ambjentali/klimatiċi li qed jinbidlu b’rata 
mgħaġġla u mar-riżorsi naturali dejjem 
iktar skarsi. L-innovazzjonijiet riżultanti se 
jgħinu fiċ-ċaqliq lejn ekonomija b'uża baxx 
tal-enerġija, emissjonijiet baxxi u livell 
baxx ta' skart, matul il-katina kollha ta' 
provvisti tal-ikel u l-għalf. Minbarra l-
kontribuzzjoni għas-sigurtà tal-ikel, l-
opportunitajiet ġodda se jinħolqu għall-
provvista tal-bijomassa u prodotti 
sekondarji mill-agrikoltura u foresterija 
għal firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet 
industrijali mhux tal-ikel.

Attivitajiet li se jsaħħu l-produttività kif 
ukoll il-kapaċità ta’ adattament tal-pjanti, 
annimali u sistemi ta’ produzzjoni biex 
ilaħħqu mal-kundizzjonijiet 
ambjentali/klimatiċi li qed jinbidlu b’rata 
mgħaġġla u mar-riżorsi naturali dejjem 
iktar skarsi. L-innovazzjonijiet riżultanti u 
t-trasferiment tagħhom lill-atturi 
ekonomiċi involuti kollha se jgħinu fiċ-
ċaqliq lejn ekonomija b'uża baxx tal-
enerġija, emissjonijiet baxxi u livell baxx 
ta' skart, matul il-katina kollha ta' provvisti 
tal-ikel u l-għalf. Minbarra l-kontribuzzjoni 
għas-sigurtà tal-ikel, l-opportunitajiet 
ġodda se jinħolqu għall-provvista tal-
bijomassa, il-bijoskart u residwi agrikoli u 
tal-forestrija u prodotti sekondarji mill-
agrikoltura u foresterija għal firxa wiesgħa 
ta' applikazzjonijiet industrijali mhux tal-
ikel (b’mod partikolari l-enerġija u l-
kimika).

Emenda 24
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III - punt 2- punt 2.1 – punt 2.1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approċċi multidixxiplinarji se jiġu 
mfittxa sabiex itejbu l-prestazzjoni tal-
pjanti, annimali, mikroorganiżmi, filwaqt li 
jiżguraw l-użu effiċjenti tar-riżorsi (ilma, 
nutrijenti, enerġija) u l-integrità ekoloġika 
taż-żoni rurali. L-enfasi se titqiegħed fuq 
is-sistemi ta’ produzzjoni u prattiki 
agronomiċi integrati u differenti, inkluż l-
użu ta’ teknoloġiji ta’ preċiżjoni u approċċi 
ta’ intensifikazzjoni ekoloġika sabiex 
tibbenefika kemm l-agrikoltura 
konvenzjonali kif ukoll dik organika. It-
titjib ġenetiku tal-pjanti u annimali għall-
karatteristiċi ta’ adattament u produttività 
se jesiġi l-approċċi kollha ta’ tgħammir 
konvenzjonali u modern u użu aħjar ta’ 
riżorsi ġenetiċi. Se tingħata attenzjoni lill-
ġestjoni tal-ħamrija f'azjenda agrikola 
għaż-żieda tal-fertilità tal-ħamrija bħala 
bażi għall-produttività tar-rabà. Is-saħħa 
tal-annimali u pjanti se tkun promossa u l-
miżuri integrati ta’ kontroll tal-
mard/organiżmi li jagħmlu ħsara se jkunu 
żviluppati iktar. L-istrateġiji għall-
eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, inkluż 
iż-żoonosi se jkunu indirizzati flimkien 
mar-riċerka dwar ir-reżistenza 
antimikrobjali. L-istudju tal-effetti tal-
prattiki fuq il-benessri tal-annimali se jgħin 
sabiex jiġi indirizzat t-tħassib tas-soċjetà. 
L-oqsma elenkati hawn fuq se jkunu 
sostnuti minn aktar riċerka fundamentali 
biex tindirizza mistoqsijiet bijoloġiċi 
rilevanti kif ukoll bħala appoġġ għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika 
tal-Unjoni.

