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EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jinnota li l-pakkett finanzjarju 
speċifikat fil-proposta leġiżlattiva 
jikkostitwixxi biss indikazzjoni lill-
awtorità leġiżlattiva u li dan ma jistax 
ikun iffissat sakemm jintlaħaq qbil dwar 
il-proposta għal regolament li jistabbilixxi 
l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 
2014-2020;

Emenda 2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1b. Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ 
Ġunju 2011 dwar Ninvestu fil-ġejjieni: 
Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 
ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva; itenni li jinħtieġu 
riżorsi addizzjonali suffiċjenti fil-QFP li 
jmiss sabiex l-Unjoni tkun tista’ twettaq 
il-prijoritajiet ta’ politika eżistenti tagħha 
u l-kompiti l-ġodda li hemm 
provvedimenti għalihom fit-Trattat ta’ 
Lisbona, kif ukoll biex tirreaġixxi għal 
avvenimenti mhux previsti; jinnota li anke 
b’żieda fil-livell tar-riżorsi għall-QFP li 
jmiss ta’ mill-inqas 5% apparagun tal-
livell tal-2013, tista’ ssir biss 
kontribuzzjoni limitata għall-kisba kemm 
tal-impenji u l-għanijiet miftiehma tal-



PE491.278v02-00 4/33 AD\911768MT.doc

MT

Unjoni kif ukoll tal-prinċipju ta’ 
solidarjetà tal-Unjoni; jistieden lill-
Kunsill, f’każ li ma jikkondividix dan l-
approċċ, jidentifika b’mod ċar liema 
proġetti jew prijoritajiet politiċi tiegħu 
jistgħu jitneħħew kompletament, minkejja 
l-valur miżjud Ewropew evidenti 
tagħhom;
_______________
1 Testi adottati, P7_TA(2011))0266.

Emenda 3

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1c (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1c. Ifakkar, b’mod partikolari, li fl-istess 
riżoluzzjoni l-Parlament Ewropew talab 
żieda sinifikanti fin-nefqa relevanti mill-
2013, sabiex jiżdied, jiġi stimulat u żgurat 
il-finanzjament tar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni fl-Unjoni;

Emenda 4

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. Ifakkar, barra minn hekk, fil-
pożizzjoni tiegħu li l-QFP li jmiss għandu 
jkun fih konċentrazzjoni ikbar ta’ riżorsi 
baġitarji f’oqsma li jistimulaw it-tkabbir 
ekonomiku u l-kompetittività, bħalma 
huma r-riċerka u l-innovazzjoni skont il-
prinċipji Ewropej ta’ valur miżjud u 
eċċellenza;

Emenda 5
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Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 2020, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. F’dan il-kuntest, l-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni 
tistabbilixxi approċċ strateġiku u integrat 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li jiffissa l-
qafas u l-objettivi li l-iffinanzjar futur tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni 
għandu jikkontribwixxi għalihom. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fatturi 
ewlenin għal inizjattivi ewlenin oħrajn tal-
Ewropa 2020, b’mod partikolari dwar l-
Ewropa effiċjenti fir-riżorsi, politika 
industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni, u 
aġenda diġitali għall-Ewropa. Barra minn 
hekk , sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Ewropa 2020 relatati mar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika ta’ Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità u 
bħala t-triq li twassal għall-eċċellenza.

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 2020, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. F’dan il-kuntest, l-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni 
tistabbilixxi approċċ strateġiku u integrat 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li jiffissa l-
qafas u l-objettivi li l-iffinanzjar futur tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni 
għandu jikkontribwixxi għalihom. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fatturi 
ewlenin għal inizjattivi ewlenin oħrajn tal-
Ewropa 2020, b’mod partikolari dwar l-
Ewropa effiċjenti fir-riżorsi, politika 
industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni, u 
aġenda diġitali għall-Ewropa. Barra minn 
hekk, sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Ewropa 2020 relatati mar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika ta’ Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità u 
bħala t-triq li twassal għall-eċċellenza u 
b’hekk jiġi enfasizzat kemm huwa 
importanti li jitħeġġu sinerġiji iktar 
b'saħħithom u komplementari mal-fondi 
strutturali. Madankollu, l-għażla ta’ 
proġetti ffinanzjati skont il-kunċett “it-triq 
li twassal għall-eċċellenza” jeħtieġ tkun 
ibbażata fuq ċerti standards ta’ kwalità. 
Sabiex jiġi żgurat is-suċċess durabbli 
tagħhom, il-Proġetti ffinanzjati skont il-
kunċett tat-“triq li twassal għall-
eċċellenza” għandhom jingħataw 
attenzjoni speċjali u għandhom jiġu 
ssorveljati mill-qrib.
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kunsill Ewropew, fil-laqgħa tiegħu 
tal-4 ta’ Frar 2011, appoġġa l-kunċett tal-
finanzjament tal-Qafas Strateġiku Komuni 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni tal-Unjoni 
biex titjib l-effiċjenza tal-finanzjament tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livelli 
nazzjonali u tal-Unjoni u talab lill-Unjoni 
biex tindirizza malajr l-ostakli li fadal biex 
tattira t-talent u l-investiment sabiex tlesti 
l-ERA sal-2014 u tikseb suq uniku ġenwin 
għall-għarfien, ir-riċerka u l-innovazzjoni.

(4) Il-Kunsill Ewropew, fil-laqgħa tiegħu 
tal-4 ta’ Frar 2011, appoġġa l-kunċett tal-
finanzjament tal-Qafas Strateġiku Komuni 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni tal-Unjoni 
biex titjib l-effiċjenza tal-finanzjament tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livelli 
nazzjonali u tal-Unjoni u talab lill-Unjoni 
biex tindirizza malajr l-ostakli li fadal biex 
tattira t-talent u l-investiment sabiex tlesti 
l-ERA sal-2014 u tikseb suq uniku ġenwin 
għall-għarfien, ir-riċerka u l-innovazzjoni.
Dan jirrikjedi żieda sinifikanti fil-baġit 
għall-perjodu ta’ 7 snin li jmiss sabiex 
tissaħħaħ il-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-
Unjoni filwaqt li jiġu attratti fondi 
sinifikanti mis-settur privat għall-
attivitajiet tagħha.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Parlament Ewropew appella għal 
simplifikazzjoni radikali tal-iffinanzjar tar-
riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni fir-
Riżoluzzjoni tiegħu tal-
11 ta’ Novembru 2010, enfasizza l-
importanza tal-Unjoni tal-Innovazzjoni 
għat-trasformazzjoni tal-Ewropa għal dinja 
ta’ wara l-kriżi, fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
12 ta’ Mejju 2011, ġibed l-attenzjoni għal 
tagħlim importanti li għandhom jittieħdu 
b’segwitu tal-evalwazzjoni interim tas-
Seba’ Programm Kwadru fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 2011 u appoġġa l-
kunċett ta’ qafas strateġiku komuni għall-
iffinanzjar tar-riċerka u l-innovazzjoni fir-

(5) Il-Parlament Ewropew appella għal 
simplifikazzjoni radikali tal-iffinanzjar tar-
riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni fir-
Riżoluzzjonijiet tiegħu tal-
11 ta’ Novembru 2010 u tat-8 ta’ Ġunju 
20111, li enfasizzaw li kwalunkwe żieda 
ta’ fondi għandha tkun akkumpanjata 
b’simplifikazzjoni radikali tal-proċeduri 
ta’ finanzjament, enfasizza l-importanza 
tal-Unjoni tal-Innovazzjoni għat-
trasformazzjoni tal-Ewropa għal dinja ta’ 
wara l-kriżi, fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
12 ta’ Mejju 2011, ġibed l-attenzjoni għal 
tagħlim importanti li għandhom jittieħdu 
b’segwitu tal-evalwazzjoni interim tas-
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riżoluzzjoni tiegħu tas-
27 ta’ Settembru 2011.

