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Emenda 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jirrimarka li l-pakkett finanzjarju 
speċifikat fil-proposta leġiżlattiva 
jikkostitwixxi biss indikazzjoni lill-
awtorità leġiżlattiva u li dan ma jistax 
ikun iffissat sakemm jintlaħaq qbil fuq il-
proposta għal regolament li jistabbilixxi l-
qafas finanzjarju multiannwali 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 bit-titolu "Ninvestu fil-
ġejjieni: Qafas Finanzjarju Multiannwali 
(QFM) ġdid għal Ewropa kompetittiva, 
sostenibbli u inklużiva1; itenni li huma 
meħtieġa riżorsi addizzjonali suffiċjenti 
fil-QFM li jmiss sabiex l-Unjoni tkun 
tista' tissodisfa l-prijoritajiet politiċi 
eżistenti tagħha u twettaq il-kompiti ġodda 
previsti mit-Trattat ta' Lisbona, kif ukoll
biex tindirizza sitwazzjonijiet mhux 
mistennija; jirrimarka li anke b'żieda ta' 
5 % fil-livell tar-riżorsi għall-MFF li 
jmiss meta mqabbel mal-livell tal-2013, 
tkun tista' ssir biss kontribuzzjoni limitata 
għall-ilħuq tal-objettivi u l-impenji 
miftiehma tal-Unjoni u għall-prinċipju 
tas-solidarjetà tal-Unjoni; jistieden lill-
Kunsill, jekk ma jaqbilx ma' dan l-
approċċ, jidentifika b’mod ċar liema mill-
prijoritajiet jew proġetti politiċi tiegħu 
jistgħu jitneħħew kompletament, minkejja 
l-garanzija tal-valur miżjud Ewropew 
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tagħhom
_______________
1 Testi adottati, P7_TA(2011))0266.

Emenda 3

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. Ifakkar, barra minn hekk, il-pożizzjoni 
tiegħu li l-MFF li jmiss għandu jkun fih 
ammont ikbar ta’ riżorsi baġitarji f’oqsma 
li jistimulawi t-tkabbir ekonomiku u l-
kompetittività, bħala huma r-riċerka u l-
innovazzjoni skont prinċipji Ewropej ta’ 
valur miżjud u eċċellenza;

Emenda 4

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1d (ġdid)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

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

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Billi jappoġġa r-riċerka nukleari u l-
eċċellenza fl-innovazzjoni l-Programm ta’ 
Riċerka u Taħriġ tal-Komunità (minn hawn
'il-quddiem ‘il-Programm Euratom’) se 

(3) Billi jappoġġa r-riċerka nukleari u l-
eċċellenza fl-innovazzjoni l-Programm ta’ 
Riċerka u Taħriġ tal-Komunità (minn hawn
'il-quddiem ‘il-Programm Euratom’) se 
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jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-objettivi tal-
il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni 'Orizzont 2020' stabbilit 
permezz tar-Regolament (UE XX/XXX ta’ 
[….] (minn hawn ’il quddiem ‘Programm 
Qafas Orizzont 2020’) u jiffaċilita l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 u l-ħolqien u l-operat taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka;

jikkontribwixxi għall-ilħuq tal-objettivi tal-
il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni 'Orizzont 2020' stabbilit 
permezz tar-Regolament (UE) Nru.../.….]
(minn hawn ’il quddiem ‘Programm Qafas 
Orizzont 2020’) u jiffaċilita l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 u l-ħolqien u l-operat taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka; barra minn hekk, 
għandha tipprova tagħmel użu ulterjuri 
mill-Fondi Strutturali għar-riċerka 
nukleari u tiżgura l-allinjament tal-fondi 
mal-prijoritajiet ta’ riċerka tal-Komunità 
mingħajr ma jiġi kompromess il-prinċipju 
ta’ eċċellenza.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Komunità, billi ffirmat il-Ftehim 
dwar l-Istabbilment tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tal-Enerġija mill-Fużjoni 
tal-ITER għall-Implimentazzjoni Konġunta 
tal-Proġett ITER, impenjat ruħha li 
tipparteċipa fil-kostruzzjoni tal-ITER u fl-
isfruttar tiegħu fil-futur. Il-kontribuzzjoni 
tal-Komunità hija ġestita permezz tal-
‘Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u 
l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni’ (minn 
hawn 'il quddiem ‘Fużjoni għall-Enerġija’), 
stabbilita permezz tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill tas-27 ta’ Marzu 2007. L-
attivitajiet għal Fużjoni għall-Enerġija, 
inkluż ITER, għandhom jiġu rregolati minn 
att leġiżlattiv separat.