L-approċċi multidixxiplinarji u s-sinerġiji 
intersettorjali se jiġu mfittxa sabiex itejbu 
l-prestazzjoni tal-pjanti, annimali, 
mikroorganiżmi, filwaqt li jiżguraw l-użu 
effiċjenti tar-riżorsi (ilma, ħamrija, 
nutrijenti, enerġija) u l-integrità ekoloġika 
taż-żoni rurali. L-enfasi se titqiegħed fuq 
is-sistemi ta’ produzzjoni u prattiki 
agronomiċi innovattivi integrati u 
differenti, inkluż l-użu ta’ teknoloġiji ta’ 
preċiżjoni u approċċi ta’ intensifikazzjoni 
ekoloġika sabiex tibbenefika kull tip ta’ 
agrikoltura. It-titjib ġenetiku tal-pjanti u 
annimali għall-karatteristiċi ta’ adattament, 
reżistenza u produttività se jiġu riveduti u 
żviluppati fid-dawl tat-tekniki kemm ta’ 
tgħammir konvenzjonali kif ukoll modern 
u se jitlob użu aħjar ta’ riżorsi ġenetiċi. Se 
tingħata attenzjoni lill-ġestjoni tal-ħamrija 
f'azjenda agrikola għaż-żieda tal-fertilità 
tal-ħamrija bħala bażi għall-produttività 
tar-raba’ u tal-annimali u żieda fir-
rendiment sostenibbli. Is-saħħa tal-
annimali u pjanti se tkun promossa u l-
miżuri integrati ta’ kontroll tal-
mard/organiżmi li jagħmlu ħsara se jkunu 
żviluppati iktar. L-istrateġiji għall-
eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, inkluż 
iż-żoonosi se jkunu indirizzati flimkien 
mar-riċerka dwar ir-reżistenza 
antimikrobjali. L-istudju tal-effetti tal-
prattiki fuq il-benessri tal-annimali se jgħin 
sabiex jiġi indirizzat it-tħassib kemm 
loġistiku kif ukoll prattiku tal-utenti 
kummerċjali u t-tħassib tas-soċjetà taċ-
ċittadini tal-UE. L-oqsma elenkati hawn 
fuq se jkunu sostnuti minn aktar riċerka 
fundamentali biex tindirizza mistoqsijiet 
bijoloġiċi rilevanti kif ukoll bħala appoġġ 
għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-
politika tal-Unjoni.
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Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III - punt 2- punt 2.1 – punt 2.1.2 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.1.2. Forniment ta’ servizzi tal-
ekosistema u beni pubbliċi

2.1.2. Tisħiħ tal-multifunzjonalità tal-
agrikoltura, inklużi servizzi tal-ekosistema 
u beni pubbliċi

Ġustifikazzjoni

Il-multifunzjonalità bħala approċċ komprensiv sabiex jiġi kkombinat l-użu tal-agrikoltura ma' 
servizzi tal-ekosistema; biex tkun konsistenti mal-politika tal-PAK u l-programmi ta’ riċerka. 
Ir-rwol multifunzjonali tal-agrikoltura għandu jissaħħaħ, bil-forniment ta’ servizzi tal-
ekosistema u beni pubbliċi, iżda wkoll billi titwitta t-triq għal fehim aħjar tas-sistemi tal-
biedja/foresti.

Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III - punt 2- punt 2.1 – punt 2.1.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-agrikoltura u l-foresterija huma sistemi 
uniċi li jqassmu l-prodotti kummerċjali 
iżda wkoll beni pubbliċi tas-soċjetà usa' 
(inkluż il-valur kulturali u rikreazzjonali) u 
servizzi ekoloġiċi importanti bħal 
bijodiversità funzjonali u fil-post, 
pollinazzjoni, regolazzjoni tal-ilma, 
pajsaġġ, tnaqqis tal-erożjoni u s-sekwestru 
tal-karbonju / mitigazzjoni tal-GHG. L-
attivitajiet ta’ riċerka se jappoġġaw il-
forniment ta' dawn il-beni u servizzi 
pubbliċi, permezz ta' soluzzjonijiet ta' 
ġestjoni, għodod li jappoġġaw id-
deċiżjonijiet u l-valutazzjoni tal-valur 
mhux kummerċjali tagħhom. Il-
kwistjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
indirizzati jinkludu l-identifikazzjoni tas-
sistemi tal-biedja/foresti u l-mudelli tal-
pajsaġġ li x'aktarx jiksbu dawn l-iskopijiet. 
Ċaqliq fil-ġestjoni attiva tas-sistemi 
agrikoli - inklużi l-użu tat-teknoloġiji u t-