Seba’ Programm Kwadru fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 2011, appoġġa l-
kunċett ta’ qafas strateġiku komuni għall-
iffinanzjar tar-riċerka u l-innovazzjoni, u 
talab l-irdoppjar tal-baġit għar-riċerka u 
l-innovazzjoni fil-QFP li jmiss apparagun 
tas-Seba’ Programm Kwadru fir-
riżoluzzjoni tiegħu tas-
27 ta’ Settembru 2011.

______________
1 Testi adottati, P7_TA(2011))0266.

Emenda 8

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. L-
Orizzont 2020 għandu jappoġġa l-istadji 
kollha fil-katina tal-innovazzjoni, inklużi 
attivitajiet eqreb għall-ekonomiji u 
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 
iġġenerat mill-attivitajiet appoġġati sal-
isfruttar kummerċjali tiegħu. Il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020 għandhom ikunu wkoll 

(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, mingħajr ma 
jfixkel il-kompetizzjoni, 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 
iġġenerat mill-attivitajiet appoġġati sal-
isfruttar kummerċjali tiegħu. Il-prijoritajiet 



PE491.278v02-00 8/33 AD\911768MT.doc

MT

appoġġati permezz ta’ programm taħt it-
Trattat Euratom dwar ir-riċerka u t-taħriġ 
nukleari. 

tal-Orizzont 2020 għandhom ikunu wkoll 
appoġġati permezz ta’ programm taħt it-
Trattat Euratom dwar ir-riċerka u t-taħriġ 
nukleari. 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-finanzjament taħt l-Orizzont 2020 
għandu jkun iggwidat bil-prinċipju ta’ 
eċċellenza u għandu jipprovdi Valur 
Miżjud Ewropew ċar. M’għandux 
jissostitwixxi iżda għandu filfatt 
jikkomplementa l-finanzjament nazzjonali 
ta’ proġetti relatati mar-riċerka.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-mira ċentrali tal-Orizzont 2020 hija 
s-simplifikazzjoni li għandha tiġi riflessa 
bis-sħiħ fit-tfassil, ir-regoli, il-ġestjoni 
finanzjarja u l-implimentazzjoni tiegħu. 
Orizzont 2020 għandu jkollu l-għan li 
jattira l-parteċipazzjoni qawwija tal-
universitajiet, iċ-ċentri ta’ riċerka, l-
industrija u speċifikament l-SMEs u jkun 
miftuħ għal parteċipanti ġodda, billi jiġbor 
flimkien il-firxa sħiħa ta’ appoġġ għar-
riċerka u l-innovazzjoni f’qafas strateġiku 
komuni wieħed, inkluż sett issimplifikat ta’ 
forom ta’ appoġġ u juża regoli għall-
parteċipazzjoni bi prinċipji applikabbli 
għall-azzjonijiet kollha taħt il-programm. 
Regoli ta’ ffinanzjar aktar sempliċi 
għandhom inaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi għall-parteċipazzjoni u se 
jikkontribwixxu għal tnaqqis fl-iżbalji 

(15) Ir-rekwiżit ċentrali tal-Orizzont 2020 
huwa s-simplifikazzjoni li għandha tiġi 
riflessa bis-sħiħ fit-tfassil, ir-regoli, il-
ġestjoni finanzjarja u l-implimentazzjoni 
tiegħu. Orizzont 2020 għandu jkollu l-għan 
li jattira l-parteċipazzjoni qawwija tal-
universitajiet, iċ-ċentri ta’ riċerka, l-
industrija u speċifikament l-SMEs u jkun 
miftuħ għal parteċipanti ġodda, billi jiġbor 
flimkien il-firxa sħiħa ta’ appoġġ għar-
riċerka u l-innovazzjoni f’qafas strateġiku 
komuni wieħed, inkluż sett issimplifikat ta’ 
forom ta’ appoġġ li jqisu kif dovut in-
natura tal-attivitajiet u tal-qrubija 
tagħhom għas-suq u juża regoli għall-
parteċipazzjoni bi prinċipji applikabbli 
għall-azzjonijiet kollha taħt il-programm. 
Regoli ta’ ffinanzjar aktar sempliċi 
għandhom inaqqsu l-ispejjeż 
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finanzjarji. amministrattivi għall-parteċipazzjoni u se 
jikkontribwixxu għal tnaqqis fl-iżbalji 
finanzjarji. 

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-Orizzont 2020 għandu jiżgura 
tnaqqis sinifikanti fil-piż burokratiku 
għall-benefiċjarji, inklużi l-SMEs, filwaqt 
li jiżgura approċċ differenzjat skont it tip 
ta’ benefiċjarju.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Ikun tajjeb li l-Orizzont 2020 u l-
programmi li ppreċedewh jingħalqu kif 
xieraq, b’mod partikolari fir-rigward tal-
kontinwazzjoni tal-arranġamenti 
multiannwali għall-ġestjoni tagħhom, 
bħall-finanzjament tal-assistenza teknika u 
amministrattiva. 

(18) Ikun tajjeb li l-Orizzont 2020 u l-
programmi li ppreċedewh jingħalqu kif 
xieraq, b’mod partikolari fir-rigward tal-
kontinwazzjoni tal-arranġamenti 
multiannwali għall-ġestjoni tagħhom, 
bħall-finanzjament tal-assistenza teknika u 
amministrattiva strettament neċessarja. 

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
tista’ tagħti lok għal programmi 
supplimentari li jinvolvu l-parteċipazzjoni 
ta’ ċerti Stati Membri biss, il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
mnedija minn diversi Stati Membri, jew it-

(19) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
tista’ tagħti lok - skont kundizzjonijiet 
speċifiċi u trasparenti - għal programmi 
supplimentari li jinvolvu l-parteċipazzjoni 
ta’ ċerti Stati Membri biss, il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
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twaqqif ta’ impriżi konġunti jew 
arranġamenti oħra fi ħdan it-tifsira tal-
Artikoli 184, 185 u 187 tat-TFUE.

mnedija minn diversi Stati Membri, jew it-
twaqqif ta’ impriżi konġunti jew 
arranġamenti oħra fi ħdan it-tifsira tal-
Artikoli 184, 185 u 187 tat-TFUE.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Biex ikun żgurat il-bilanċ xieraq 
bejn R&Ż&I bbażati fuq qbil u dawk iktar 
ta’ taqlib, mill-inqas 15% tal-baġit tal-
prijorità tal-“Isfidi Soċjetali” u tal-objettiv 
speċifiku “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” fi ħdan il-
prijorità fit-“Tmexxija Industrijali” 
għandhom isegwu loġika mmexxija minn 
riċerka minn isfel għal fuq. Barra minn 
hekk, għandu jintlaqat il-bilanċ ġust fi 
ħdan l-“Isfidi soċjetali” u l-prijoritajiet 
tat-“Tmexxija industrijali” bejn proġetti 
iżgħar u ikbar, billi jittieħdu 
inkunsiderazzjoni l-istruttura tas-settur 
speċifiku, it-tip tal-attività, ix-xenarju tat-
teknoloġija u r-riċerka.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, l-
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-

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, l-
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-
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innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni. Dawn is-
sinerġiji m’għandhomx jikkompromettu l-
prinċipju ta’ eċċelenza li l-Orizzont 2020 
għandu jsegwi u m’għandhomx iwasslu 
għall-finanzjament doppju tal-istess 
proġetti.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Kemm l-Orizzont 2020 kif ukoll il-
Politika ta’ Koeżjoni jfittxu allinjament 
komprensiv mal-objettivi tal-Ewropa 2020 
ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv permezz tal-Oqfsa Strateġiċi 
Komuni rispettivi tagħhom. Id-direzzjoni
strateġika ġdida titlob kooperazzjoni ikbar 
u sistematizzata taż-żewġ QSK sabiex jiġi 
mmobilizzat kompletament il-potenzjal ta' 
riċerka u innovazzjoni fil-livell reġjonali, 
nazzjonali u Ewropew. Sabiex jiġu 
sfruttati s-sinerġiji, l-istrumenti tat-triq li 
twassal għall-eċċellenza għandhom jiġu 
introdotti kemm fl-Orizzont 2020 kif ukoll 
fil-Politika ta’ Koeżjoni bla ma jiġi 
kompromess il-prinċipju ta’ eċċellenza..