(6) Il-Komunità, billi ffirmat il-Ftehim 
dwar l-Istabbilment tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tal-Enerġija mill-Fużjoni 
tal-ITER għall-Implimentazzjoni Konġunta 
tal-Proġett ITER, impenjat ruħha li 
tipparteċipa fil-kostruzzjoni tal-ITER u fl-
isfruttar tiegħu fil-futur. Il-kontribuzzjoni 
tal-Komunità hija ġestita permezz tal-
‘Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u 
l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni’ (minn 
hawn 'il quddiem ‘Fużjoni għall-Enerġija’), 
stabbilita permezz tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill tas-27 ta’ Marzu 2007. L-
attivitajiet għal Fużjoni għall-Enerġija, 
inkluż ITER, għandhom jiġu rregolati minn 
att leġiżlattiv separat. Dan l-att leġiżlattiv 
separat se jistabbilixxi ammont massimu 
riżervat għall-kontribut mill-baġit tal-
Unjoni għall-proġett tal-ITER għas-snin 
2014-2018. Dan l-ammont massimu 
għandu jitqies bħala addizzjonali għall-
baġit propost mill-Kummissjoni għall-
programm Orizzont 2020, il-programm 
qafas EURATOM jew programmi oħra 
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tal-Unjoni. Kwalunkwe qbiż tal-ispejjeż 
iktar minn dan l-ammont massimu 
m’għandux ikollu impatt fuq proġetti 
oħra ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni u 
għandu jkun iffinanzjat permezz ta’ żieda 
tal-limiti tal-QFP jew permezz ta’ riżorsi 
addizzjonali iktar mil-limiti skont kif ikun 
xieraq.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Biex il-fużjoni issir għażla kredibbli 
għall-produzzjoni kummerċjali tal-enerġija, 
l-ewwel nett jeħtieġ li l-kostruzzjoni tal-
ITER titlesta b’suċċess u fil-ħin u jibda l-
operat tiegħu. It-tieni nett jeħtieġ li jiġi 
stabbilit pjan direzzjonali ambizzjuż, iżda 
realistiku lejn il-produzzjoni tal-elettriku 
sal-2050. L-ilħuq ta’ dawn il-miri jirrikjedi 
li l-programm Ewropew tal-fużjoni 
jingħata direzzjoni mill-ġdid. Għandu jkun 
hemm fokus aktar b’saħħtu fuq l-attivitajiet 
li jappoġġaw l-ITER. Razzjonalizzazzjoni 
bħal din għandha tintlaħaq mingħajr ma 
jkun hemm tfixkil fit-tmexxija Ewropea 
tal-komunità xjentifika tal-fużjoni.

(7) Biex il-fużjoni issir għażla kredibbli 
għall-produzzjoni kummerċjali tal-enerġija, 
l-ewwel nett jeħtieġ li l-kostruzzjoni tal-
ITER titlesta b’suċċess u fil-ħin u jibda l-
operat tiegħu. It-tieni nett jeħtieġ li jiġi 
stabbilit pjan direzzjonali ambizzjuż, iżda 
realistiku lejn il-produzzjoni tal-elettriku 
sal-2050. L-ilħuq ta’ dawn il-miri jirrikjedi 
li l-programm Ewropew tal-fużjoni 
jingħata direzzjoni mill-ġdid. Għandu jkun 
hemm fokus aktar b’saħħtu fuq l-attivitajiet 
li jappoġġaw l-ITER filwaqt li jiġi żgurat 
kontroll tar-riskju adegwat u jiġu evitati 
spejjeż żejda. Razzjonalizzazzjoni bħal din 
għandha tintlaħaq mingħajr ma jkun hemm 
tfixkil fit-tmexxija Ewropea tal-komunità 
xjentifika tal-fużjoni jew programmi tal-
Unjoni li jirnexxu.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Filwaqt li hija l-għażla individwali ta’ 
kull Stat Membru jekk għandux jagħmel 
użu jew le mill-enerġija nukleari, ir-rwol 
tal-Unjoni huwa li tiżviluppa, fl-interess 