L-agrikoltura u l-foresterija huma sistemi 
uniċi li jqassmu l-prodotti kummerċjali 
iżda wkoll beni pubbliċi tas-soċjetà usa' 
(inkluż il-valur kulturali u rikreazzjonali u 
l-estetika tal-pajsaġġ) u servizzi ekoloġiċi 
importanti bħal bijodiversità funzjonali u 
fil-post, pollinazzjoni, regolazzjoni tal-
ilma, il-preservazzjoni tal-pajsaġġ, tnaqqis 
tal-erożjoni u s-sekwestru tal-karbonju / 
mitigazzjoni tal-GHG. L-attivitajiet ta’ 
riċerka se jappoġġaw il-forniment ta' dawn 
il-beni u servizzi pubbliċi, permezz ta' 
soluzzjonijiet ta' ġestjoni, għodod li 
jappoġġaw id-deċiżjonijiet u l-politika, l-
iżvilupp ta’ indikaturi biex jassistu l-kejl 
xieraq tar-riżultati miksuba permezz ta’ 
attivitajiet ta’ mitigazzjoni tal-bidla fil-
klima mwettqa mill-bdiewa, u l-kejl tal-
impatt tal-valur mhux kummerċjali 
tagħhom. Għandha wkoll tiġi żviluppata 
sistema biex ikun ikkalkulat il-valur 
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tibdil tal-prattiki - se jżid il-mitigazzjoni l-
mitigazzjoni tal-GHG u l-kapaċità adattivi 
tas-settur agrikolu

finanzjarju ta’ beni pubbliċi speċifiċi 
pprovduti mill-bdiewa, peress li miżuri ta’ 
“tħaddir” aktar immirati se jkollhom rwol 
aktar prominenti fil-politika agrikola fis-
snin li ġejjin. Il-kwistjonijiet li għandhom 
jiġu indirizzati jinkludu l-identifikazzjoni u 
l-iżvilupp tas-sistemi tal-
biedja/foresti/koltivazzjoni u l-mudelli tal-
pajsaġġ li x'aktarx jottimizzaw il-
provviżjoni tal-beni u tas-servizzi pubbliċi. 
Se tkun indirizzata l-valutazzjoni 
soċjoekonomika u komparattiva tas-
sistemi ta’ biedja/foresti u l-prestazzzjoni 
ta’ sostenibbilità. L-iżvilupp tal-kampanja 
permezz ta' ċaqliq fil-ġestjoni attiva tas-
sistemi agrikoli - inklużi l-użu tat-
teknoloġiji u t-tibdil tal-prattiki, b’mod 
partikolari l-ġestjoni tan-nutrijenti tal-
ħamrija - se jżid il-mitigazzjoni tal-GHG u 
l-kapaċità adattiva tas-settur agrikolu għall-
impatti avversi tat-tibdil fil-klima. 

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka soċjoekonomika dwar is-sistemi ta' biedja/foresti għandha tkun parti integrali mir-
riċerka dwar l-aspetti multifunzjonali tal-agrikoltura u għandha tiġi indirizzata sabiex jiġi 
appoġġat ċaqliq fil-ġestjoni attiva tas-sistemi agrikoli.

Emenda 27

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III - punt 2- punt 2.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħtiġijiet tal-konsumatur għal ikel sikur, 
tajjeb għas-saħħa u affordabbli għandhom 
bżonn jiġu indirizzati, filwaqt li jitqiesu l-
impatti tal-imġiba tal-konsum tal-ikel u tal-
produzzjoni tal-ikel u l-għalf fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ekosistema totali. Se jiġu 
indirizzati s-sigurtà tal-ikel u l-għalf, il-
kompetittività tal-industrija agroalimentari 
u s-sostenibbilità tal-produzzjoni u 
provvista tal-ikel, b'kopertura tal-katina 

Il-ħtiġijiet tal-konsumatur għal ikel sikur, 
tajjeb għas-saħħa u affordabbli għandhom 
bżonn jiġu indirizzati, filwaqt li jitqiesu l-
impatti tal-imġiba tal-konsum tal-ikel u tal-
produzzjoni tal-ikel u l-għalf fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ekosistema totali. Se jiġu 
indirizzati s-sigurtà tal-ikel u l-għalf, il-
kompetittività tal-industrija agroalimentari 
u s-sostenibbilità tal-produzzjoni u 
provvista tal-ikel, b'kopertura tal-katina 