Ġustifikazzjoni

Għalkemm għandhom punti fokali differenti, kemm l-Orizzont 2020 u l-Politika ta’ Koeżjoni 
huma estremament importanti biex jinkisbu l-objettivi tal-Ewropa 2020. Għalhekk is-sinerġiji 
u l-kumplimentaritajiet bejniethom huma varament meħtieġa. Il-politika ta’ koeżjoni trid 
tipprepara l-atturi reġjonali tar-R&Ż sabiex jipparteċipaw fil-proġetti tal-Orizzont 2020, u 
min-naħa l-oħra, għandha tipprovdi l-mezz sabiex tisfrutta u xxerred b’ħeffa ir-riżultati tar-
R&Ż li joħorġu mir-riċerka bażika ffinanzjata mill-Orizzont 2020 fis-suq. Sabiex jinbnew 
kollegamenti bejn iż-żewġ programmi, l-Orizzont 2020 għandu joffri xi miżuri għall-
identifikazzjoni tal-potenzjali (“ċentri ta’ eċċellenza”), u jipprovdi s-siġill ta’ eċċelenza 
għall-aqwa ċentri.

Emenda 17
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Proposta għal regolament
Premessa 26b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26b) L-awtoritajiet Ewropej, lokali, 
reġjonali kif ukoll nazzjonali għandhom 
rwol importanti fl-implimentazzjoni taż-
Żona Ewropea tar-Riċerka u fl-iżgurar ta’ 
koordinazzjoni effiċjenti tal-istrumenti 
finanzjarji tal-Unjoni, b’mod partikolari 
fit-trawwim ta’ rabtiet bejn l-
Orizzont 2020 u l-Fondi Strutturali, fi 
ħdan il-qafas tal-istrateġiji ta’ 
innovazzjoni reġjonali bbażati fuq 
speċjalizzazzjoni intelliġenti. Ir-reġjuni 
għandhom rwol ewlieni wkoll fit-tixrid u 
l-implimentazzjoni tar-riżultati tal-
Oizzont 2020 u biex joffru strumenti ta’ 
finanzjament komplementarji, inkluż l-
akkwist pubbliku.

Ġustifikazzjoni

Bħala l-atturi prinċipali fl-ipprogrammar u fl-implimentazzjoni tal-Politika ta’ Koeżjoni, l-
awtoritajiet nazzjonali u reġjonali se jkollhom rwol li għandu x’jaqsam mal-ħolqien u l-
inkarigar tass–sinerġiji meħtieġa bejn din il-politka u l-Orizzont 2020. Sabiex jisfruttaw 
b’mod sħiħ l-opportunitajiet għas-sinerġiji, l-awtoritajiet reġjonali jridu jiżviluppaw l-
istrateġiji tar-riċerka u l-innovazzjoni tagħhom għal speċjalizzazzjoni intelliġenti u 
jiffaċilitaw l-isfruttar tar-riżultati li joħorġu mill-Orizzont 2020, b’attenzjoni partikolari 
sabiex jinħolqu kondizzjonijiet tas-suq u ambjent tan-negozju amikevoli. L-azzjonijiet li tieħu 
l-Kummissjoni Ewropea jistgħu jappoġġaw l-implimentazzjoni ta’ dan il-kunċett fil-livel tal-
Istati Membri.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-SMEs jikkostitwixxu sors 
sinifikanti ta’ innovazzjoni u tkabbir fl-
Ewropa. Għaldaqstant fl-Orizzont 2020 
hija meħtieġa parteċipazzjoni qawwija ta’ 
SMEs, kif definit fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-

(27) L-SMEs jikkostitwixxu sors 
sinifikanti ta’ innovazzjoni u tkabbir fl-
Ewropa. Għaldaqstant fl-Orizzont 2020 
hija meħtieġa parteċipazzjoni qawwija ta’ 
SMEs, kif definit fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-
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6 ta’ Mejju 2003. Din għandha tappoġġa l-
għanijiet tas-Small Business Act (l-Att 
dwar ir-Negozji ż-Żgħar).

6 ta’ Mejju 2003. Din għandha tappoġġa l-
għanijiet tas-Small Business Act (l-Att 
dwar ir-Negozji ż-Żgħar). L-Orizzont 2020 
għandu joffri l-inċentivi neċessarji biex 
jiġbed lill-SMEs għal dan it-tip ta’ 
finanzjament fil-livell tal-Unjoni u 
jipprovdi għal sett ta’ regoli u strumenti li 
jtejbu b’mod sinifikanti l-aċċess tal-SMEs 
għall-finanzjament.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Sabiex jinżamm ambjent ekwu għall-
impriżi kollha attivi fis-suq intern, il-
finanzjament pprovdut mill-Orizzont 2020 
għandu jkun iddisinjat skont ir-regoli tal-
għajnuna mill-istat sabiex jiżgura l-
effettività tal-infiq pubbliku u ma 
jippermettix distorsjonijiet tas-suq bħal 
imblokk tal-aċċess għall-finanzjament 
privat, il-ħolqien ta' strutturi tas-suq 
ineffettivi jew jippreserva kumpaniji 
ineffiċjenti.

(31) Sabiex jinżamm ambjent ekwu għall-
impriżi kollha attivi fis-suq intern, il-
finanzjament pprovdut mill-Orizzont 2020 
għandu jkun iddisinjat skont ir-regoli tal-
għajnuna mill-istat, inkluż il-qafas 
Komunitarju għall-għajnuna statali għar-
riċerka u l-iżvilupp u l-innovazzjoni li 
attwalment qed jiġi eżaminat, sabiex 
jiżgura l-effettività tal-infiq pubbliku u ma 
jippermettix distorsjonijiet tas-suq bħal 
imblokk tal-aċċess għall-finanzjament 
privat, il-ħolqien ta' strutturi tas-suq 
ineffettivi jew jippreserva kumpaniji 
ineffiċjenti.