(10) Filwaqt li hija l-għażla individwali ta’ 
kull Stat Membru jekk għandux jagħmel 
użu jew le mill-enerġija nukleari, ir-rwol 
tal-Unjoni huwa li tiżviluppa, fl-interess 
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tal-Istati Membri kollha, qafas biex 
tappoġġa riċerka mill-aktar avvanzata 
konġunta, il-ħolqien u l-preservazzjoni tal-
għarfien dwar it-teknoloġiji tal-fissjoni 
nukleari, b’enfasi speċjali fuq is-sikurezza, 
is-sigurtà, il-protezzjoni mir-radjazzjoni u 
n-nonproliferazzjoni. Dak jirrikjedi 
evidenza xjentifika indipendenti, li għaliha 
l-JRC jista’ jagħmel kontribuzzjoni 
prinċipali. Dak ġie rikonoxxut fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
‘Inizjattiva Ewlenija tal-Ewropa 2020 
Unjoni tal-Innovazzjoni', fejn il-
Kummissjoni ddikjarat l-intenzjoni tagħha 
li ssaħħaħ l-evidenza xjentifika għat-tfassil 
tal-politika permezz tal-JRC. Il-JRC 
jipproponi li jwieġeb għal dik l-isfida billi 
jiffoka r-riċerka tiegħu dwar is-sikurezza u 
s-sigurtà nukleari fuq il-prijoritajiet tal-
politika tal-Unjoni.

tal-Istati Membri kollha, qafas biex 
tappoġġa riċerka mill-aktar avvanzata 
konġunta, il-ħolqien u l-preservazzjoni tal-
għarfien dwar it-teknoloġiji tal-fissjoni 
nukleari, partikolarment reatturi tal-
fissjoni tal-ġenerazzjoni l-ġdida, b’enfasi 
speċjali fuq is-sikurezza, is-sigurtà, il-
protezzjoni mir-radjazzjoni u n-
nonproliferazzjoni. Dak jirrikjedi evidenza 
xjentifika indipendenti, li għaliha l-JRC 
jista’ jagħmel kontribuzzjoni prinċipali. 
Dak ġie rikonoxxut fil-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni ‘Inizjattiva Ewlenija tal-
Ewropa 2020 Unjoni tal-Innovazzjoni', fejn 
il-Kummissjoni ddikjarat l-intenzjoni 
tagħha li ssaħħaħ l-evidenza xjentifika 
għat-tfassil tal-politika permezz tal-JRC. Il-
JRC jipproponi li jwieġeb għal dik l-isfida 
billi jiffoka r-riċerka tiegħu dwar is-
sikurezza u s-sigurtà nukleari fuq il-
prijoritajiet tal-politika tal-Unjoni.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għandu jinkiseb ukoll impatt ikbar 
bil-kombinament tal-Programm Euratom u 
l-fondi tas-settur privat fi ħdan l-isħubiji 
pubbliċi-privati f'oqsma ewlenin fejn ir-
riċerka u l-eċċellenza fl-innovazzjoni 
jistgħu jikkontribwixxu għall-miri 
kompetittivi usa' tal-Unjoni. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari għall-
involviment tal-impriżi żgħar u medji.

(16) Għandu jinkiseb ukoll impatt ikbar 
bil-kombinament tal-Programm Euratom u 
l-fondi tas-settur privat fi ħdan l-isħubiji 
pubbliċi-privati f'oqsma ewlenin fejn ir-
riċerka u l-eċċellenza fl-innovazzjoni 
jistgħu jikkontribwixxu għall-miri 
kompetittivi usa' tal-Unjoni. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari għall-
involviment tal-impriżi żgħar u medji.
Barra minn hekk, għandu jiġi faċilitat l-
użu ulterjuri mill-Fondi Strutturali għar-
riċerka nukleari u l-allinjament parzjali 
ta’ dawn il-fondi mal-prijoritajiet ta’ 
riċerka mingħajr ma jiġi kompromess il-
prinċipju tal-eċċellenza.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-ħtieġa għal approċċ ġdid għall-
ġestjoni tal-kontroll u r-riskju fil-
finanzjament tar-riċerka tal-Unjoni ġie 
rikonoxxut mill-Kunsill Ewropew tal-
4 ta' Frar 2011, fejn saret talba għal bilanċ 
ġdid bejn il-fiduċja u l-kontroll u bejn it-
teħid u l-evitar tar-riskju. Il-Parlament 
Ewropew, fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-
11 ta’ Novembru 2010 dwar is-
simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
Programmi Qafas għar-Riċerka, talab
għal bidla pragmatika lejn is-
simplifikazzjoni amministrattiva u 
finanzjarja u ddikjara li l-ġestjoni tal-
finanzjament tar-riċerka Ewropea għandha 
tkun ibbażata aktar fuq il-fiduċja u toleranti 
tar-riskju lejn il-parteċipanti.