AD\908034MT.doc 19/22 PE489.458v02-00

MT

kollha tal-ikel u s-servizzi relatati, kemm 
jekk konvenzjonali jew organiċi, mill-
produzzjoni primarja għall-konsum. Dan l-
approċċ se jikkontribwixxi għal (a) ksib ta’ 
sikurezza u sigurtà tal-ikel għall-Ewropej 
kollha u l-eradikazzjoni tal-ġuħ fid-dinja 
(b) tnaqqis tal-piż tal-mard relatat mal-ikel 
u dieti billi jkun hemm promozzjoni ta' 
ċaqliq lejn dieti tajbin għas-saħħa u 
sostenibbli, permezz tal-edukazzjoni tal-
konsumatur u innovazzjonijiet fl-industrija 
tal-ikel (c) tnaqqis tal-konsum tal-ilma u 
tal-enerġija fl-ipproċessar tal-ikel, trasport 
u distribuzzjoni u (d) tnaqqis tal-iskart 
mill-ikel b’50% sal-2030.

kollha tal-ikel u s-servizzi relatati, għal 
kull tip ta’ biedja jew prodotti, mill-
produzzjoni primarja għall-konsum. Dan l-
approċċ se jikkontribwixxi għal (a) ksib ta’ 
sikurezza u sigurtà tal-ikel għall-Ewropej 
kollha u l-eradikazzjoni tal-ġuħ fid-dinja 
(b) tnaqqis tal-piż tal-mard relatat mal-ikel 
u dieti billi jkun hemm promozzjoni ta' 
ċaqliq lejn dieti tajbin għas-saħħa u 
sostenibbli, permezz tal-edukazzjoni tal-
konsumatur u innovazzjonijiet fl-industrija 
agrikola u tal-ikel (c) tnaqqis tal-konsum 
tal-ilma u tal-enerġija fl-ipproċessar tal-
ikel, trasport u distribuzzjoni u (d) tnaqqis 
tal-ħela ta' ikel b’50% sal-2030.

Ġustifikazzjoni

Hemm tipi differenti ta’ agrikoltura u prodotti agrikoli, minn dawk konvenżjonali, għal 
organiċi, għal sostenibbilment intensivi. It-tipi kollha ta' agrikoltura u prodotti agrikoli 
għandhom ikunu inklużi peress li kollha kemm huma hħandhom l-għan ta' prodotti sikuri u 
tajbin għas-saħħa. L-agrikoltura u l-produzzjoni primarja huma komponenti ewlenin tas-
settur agroalimentari u l-innovazzjonijiet fl-industriji b'input agrikolu jistgħu jagħtu kontribut 
qawwi għal dieti tajbin għas-saħħa u sostenibbli, pereżempu billi jitjiebu l-komposti tajbin 
għas-saħħa fil-pjanti.

Emenda 28

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III - punt 2- punt 2.2 – punt 2.2.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-–ħtiġijiet għall-industrija tal-ikel u l-
għalf sabiex ilaħħqu mal-bidla tas-soċjetà, 
dik ambjentali, klimatika u ekonomika 
minn livell lokali għal dak globali se jiġu 
indirizzati fl-istadji kollha tal-katina ta’ 
produzzjoni tal-ikel u l-għalf, inkluż id-
disinn tal-ikel, l-ipproċessar, l-ippakkjar, 
kontroll tal-proċess, tnaqqis tal-iskart, 
valorizzazzjoni tal-prodotti sekondarji u l-
użu jew rimi sikur tal-prodotti sekondarji 
tal-annimali. Se jiġu ġġenerati proċessi 
innovattivi u sostenibbli li jużaw ir-riżorsi 
b’effiċjenza, u l-prodotti diversifikati, 
siguri, affordabbli u ta’ kwalità għolja . 

Il-–ħtiġijiet għall-industrija tal-ikel u l-
għalf sabiex ilaħħqu mal-bidla tas-soċjetà, 
dik ambjentali, klimatika u ekonomika 
minn livell lokali għal dak globali se jiġu 
indirizzati fl-istadji kollha tal-katina ta’ 
produzzjoni tal-ikel u l-għalf, inkluż il-
produzzjoni agrikola, id-disinn tal-ikel, l-
ipproċessar, l-ippakkjar, kontroll tal-
proċess, tnaqqis tal-iskart, valorizzazzjoni 
tal-prodotti sekondarji u l-użu jew rimi 
sikur tal-prodotti sekondarji tal-annimali. 
Se jiġu ġġenerati proċessi innovattivi u 
sostenibbli li jużaw ir-riżorsi b’effiċjenza, 
u l-prodotti diversifikati, siguri, affordabbli 
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Dan għandu jsaħħaħ il-potenzjal ta' 
innovazzjoni tal-katina Ewropea ta' 
provvista tal-ikel, jtejjeb il-kompetittività 
tagħha, joħloq tkabbir ekonomiku u l-
impjiegi u jippermetti lill-industrija 
Ewropea tal-ikel li tadatta għall-bidliet. 
Aspetti oħra li għandhom jiġu indirizzati 
huma t-traċċabiltà, loġistika u servizzi, 
fatturi soċjoekonomiċi, ir-reżiljenza tal-
katina tal-ikel kontra r-riskji ambjentali u 
klimatiċi, u l-limitazzjoni tal-impatti 
negattivi fuq l-attivitajiet tal-katina tal-ikel 
u tad-dieti li jinbidlu u s-sistemi ta' 
produzzjoni fuq l-ambjent.