Ġustifikazzjoni

Iċ-caqliq tal-bilanċ wisq lejn l-iffinanzjar tal-innovazzjoni qrib is-suq fuq perjodu ta’ żmien 
qasir, jista’ jfixkel il-kompetizzjoni u jkun għad-detriment ta’ riċerka fundamentali fuq 
perjodu ta’ żmien itwal, li hija ta’ spiss tkun is-sors ta’ innovazzjoni radikali u ta’ taqlib. 
Għalhekk, mhux biss il-kliem iżda anke l-ispirtu tar-regoli ta’ għajnuna mill-stat għar-R&Ż 
għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 31a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) L-infiq tal-fondi tal-Unjoni u tal-
Istati Membri fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni għandu jkun ikkoordinat 
aħjar sabiex jiġu żgurati 
komplementarjetà, viżibilità u effiċjenza 
aħjar, kif ukoll sabiex jinkisbu sinerġiji 
aħjar. Fil-kuntest tal-proċess ta’ 
valutazzjoni previst f’dan ir-Regolament, 
il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
evidenza konkreta, jekk tkun disponibbli, 
tal-komplementarjetà u s-sinerġiji 
miksuba bejn il-Baġit tal-UE u l-baġits 
tal-Istati Membri fil-kisba tal-mira ta’ 
R&Ż tal-Ewropa 2020 kif ukoll l-
indikatur ewlieni tal-Ewropa 2020 għall-
innovazzjoni.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 32a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) L-Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
akbar trasparenza, responsabilità u 
skrutinju demokratiku tal-mekkaniżmi u 
l-istrumenti finanzjarja innovattivi li 
jinvolvu l-baġit tal-Unjoni, speċjalment 
fir-rigward tal-kontribuzzjoni tagħhom, 
kemm dik mistennija kif ukoll dik 
miksuba, għall-ilħuq tal-għanijiet tal-
Unjoni.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 

L-Orizzont 2020 għandu jkollu rwol 
ċentrali fit-twettiq tal-istrateġija 
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tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg u l-
iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u l-
kompetittività fit-tul tal-Ewropa.

Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv billi jipprovdi qafas 
strateġiku komuni għall-iffinanzjar tar-
riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni, biex 
b’hekk jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ 
tal-investiment pubbliku u privat, il-
ħolqien ta’ opportunitajiet ġodda ta’ 
impjieg, il-promozzjoni ta’ koeżjoni 
ekonomika, soċjali u territorjali u l-
iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u l-
kompetittività fit-tul tal-Ewropa.

Ġustifikazzjoni

F’kuntest tar-restrizzjonijiet baġitarji minħabba l-kriżi finanzjarja u ekonomika li l-Ewropa 
qed taffaċċa, wieħed m’għandux idgħajjef investimenti intelliġenti f’oqsma ta’ valur miżjud 
għoli bħalma huma r-riċerka u l-innovazzjoni. Sforzi ta’ finanzjament pubbliċi għandhom 
jinżammu jew jiżdiedu f’dawn l-oqsma u l-Orizzont 2020 irid ikollu effett ta’ ingranaġġ f’dan 
is-sens. Min-naħa l-oħra, il-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali tal-Unjoni trid tkun fil-
qalba tal-investimenti pubbliċi kollha tal-UE.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-bini ta’ ekonomija bbażata fl-
għarfien u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni 
kollha billi jaġixxi bħala mezz għall-
ingranaġġ suffiċjenti ta' riċerka 
addizzjonali, żvilupp u finanzjament għall-
innovazzjoni. B’hekk, għandu jappoġġa l-
implimentazzjoni tal-istrateġija 
Ewropa 2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif 
ukoll il-ħolqien u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka (ERA). L-indikaturi 
rilevanti tal-prestazzjoni qegħdin stipulati 
fl-introduzzjoni tal-Anness I.

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-bini ta’ ekonomija bbażata fl-
għarfien u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni 
kollha billi jaġixxi bħala mezz għall-
ingranaġġ suffiċjenti ta' riċerka 
addizzjonali, żvilupp u finanzjament għall-
innovazzjoni. B’hekk, għandu jappoġġa l-
implimentazzjoni tal-istrateġija 
Ewropa 2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif 
ukoll il-ħolqien u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka (ERA). Huwa stmat 
li sal-2030, l-Orizzont 2020 mistenni 
jiġġenera 0.92 fil-mija aktar tal-PDG, 
1.37 fil-mija tal-esportazzjoni, -0.15 fil-
mija tal-importazzjonijiet, u 0.40 fil-mija 
tal-impjiegi. L-indikaturi rilevanti tal-
prestazzjoni qegħdin stipulati fl-
introduzzjoni tal-Anness I. 
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ammont indikattiv għall-attivitajiet 
taħt it-Titolu XIX TFUE għandu jitqassam 
fost il-prijoritajiet stipulati fl-Artikolu 5(2) 
kif ġej:

2. L-ammont għall-attivitajiet għandu 
jitqassam fost il-prijoritajiet stipulati fl-
Artikolu 5(2) kif ġej:

(a) Xjenza eċċellenti, EUR 27818 miljun; (a) Xjenza eċċellenti, 31.705 % tal-pakkett 
finanzjarju stipulat fil-paragrap 1;

(b) Tmexxija industrijali 
EUR 20280 miljun;

(b) Tmexxija industrijali, 22.544 % tal-
pakkett finanzjarju stipulat fil-paragrap 1;

(c) Sfidi soċjetali, EUR 35888 miljun. (c) Sfidi soċjetali, 39.589 % tal-pakkett 
finanzjarju stipulat fil-paragrap 1.

L-ammont massimu ġenerali indikattiv 
għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
mill-Orizzont 2020 għall-azzjonijiet diretti 
mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka għandu jkun EUR 2212 miljun.

L-ammont massimu ġenerali għall-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mill-
Orizzont 2020 għall-azzjonijiet diretti 
mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka għandu jkun 2.521 % tal-pakket 
finanzjarju stipulat fil-paragrafu 1.

It-tqassim indikattiv tal-objettivi speċifiċi 
fi ħdan il-prijoritajiet u l-ammont massimu 
ġenerali tal-kontribuzzjoni tal-azzjonijiet 
diretti mhux nukleari taċ-Ċentru konġunt 
għar-Riċerka qegħdin stipulati fl-Anness II.

It-tqassim indikattiv tal-objettivi speċifiċi 
fi ħdan il-prijoritajiet u l-ammont massimu 
ġenerali tal-kontribuzzjoni tal-azzjonijiet 
diretti mhux nukleari taċ-Ċentru konġunt 
għar-Riċerka qegħdin stipulati fl-Anness II. 
L-approprjazzjonijiet annwali għandhom 
jiġu awtorizzati mill-awtorità baġitarja bla 
ħsara għad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament li jistabbilixxi l-qafas 
finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-
2020 u l-Ftehim Interistituzzjonali ta’ 
xxx/201z bejn il-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-
kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u l-
amministrazzjoni finanzjarja tajba.
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija għandu jiġi ffinanzjat permezz 
ta’ kontribuzzjoni massima mill-Orizzont 
2020 ta’ EUR 3194 miljun kif stipulat fl-
Anness II. L-ewwel allokazzjoni ta’ 
EUR 1542 miljun għandha tkun 
ipprovduta mill-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija għal 
attivitajiet taħt it-Titolu XVII tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. It-tieni allokazzjoni ta' massimu 
ta' EUR 1652 miljun għandha tkun 
ipprovduta, suġġett għar-reviżjoni 
stipulata fl-Artikolu 26 (1). Dan l-ammont 
addizzjonali għandu jkun ipprovdut fuq 
bażi pro-rata, kif indikat fl-Anness II, 
mill-ammont tal-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali” fi ħdan il-prijorità dwar it-
tmexxija industrijali stipulata fil-
paragrafu 2(b) u mill-ammont għall-
prijorità dwar l-isfidi tas-soċjetà stipulati 
fi 2(c).