(19) Il-ħtieġa għal approċċ ġdid għall-
ġestjoni tal-kontroll u r-riskju fil-
finanzjament tar-riċerka tal-Unjoni ġie 
rikonoxxut mill-Kunsill Ewropew tal-
4 ta' Frar 2011, fejn saret talba għal bilanċ 
ġdid bejn il-fiduċja u l-kontroll u bejn it-
teħid u l-evitar tar-riskju. Il-Parlament 
Ewropew talab għal simplifikazzjoni 
radikali tal-finanzjament tal-Unjoni għar-
riċerka u l-innovazzjoni fir-riżoluzzjonijiet
tiegħu tal-11 ta’ Novembru 20101 u t-8 ta’ 
Ġunju 20112. Ir-riżoluzzjoni preċedenti 
talbet għal bidla pragmatika lejn is-
simplifikazzjoni amministrattiva u 
finanzjarja u ddikjarat li l-ġestjoni tal-
finanzjament tar-riċerka Ewropea għandha 
tkun ibbażata aktar fuq il-fiduċja u toleranti 
tar-riskju lejn il-parteċipanti filwaqt li 
dawn tal-aħħar enfasizzaw li kwalunkwe 
żieda fil-fondi għandha tkun 
akkumpanjata ma’ simplifikazzjoni 
radikali tal-proċeduri ta’ finanzjament.
_____________
1 ĠU C 74E, 13.3.2012, p. 34..
2 Testi adottati, P7_TA(2011)0266.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
għandhom ikunu protetti permezz ta’ 
miżuri proporzjonati matul iċ-ċiklu kollu 
tan-nefqa, inkluż l-prevenzjoni, id-
detezzjoni u l-investigazzjoni tal-
irregolaritajiet, l-irkupru tal-finanzjamenti 

(20) L-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
għandhom ikunu protetti permezz ta’ 
miżuri neċessarji proporzjonati u effiċjenti
matul iċ-ċiklu kollu tan-nefqa, inkluż l-
prevenzjoni, id-detezzjoni u l-
investigazzjoni tal-irregolaritajiet, l-irkupru 
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mitlufa, imħallsin ħażin jew użati b’mod 
skorrett u, fejn jixraq, il-penali. Strateġija 
tal-kontroll riveduta, għandha tibdel il-
fokus mill-minimizzazzjoni tar-rati tal-
iżball lejn kontroll ibbażat fuq ir-risjku u d-
detezzjoni tal-frodi, u għandha tnaqqas il-
piż tal-kontroll għall-parteċipanti.

tal-finanzjamenti mitlufa, imħallsin ħażin 
jew użati b’mod skorrett u, fejn jixraq, il-
penali. Strateġija tal-kontroll riveduta, 
għandha tibdel il-fokus mill-
minimizzazzjoni tar-rati tal-iżball lejn 
kontroll ibbażat fuq ir-risjku u d-detezzjoni 
tal-frodi, u għandha tnaqqas il-piż tal-
kontroll għall-parteċipanti.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-Artikolu 7 tat-Trattat Euratom 
jinkariga lill-Kummissjoni bir-
responsabbiltà li twettaq il-Programm 
Euratom. Il-Kummissjoni, għall-finijiet tal-
implimentazzjoni tal-Programm Euratom, 
bl-eċċezzjoni tal-azzjonijiet diretti tagħha, 
għandha tkun mgħejjuna minn kumitat 
konsultattiv tal-Istati Membri sabiex 
jiżguraw koordinazzjoni li tixraq mal-
politiki nazzjonali fl-oqsma koperti minn 
dan il-programm ta’ riċerka u taħriġ.