u ta’ kwalità għolja . Dan għandu jsaħħaħ 
il-potenzjal ta' innovazzjoni tal-katina 
Ewropea ta' provvista tal-ikel, jtejjeb il-
kompetittività tagħha, joħloq tkabbir 
ekonomiku u l-impjiegi u jippermetti lill-
industrija Ewropea tal-ikel li tadatta għall-
bidliet. Aspetti oħra li għandhom jiġu 
indirizzati huma t-traċċabiltà, loġistika u 
servizzi, fatturi soċjoekonomiċi, ir-
reżiljenza tal-katina tal-ikel kontra r-riskji 
ambjentali u klimatiċi, u l-limitazzjoni tal-
impatti negattivi fuq l-attivitajiet tal-katina 
tal-ikel u tad-dieti li jinbidlu u s-sistemi ta' 
produzzjoni fuq l-ambjent.

Ġustifikazzjoni

Il-produzzjoni agrikola hija fil-bidu nett tal-katina tal-ikel u l-produzzjoni tal-ikel u għalhekk 
għandha tiġi indirizzata b’mod ċar.

Emenda 29

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III - punt 2 - punt 2.5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għall-istabbiliment ta' standards 
se jintuża biex jgħin it-thaffif tal-
iskjerament fis-suq ta' oġġetti u servizzi 
b'bażi bijoloġika.

L-appoġġ għall-istabbiliment ta' standards 
se jintuża biex jgħin it-tħaffif tal-
iskjerament fis-suq ta' oġġetti u servizzi 
b'bażi bijoloġika li jvarjaw minn sistemi 
ta’ produzzjoni terrestri u akkwatiċi sal-
konsumatur finali.

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-istabbiliment ta' standards se jkun użat fil-katina tal-valur kollha, mill-
produzzjoni primarja (terrestri jew akkwatika) sal-konsumatur finali. Dan huwa l-uniku mod 
biex jiġi żgurat li l-katina tal-valur kollha qiegħda tilħaq il-miri komuni.

Emenda 30

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III - punt 2 - punt 2.5 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jitwettqu attivitajiet li jħarsu 'l quddiem 
fost is-setturi tal-bijoekonomija, inkluż l-
iżvilupp ta’ bażijiet tad-dejta, indikaturi u 
mudelli li jindirizzaw dimensjonijiet 
globali, Ewropej, nazzjonali u reġjonali. Se 
jiġi żviluppat osservatorju Ewropew tal-
bijoekonomija għall-immappjar u l-
monitoraġġ tal-attivitajiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni globali tal-Unjoni u dawk 
globali, billi jiġu żviluppati indikaturi 
ewlenin tal-prestazzjoni, u l-monitoraġġ 
tal-politiki ta' innovazzjoni fil-
bijoekonomija.

Se jitwettqu attivitajiet li jħarsu 'l quddiem 
fost is-setturi tal-bijoekonomija, inkluż l-
iżvilupp ta’ bażijiet tad-dejta, indikaturi u 
mudelli li jindirizzaw dimensjonijiet 
globali, Ewropej, nazzjonali u reġjonali. Se 
jiġi żviluppat osservatorju Ewropew tal-
bijoekonomija, li jiġbor flimkien il-
partijiet interessati kollha mix-xjenza, l-
industrija u s-soċjetà ċivili għall-
immappjar u l-monitoraġġ tal-attivitajiet 
tar-riċerka u l-innovazzjoni globali tal-
Unjoni u dawk globali, billi jiġu żviluppati 
indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni, u l-
monitoraġġ tal-politiki ta' innovazzjoni fil-
bijoekonomija.

Emenda 31

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti IV - punt 3- punt 3.2 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2. Sigurtà tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, 
riċerka dwar il-baħar u dik marittima u l-
bijoekonomija

3.2. Sigurtà tal-ikel, agrikoltura u l-
forestrija sostenibbli, riċerka dwar il-baħar 
u dik marittima u l-bijoekonomija

PROĊEDURA
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