3. L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija għandu jiġi ffinanzjat permezz 
ta’ kontribuzzjoni massima ta’ 3.64 % tal-
pakkett finanzjarju stipulat fil-
paragrafu 1.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approprjazzjonijiet annwali għall-EIT 
għandhom jiġu awtorizzati mill-awtorità 
baġitarja bla ħsara għad-dispożizzjonijiet 
tar-Regolament li jistabbilixxi l-qafas 
finanzjarju multiannwali għas-snin 2014-
2020 u l-Ftehim Interistituzzjonali ta’ 
xxx/201z bejn il-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-
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kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex twieġeb għal sitwazzjonijiet 
mhux previsti jew żviluppi u ħtiġijiet 
ġodda, u biex tqis id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista’, wara evalwazzjoni 
interim tal-Orizzont 2020 kif jissemma fl-
Artikolu 26(1)(a) ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan l-proċedura baġitarja annwali 
tirrevedi l-ammonti stipulati għall-
prijoritajiet tal-paragrafu 2 u t-tqassim 
indikattiv skont l-objettivi speċifiċi fi ħdan 
dawn il-prijoritajiet stipulati fl-Anness II u 
l-approprjazzjonijiet tat-trasferiment bejn 
il-prijoritajiet u l-objettivi speċifiċi sa 10 % 
tal-allokazzjoni inizzjali totali ta’ kull 
prijorità u sa 10 % tat-tqassim inizzjali 
indikattiv ta’ kull obejttiv speċifiku. Dan 
ma jirrigwardax l-ammont stipulat għall-
azzjonijiet diretti taċ-Ċentru Konġunt 
għar-Riċerka fil-paragrafu 2 jew il-
kontribuzzjoni għall-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija stipulata fil-
paragrafu 3.

5. Sabiex twieġeb għal sitwazzjonijiet 
mhux previsti jew żviluppi u ħtiġijiet 
ġodda, u biex tqis id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista’, wara evalwazzjoni 
interim tal-Orizzont 2020 kif jissemma fl-
Artikolu 26(1)(a) ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan il-proċedura baġitarja annwali u bla 
ħsara għall-prerogattivi tal-awtorità 
baġitarja tirrevedi l-ammonti stipulati 
għall-prijoritajiet tal-paragrafu 2 u t-
tqassim indikattiv skont l-objettivi speċifiċi 
fi ħdan dawn il-prijoritajiet stipulati fl-
Anness II u l-approprjazzjonijiet tat-
trasferiment bejn il-prijoritajiet u l-objettivi 
speċifiċi sa 10 % tal-allokazzjoni inizzjali 
totali ta’ kull prijorità u sa 10 % tat-tqassim 
inizzjali indikattiv ta’ kull obejttiv 
speċifiku.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt (b) – punt (iva) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iva) l-Istati tal-EFTA li huma 
parteċipanti fil-Ftehim ŻEE, 
b’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ dak 
il-Ftehim.
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Emenda 29

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, it-twessiegħ tal-
parteċipazzjoni madwar l-UE kollha fir-
riċerka u l-innovazzjoni, 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.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Riżorsi umani

L-Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
sabiex jippromwovi u jattira karrieri ta’ 
riċerkaturi madwar l-Ewropa. 
Għaldaqstant, għandu jkun implimentat 
b’mod li jippromwovi l-ħolqien ta’ suq 
uniku għar-riċerkaturi.

Emenda 31
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lejn 
il-prinċipju ta’ proporzjonalità, id-dritt 
għall-privatezza, id-dritt għall-protezzjoni 
tad-dejta personali, id-dritt għall-integrità 
fiżika u mentali tal-persuni, id-dritt għan-
nondiskriminazzjoni u l-bżonn li jkunu 
żgurati livelli għoljin ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lejn 
il-prinċipju ta’ proporzjonalità, id-dritt 
għall-privatezza, id-dritt għall-protezzjoni 
tad-dejta personali, id-dritt għall-integrità 
fiżika u mentali tal-persuni, id-dritt għan-
nondiskriminazzjoni abbażi tan-
nazzjonalità, l-oriġini etnika, id-diżabilità, 
ir-reliġjon jew it-twemmin, l-età, is-sess 
jew l-orjentazzjoni sesswali u l-bżonn li 
jkunu żgurati livelli għoljin ta’ protezzjoni 
tas-saħħa tal-bniedem.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
Sinerġiji mal-Fondi Strutturali
L-Orizzont 2020 ghandu jikkontribwixxi 
għall-għeluq tal-qasma tar-riċerka u l-
innovazzjoni fi ħdan l-Unjoni billi 
jippermetti sinerġiji mal-politika ta’ 
Koeżjoni b’appoġġ għar-ricerka u l-
innovazzjoni tul l-implimentazzjoni tal-
miżuri komplementari b’mod ikkoordinat. 
Fejn ikun possibbli, l-interoperabilità taż-
żewġ għodod se tkun promossa u se jiġi 
inkoraġġut l-iffinanzjar kumulattiv jew 
kombinat bla ma jiġi kompromess il-
prinċipju ta’ eċċellenza. L-Orizzont 2020 
għandu jikkontribwixxi għall-valutazzjoni 
tal-potenzjal, l-identifikazzjoni tal-aħjar 
ċentri u t-titjib tal-viżibilità tagħhom billi 
jipprovdi s-siġill ta’ eċċellenza.

Ġustifikazzjoni

Kif iddikjarat fil-Premessa 26a il-ġdida proposta, għalkemm jiffukaw fuq affarijiet differenti, 
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kemm l-Orizzont 2020 u il-Politika ta’ Koeżjoni huma estremament importanti sabiex 
jintlaħqu l-objettivi tal-Ewropa 2020. Għalhekk is-sinerġiji u l-kumplimentaritajiet 
bejniethom huma varament meħtieġa. Il-politika ta’ koeżjoni trid tipprepara l-atturi reġjonali 
tar-R&Ż sabiex jipparteċipaw fil-proġetti tal-Orizzont 2020, u min-naħa l-oħra, għandha 
tipprovdi l-mezz sabiex tisfrutta u xxerred b’ħeffa ir-riżultati tar-R&Ż li joħorġu mir-riċerka 
bażika ffinanzjata mill-Orizzont 2020 fis-suq.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lill-impriżi żgħar u medji (SMEs) biex tkun 
żgurata l-parteċipazzjoni adegwata 
tagħhom, u l-impatti tal-innovazzjoni 
fuqhom, fl-Orizzont 2020. Għandhom 
jitwettqu valutazzjonijiet kwantitattivi u 
kwalitattivi tal-parteċipazzjoni tal-SMEs 
bħala parti mill-arranġamenti tal-
evalwazzjoni u monitoraġġ.

1. Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lill-impriżi żgħar u medji (SMEs) biex tkun 
żgurata l-parteċipazzjoni adegwata 
tagħhom, u l-impatti tal-innovazzjoni 
fuqhom, fl-Orizzont 2020. Għandhom 
jitwettqu valutazzjonijiet kwantitattivi u 
kwalitattivi tal-parteċipazzjoni tal-SMEs 
bħala parti mill-arranġamenti tal-
evalwazzjoni u monitoraġġ. Il-
Kummissjoni, b’mod partikolari, għandha 
tiżgura kemm jista’ jkun possibbli l-
parteċipazzjoni tal-SMEs fl-Orizzont 2020 
billi tipprovdi wkoll l-assistenza 
neċessarja li se tippermettilhom 
jissodisfaw ir-rekwiżiti u jtejbu l-aċċess 
tagħhom għall-finanzjament taħt dan il-
Programm.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar
15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal (i) għal mhux 
inqas minn 15% tal-baġit kombinat totali 
għall-objettiv speċifiku dwar “Tmexxija 
fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs, u (ii) għal 50% tal-SMEs li 
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jipparteċipaw biex jintroduċu 
innovazzjonijiet ġodda għall-kumpanija 
jew is-suq (li jkopru l-perjodu tal-proġett 
u t-tliet snin ta’ wara).

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-impenn fit-tul tal-imsieħba kollha 
bbażat fuq viżjoni kondiviża u objettivi 
definiti b’mod ċar;

(c) l-impenn finanzjarju fit-tul tas-sħab
kollha bbażat fuq viżjoni kondiviża u 
objettivi definiti b’mod ċar;

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għad-disseminazzjoni tal-
informazzjoni u għat-twettiq ta’ attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni għandhom ikunu 
kompitu integrali taħt l-azzjonijiet kollha 
appoġġati mill-Orizzont 2020.

L-attivitajiet għad-disseminazzjoni tal-
informazzjoni u għat-twettiq ta’ attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni għandhom ikunu 
kompitu integrali taħt l-azzjonijiet kollha 
appoġġati mill-Orizzont 2020, filwaqt li 
tingħata attenzjoni partikolari biex din l-
informazzjoni tiġi pprovduta b’tali mod li 
jiffaċilita aċċess faċli minn kulħadd, 
speċjalment minn persuni b’diżabilità.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – subparagrafu 3 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) inizjattivi maħsuba biex iżidu s-
sensibilizzazzjoni u jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-iffinanzjar taħt l-Orizzont 2020, 
b’mod partikolari għal dawk ir-reġjuni jew 
it-tipi ta’ parteċipant li mhumiex 

(a) inizjattivi maħsuba biex iżidu s-
sensibilizzazzjoni u jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-iffinanzjar taħt l-Orizzont 2020, 
b’mod partikolari għal dawk ir-reġjuni jew 
it-tipi ta’ parteċipant li mhumiex 
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irrappreżentati biżżejjed; irrappreżentati biżżejjed, kif inhu l-każ 
tar-riċerkaturi u l-parteċipanti 
b’diżabbiltajiet;

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu – punt (a) – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
il-Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija. It-tieni 
allokazzjoni ta’ fondi mill-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għandha 
tkun disponibbli wara din ir-reviżjoni kif 
stipulat fl-Artikolu 6(3). Ir-reviżjoni 
għandha tivvaluta l-progress tal-Istitut 
Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija 
f’konfront ma’ dawn kollha li ġejjin:

(a) Sa tmiem l-2016, il-Kummissjoni 
għandha twettaq, bl-assistenza ta’ esperti 
indipendenti, reviżjoni tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. It-tieni 
allokazzjoni ta’ fondi mill-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għandha 
tkun disponibbli wara din ir-reviżjoni kif 
stipulat fl-Artikolu 6(3). Ir-reviżjoni 
għandha tivvaluta l-progress tal-Istitut 
Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija 
f’konfront ma’ dawn kollha li ġejjin:

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt (a) – punt (ii)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) il-ħin maqbul għall-ħolqien tat-tielet 
mewġa tal-Komunitajiet tal-Għarfien u l-
Innovazzjoni u l-ħtiġijiet finanzjarji 
programmati ta’ dawk eżistenti skont l-
iżvilupp speċifiku tagħhom; u

(ii) is-suċċess fil-ħolqien ta’ Komunitajiet 
ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni ġodda u l-
ħtiġijiet finanzjarji programmati ta’ dawk 
eżistenti skont l-iżvilupp speċifiku 
tagħhom; u

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiżdied it-trasparenza, il-finanzjament tal-EIT għandu jiġi bbaġitjat bħala entrata 
baġitarja individwali. Huwa importanti wkoll li l-EIT jingħata aċċess sħiħ għall-finanzjament 
tiegħu sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu bl-aħjar mod. Madankollu, l-EIT jrid juri li jista’ 
jwettaq il-kompiti tiegħu. Jekk l-MTE jikkonkludi li dan mhux il-każ, l-attivitajiet tal-EIT 
għandhom jiġu konklużi u l-finanzjament li jifdal jinqasam b’mod uniformi bejn it-tliet pilastri 
tal-programm.
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Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt (a) – punt (iii)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

il-kontribuzzjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija u l-
Komunitajiet tal-Għarfien u l-Innovazzjoni 
għall-prijorità dwar l-isfidi tas-soċjetà u l-
objettiv speċifiku dwar “it-tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali” tal-
programm Orizzont 2020.

(iii) il-kontribuzzjoni tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija u l-
Komunitajiet ta’ Konoxxenza u 
Innovazzjoni għall-prijorità dwar l-isfidi 
tas-soċjetà u l-objettiv speċifiku dwar “it-
tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali” tal-programm Orizzont 2020 u 
għaż-Żona Ewropea tar-Riċerka.

Ġustifikazzjoni

Is-sinerġiji bejn l-EIT u ż-ŻER għandhom jiġu inklużi fil-valutazzjoni.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-
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aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għall-promozzjoni 
tal-bilanċ bejn is-sessi. Dik l-evalwazzjoni 
għandha addizzjonalment tqis il-
kontribuzzjoni tal-miżuri tal-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklusiv u r-riżultati tal-impatt 
fit-tul tal-miżuri preċedenti. 

aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament sabiex l-eċċellenza tal-bażi 
tax-xjenza u l-innovazzjoni tal-Unjoni tiġi 
estiża fir-reġjuni kollha, għall-SMEs u 
għall-promozzjoni tal-bilanċ bejn is-sessi. 
Dik l-evalwazzjoni għandha 
addizzjonalment tqis il-kontribuzzjoni tal-
miżuri tal-prijoritajiet tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklusiv u r-
riżultati tal-impatt fit-tul tal-miżuri 
preċedenti. 

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-kuntest tal-proċess ta’ valutazzjoni 
deskritt fil-punt (b) tal-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tipprovdi evidenza 
konkreta, jekk tkun disponibbli, tal-
komplementarjetà u s-sinerġiji miksuba 
bejn il-Baġit tal-Unjoni u l-baġits tal-
Istati Membri fil-kisba tal-mira ta’ R&Ż 
tal-Ewropa 2020 kif ukoll l-indikatur 
ewlieni tal-Ewropa 2020 għall-
innovazzjoni.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Anness I – Parti introduttorja – Parti I – punt (d)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Infrastruttura tar-Riċerka għandha 
tiżviluppa infrastruttura Ewropea tar-
riċerka għall-2020 u lil hinn, trawwem il-
potenzjal tagħhom fir-rigward tal-
innovazzjoni u l-kapital uman, u 
tikkumplimenta dan bil-politika relatata 
tal-Unjoni u l-kooperazzjoni 
internazzjonali.

(d) L-infrastruttura tar-riċerka għandha 
tiżviluppa infrastruttura tar-riċerka 
Ewropea, li tkun mill-aqwa fid-dinja,
għall-2020 u lil hinn, trawwem u testendi 
l-eċċellenza tal-bażi tax-xjenza u l-
innovazzjoni u l-kapital uman tal-Unjoni, u 
tikkumplementa dan bil-politika tal-Unjoni 
relatata u kooperazzjoni internazzjonali. 
Għandu jsir rikors xieraq għas-"servizz 
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ta’ self u garanzija tal-Unjoni għar-
riċerka u l-innovazzjoni" sabiex jinħolqu 
riżorsi addizzjonali għal dawn l-
investimenti u jiġu promossi r-rabtiet 
effettivi bejn l-industrija u l-akkademja.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Anness I – Parti introduttorja – Parti III – paragrafu 1 – punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) Azzjoni klimatika, effiċjenza tar-riżorsi 
u użu sostenibbli ta’ materja prima;

Emenda 45

Proposta għal regolament
Anness I – Parti introduttorja – Parti III – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 
ta’ riżorsi u għarfien minn kampijiet, 
teknoloġiji u dixxiplini xjentifiċi differenti 
sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi. L-
attivitajiet għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu 
mir-riċerka sas-suq, b’iffukar ġdid fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni, bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi 
għall-ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, id-disinn, l-innovazzjoni 
xprunata mill-utent aħħari, l-innovazzjoni 
soċjali u l-adozzjoni tal-innovazzjonijiet 
mis-suq.

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 
ta’ riżorsi u għarfien minn kampijiet, 
teknoloġiji u dixxiplini xjentifiċi differenti 
sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi. L-
attivitajiet għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu 
mir-riċerka sas-suq, kif ukoll l-impatt 
tiegħu fuq is-soċjetà, b’iffukar ġdid fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni, bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi 
għall-ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, id-disinn, l-innovazzjoni 
xprunata mill-utent aħħari, l-innovazzjoni 
soċjali u l-adozzjoni tal-innovazzjonijiet 
mis-suq.
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Emenda 46

Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 4.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa trid tistabbilixxi bażi adegwata u 
stabbli għall-bini, iż-żamma u l-operat tal-
infrastrutturi tar-riċerka jekk trid li r-
riċerka tagħha tibqa’ mill-aqwa. Dan 
jirrikjedi kooperazzjoni sostanzjali u 
effettiva bejn il-finanzjaturi tal-Unjoni, 
nazzjonali u reġjonali li għalihom se 
jitwettqu rabtiet b'saħħithom mal-politika 
ta' koeżjoni sabiex ikunu żgurati sinerġiji u 
approċċ koerenti.

L-Ewropa trid tistabbilixxi bażi adegwata u 
stabbli għall-bini, iż-żamma u l-operat tal-
infrastrutturi tar-riċerka jekk trid li r-
riċerka tagħha tibqa’ mill-aqwa. Dan 
jirrikjedi li jkunu disponibbli riżorsi 
xierqa mis-"servizz ta’ self u garanzija 
tal-Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni" 
sabiex jinħolqu riżorsi addizzjonali għal 
dawn l-investimenti u jiġu promossi 
rabtiet effettivi bejn l-industrija u l-
akkademja. Kooperazzjoni effikaċi bejn il-
finanzjaturi tal-Unjoni, nazzjonali u 
reġjonali li għalihom se jitwettqu rabtiet 
b'saħħithom mal-politika ta' koeżjoni 
sabiex ikunu żgurati sinerġiji u approċċ 
koerenti.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 4.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-objettiv speċifiku jindirizza impenn 
ewlieni tal-inizjattiva ewlenija Unjoni tal-
Innovazzjoni, li tenfasizza r-rwol kruċjali li 
għandhom l-aqwa infrastrutturi tar-riċerka 
f’li jagħmlu possibbli r-riċerka u l-
innovazzjoni rivoluzzjonarji. L-inizjattiva 
tenfasizza l-ħtieġa li jingħaqdu flimkien ir-
riżorsi tal-Ewropa kollha, u f’xi każijiet 
globalment, biex jinbnew u jitħaddmu 
infrastrutturi tar-riċerka. Bl-istess mod, l-
inizjattiva ewlenija Aġenda Diġitali għall-
Ewropa tenfasizza l-ħtieġa li jiġu rinforzati 
l-infrastrutturi elettroniċi tal-Ewropa u l-
importanza li jiġu żviluppati 
raggruppamenti tal-innovazzjoni li jibnu l-
vantaġġ innovattiv tal-Ewropa.

Dan l-objettiv speċifiku jindirizza impenn 
ewlieni tal-inizjattiva ewlenija Unjoni tal-
Innovazzjoni, li tenfasizza r-rwol kruċjali li 
għandhom l-aqwa infrastrutturi tar-riċerka 
f’li jagħmlu riċerka rivoluzzjonarja u fit-
tisħiħ u l-estensjoni tal-eċċelenza tal-bażi 
tax-xjenza u l-innovazzjoni tal-Unjoni. L-
inizjattiva tenfasizza l-ħtieġa li jingħaqdu 
flimkien ir-riżorsi tal-Ewropa kollha, u f’xi 
każijiet globalment, biex jinbnew u 
jitħaddmu infrastrutturi tar-riċerka. Bl-
istess mod, l-inizjattiva ewlenija Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa tenfasizza l-ħtieġa li 
jiġu rinforzati l-infrastrutturi elettroniċi tal-
Ewropa u l-importanza li jiġu żviluppati 
raggruppamenti tal-innovazzjoni li jibnu l-
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vantaġġ innovattiv tal-Ewropa.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għat-teknoloġiji abilitanti u industrijali 
kollha, inklużi l-KETs, wieħed mill-
għanijiet ewlenin se jkun dak li jitrawmu 
interazzjonijiet bejn it-teknoloġiji u mal-
applikazzjonijiet taħt l-isfidi tas-soċjetà. 
Dan għandu jiġi kkunsidrat bis-sħiħ fl-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-aġendi u 
l-prijoritajiet. Dan jirrikjedi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw il-perspettivi 
differenti jkunu involuti bis-sħiħ fl-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-
prijoritajiet. F’ċerti każijiet, dan ikun 
jirrikjedi wkoll azzjonijiet li jkunu 
ffinanzjati b’mod konġunt mit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali, u mill-isfidi tas-
soċjetà rilevanti. Dan se jkun jinkludi 
finanzjament konġunt għall-isħubiji 
pubbliċi-privati li jimmiraw li jiżviluppaw 
teknoloġiji u japplikawhom biex 
jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà.

Għat-teknoloġiji abilitanti u industrijali 
kollha, inklużi l-KETs, wieħed mill-
għanijiet ewlenin se jkun dak li jitrawmu 
interazzjonijiet bejn it-teknoloġiji u mal-
applikazzjonijiet taħt l-isfidi tas-soċjetà. 
Dan għandu jiġi kkunsidrat bis-sħiħ fl-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-aġendi u 
l-prijoritajiet. Dan jirrikjedi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw il-perspettivi 
differenti jkunu involuti bis-sħiħ fl-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-
prijoritajiet. F’ċerti każijiet, dan ikun 
jirrikjedi wkoll azzjonijiet li jkunu 
ffinanzjati b’mod konġunt mit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali, u mill-isfidi tas-
soċjetà rilevanti. Dan se jkun jinkludi 
finanzjament konġunt għall-isħubiji 
pubbliċi-privati u għal sħubiji ma’ 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li 
jimmiraw li jiżviluppaw teknoloġiji u 
metodi u japplikawhom biex jindirizzaw l-
isfidi tas-soċjetà.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kundizzjonijiet kroniċi bħall-mard 
kardjovaskulari (CVD), il-kanċer, id-
dijabete, id-disturbi newroloġiċi u fis-saħħa 
mentali, il-piż żejjed u l-obeżità u diversi 
limitazzjonijiet funzjonali huwa kawżi 
ewlenin ta’ diżabbiltà, nuqqas ta’ saħħa u 
mwiet prematuri, u jippreżentaw spejjeż 

Kundizzjonijiet kroniċi bħall-mard 
kardjovaskulari (CVD), il-kanċer, id-
dijabete, il-mard rewmatiku u 
muskoloskeletali, id-disturbi newroloġiċi u 
fis-saħħa mentali, il-piż żejjed u l-obeżità u 
diversi limitazzjonijiet funzjonali huwa 
kawżi ewlenin ta’ diżabbiltà, nuqqas ta’ 
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soċjali u ekonomiċi konsiderevoli. saħħa u mwiet prematuri, u jippreżentaw 
spejjeż soċjali u ekonomiċi konsiderevoli.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 120 miljun ċittadin ibatu 
minn kundizzjonijiet rewmatiċi u 
muskoloskeletali fl-Unjoni u 27 miljun ruħ 
fl-Unjoni jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-
ispiża totali tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, 
iżda mhux limitati għal dawk li jaffettwaw 
is-saħħa mentali) ġiet stmata għal EUR 800 
biljun u l-ispiża totali tal-mard rewmatiku 
u muskoloskeletali ġiet stamata għal 
EUR 240 biljun. Fatturi ambjentali, tal-istil 
tal-ħajja u soċjoekonomiċi huma rilevanti 
f’ħafna minn dawn il-kundizzjonijiet fejn 
aktar minn terz tal-piż tal-mard globali 
huwa stmat li jkun relatat ma’ dawn.

Ġustifikazzjoni

According to scientific evidence, rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the major 
chronic conditions affecting European citizens. Among others, this evidence comes from the 
EUMUSC.NET project, an ongoing study co-funded by the European Commission, which 
proves that rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the most prevalent, disabling 
and costly diseases. They represent an enormous burden on individuals and societies in the 
EU, particularly taking into account that they are one of the main diseases preventing older 
people to have a healthy, active and independent life. As the text of the Horizon 2020 
Framework Programme may orient future developments when it comes to prioritising 
research areas for funding, it is crucial that the main diseases linked to major societal 
challenges are accurately and fairly mentioned.

Emenda 51
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Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-trawwim ta’ modi ġodda ta’ 
kooperazzjoni bejn il-pajjiżi fl-Unjoni u 
madwar id-dinja, kif ukoll bejn 
komunitajiet rilevanti ta’ riċerka u 
innovazzjoni, għalhekk se jkun kompitu 
ċentrali skont din l-isfida. L-involviment 
taċ-ċittadini u l-industrija, l-appoġġ ta’ 
proċessi soċjali u teknoloġiji tal-
innovazzjoni, l-inkoraġġiment ta’ 
amministrazzjoni pubblika intelliġenti u 
parteċipatorja, kif ukoll il-promozzjoni ta’ 
tfassil tal-politika bbażat fuq l-evidenza se 
jiġu segwiti sistematikament sabiex 
tissaħħaħ ir-rilevanza ta’ dawn l-attivitajiet 
kollha għal dawk li jfasslu l-politika, l-
atturi soċjali u ekonomiċi u ċ-ċittadini. 
F’dan ir-rigward, ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jkunu prekundizzjoni 
għall-kompetittività tal-industriji u s-
servizzi Ewropej, b’mod partikolari fl-
oqsma tas-sigurtà, l-iżvilupp diġitali u l-
protezzjoni tal-privatezza

It-trawwim ta’ modi ġodda ta’ 
kooperazzjoni bejn il-pajjiżi fl-Unjoni u 
madwar id-dinja, kif ukoll bejn 
komunitajiet rilevanti ta’ riċerka u 
innovazzjoni, għalhekk se jkun kompitu 
ċentrali skont din l-isfida. L-involviment 
taċ-ċittadini u l-industrija, l-appoġġ ta’ 
proċessi soċjali u teknoloġiji tal-
innovazzjoni, l-inkoraġġiment ta’ 
amministrazzjoni pubblika intelliġenti u 
parteċipatorja, kif ukoll il-promozzjoni ta’ 
tfassil tal-politika bbażat fuq l-evidenza se 
jiġu segwiti sistematikament sabiex 
tissaħħaħ ir-rilevanza ta’ dawn l-attivitajiet 
kollha għal dawk li jfasslu l-politika, l-
atturi soċjali u ekonomiċi u ċ-ċittadini. 
F’dan ir-rigward, ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jkunu prekundizzjoni 
għall-kompetittività tal-industriji u s-
servizzi Ewropej, b’mod partikolari fl-
oqsma tas-sigurtà, l-iżvilupp diġitali u l-
protezzjoni tal-privatezza Is-suċċess tal-
implimentazzjoni tal-bidliet neċessarji 
jiddependi ħafna fuq l-involviment 
pubbliku fix-xjenza u l-innovazzjoni u l-
benefiċċji tiegħu. Sabiex dan jinkiseb, 
huwa essenzjali li jkun hemm iffokar fuq 
l-aspetti soċjali fl-isfidi soċjetali, u jkunu 
involuti mhux biss il-parteċipanti 
industrijali, iżda wkoll ir-riċerkaturi u l-
universitajiet, kif ukoll is-soċjetà ċivili u l-
organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet 
tagħha.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà fir- (c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà fir-



AD\911768MT.doc 31/33 PE491.278v02-00

MT

riċerka u l-innovazzjoni; riċerka u l-innovazzjoni sabiex tinkiseb 
xjenza mas-soċjetà u għas-soċjetà;

Emenda 53

Proposta għal regolament
Anness II - Tabella

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tqassim indikattiv għall-Orizzont 2020 
huwa kif ġej (f’EUR miljun):

It-tqassim indikattiv għall-Orizzont 2020 
huwa kif ġej (f’EUR miljun):

I Xjenza eċċellenti, li 
minnha:

27818 I Xjenza eċċellenti, li 
minnha:

31,705 %

1. Il-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka

15008 1. Il-Kunsill Ewropew 
għar-Riċerka

2. It-Teknoloġiji Futuri u 
Emerġenti

3505 2. It-Teknoloġiji Futuri u 
Emerġenti

3. Azzjonijiet Marie Curie 
ta’ ħiliet, taħriġ u żvilupp 
tal-karriera

6503 3. Azzjonijiet Marie Curie 
ta’ ħiliet, taħriġ u żvilupp 
tal-karriera

4. Infrastrutturi tar-riċerka 
Ewropea (inklużi 
Infrastrutturi elettroniċi)

2802 4. Infrastrutturi tar-riċerka 
Ewropea (inklużi 
Infrastrutturi elettroniċi)

II Tmexxija industrijali, li 
minnha:

20280 II Tmexxija industrijali,
li minnha:

22,544 %

1. Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali*

15580
li 500 

minnhom 
huma 
għall-

EIT

1. Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali*

2. Aċċess għall-iffinanzjar 
ta’ riskju**

4000 2. Aċċess għall-iffinanzjar 
ta’ riskju**

3. Innovazzjoni fl-SMEs 700 3. Innovazzjoni fl-SMEs

III Sfidi tas-soċjetà, li 
minnha

35888 III Sfidi tas-soċjetà, li 
minnha

39,589 %

1. Saħħa, tibdil demografiku 
u benesseri;

9077
li 292 

minnhom 
huma 
għall-

EIT

1. Saħħa, tibdil 
demografiku u benesseri;

2. Sikurezza tal-ikel, 
agrikoltura sostenibbli, 

4694
li 150 

2. Sikurezza tal-ikel, 
agrikoltura sostenibbli, 
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riċerka tal-baħar u 
marittima, u l-
bijoekonomija;

minnhom 
huma 
għall-

EIT

riċerka tal-baħar u 
marittima, u l-
bijoekonomija;

3. Enerġija sikura, nadifa u 
effiċjenti

6537
li 210 

minnhom 
huma 
għall-

EIT

3. Enerġija sikura, nadifa 
u effiċjenti

4. Trasport intelliġenti, 
ekoloġiku u integrat

7690
li 247 

minnhom 
huma 
għall-

EIT

4. Trasport intelliġenti, 
ekoloġiku u integrat

5. Azzjoni Klimatika, użu 
effiċjenti ta’ riżorsi u 
materja prima 

3573

li 115 
minnhom 

huma 
għall-

EIT

5. Azzjoni Klimatika, użu 
effiċjenti ta’ riżorsi u 
materja prima 

6. Soċjetajiet inklużivi, 
innovattivi u siguri

4317
li 138 

minnhom 
huma 
għall-

EIT

6. Soċjetajiet inklużivi, 
innovattivi u siguri

Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-
Teknoloġija (EIT) 

1542 
+1652

***

Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-
Teknoloġija (EIT) 

3,64 %

Azzjonijiet diretti mhux 
nukleari taċ-Ċentru Konġunt 
għar-Riċerka

2212 Azzjonijiet diretti mhux 
nukleari taċ-Ċentru 
Konġunt għar-Riċerka

2,521 %

TOTAL 87740 TOTAL 100 %
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