(25) L-Artikolu 7 tat-Trattat Euratom 
jinkariga lill-Kummissjoni bir-
responsabbiltà li twettaq il-Programm 
Euratom. Il-Kummissjoni, għall-finijiet tal-
implimentazzjoni tal-Programm Euratom, 
bl-eċċezzjoni tal-azzjonijiet diretti tagħha, 
għandha tkun mgħejjuna minn kumitat 
konsultattiv tal-Istati Membri sabiex 
jiżguraw koordinazzjoni li tixraq mal-
politiki nazzjonali fl-oqsma koperti minn 
dan il-programm ta’ riċerka u taħriġ u biex 
jitkattru sinerġiji b’saħħithom u 
kumplimentaritajiet bejn il-fondi Ewropej, 
nazzjonali u reġjonali.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) L-infiq tal-fondi tal-Unjoni u tal-
Istati Membri fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni għandu jkun ikkoordinat 
aħjar sabiex tiġi żgurata l-
kumplimentarità, effiċjenza mtejba u 
viżibilità, kif ukoll biex jinkisbu sinerġiji 
baġitarji aħjar.
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) "intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju 
(SME)" tfisser entità legali li tissodisfa l-
kriterji stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta’ 
Mejju 20031.
_________
1 ĠU L 124, 30.5.2003 p.36.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2– punt (h)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) jiżguraw id-disponibbiltà u l-użu tal-
infrastrutturi tar-riċerka ta’ rilevanza 
panEwropea;

(h) jiżguraw id-disponibbiltà u l-użu u 
jippromwovu l-iżvilupp tal-infrastrutturi 
tar-riċerka l-ġodda ta’ rilevanza 
panEwropea;

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm Euratom 
għandu jkun EUR 1,788.889 miljun. L-
ammont għandu jitqassam kif ġej:

1. Fi ħdan it-tifsira tal-punt [18] tal-
Ftehim Interistituzzjonali ta’ .../… bejn il-
Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni fi 
kwistjonijiet baġitarji u l-ġestjoni 
finanzjarja soda, il-pakkett finanzjarju 
għall-implimentazzjoni tal-Programm 
Euratom għandu jkun
EUR 1,788.889 miljun. L-ammont għandu 
jikkostitwixxi r-referenza primarja għall-
awtorità baġitarja waqt il-proċedura 



AD\911773MT.doc 11/14 PE491.280v02-00

MT

baġitarja annwali. Għandu jitqassam kif 
ġej:

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-finanzjament tal-ITER għas-snin 
2014-2018 mhuwiex inkluż fil-pakkett 
imsemmi hawn fuq u għandu jiġi stabbilit 
fid-Deċiżjoni tal-Kunsill xxx/xxx

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-approprjazzjonijiet annwali 
għandhom jiġu awtorizzati mill-awtorità 
baġitarja mingħajr 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-kooperazzjoni fi 
kwistjonijiet baġitarji u l-
amministrazzjoni finanzjarja tajba.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Komunità għandha tagħmel użu 
ulterjuri mill-Fondi Strutturali għar-
riċerka nukleari u tiżgura l-allinjament 
tal-fondi mal-prijoritajiet ta’ riċerka tal-
Komunità mingħajr ma jiġi kompromess 
il-prinċipju tal-eċċellenza.
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) inizjattivi mmirati lejn it-tkabbir tas-
sensibilizzazzjoni u l-iffaċilitar tal-aċċess 
għal finanzjament taħt il-Programm 
Euratom, b'mod partikolari għal dawk ir-
reġjuni jew tipi ta' parteċipant li mhumiex 
rappreżentati biżżejjed;

(a) inizjattivi mmirati lejn it-tkabbir tas-
sensibilizzazzjoni u l-iffaċilitar tal-aċċess 
għal finanzjament taħt il-Programm 
Euratom, b'mod partikolari għal dawk ir-
reġjuni jew tipi ta' parteċipant li mhumiex 
rappreżentati biżżejjed u b’mod partikolari 
għall-SMEs, biex min-naħa tagħhom 
jitqawwew l-utilizzazzjoni tal-
finanzjament disponibbli u l-
parteċipazzjoni fil-programm Euratom;

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-31 ta’ Mejju 2017, u filwaqt li titqis l-
evalwazzjoni ex post tas-7 Programm 
Kwadru tal-Euratom stabbilit peremezz 
tad-Deċiżjoni 2006/970/Euratom u tal-
Programm Euratom (2012-2013) stabbilit 
permezz tad-Deċiżjoni 20XX/XX/Euratom, 
li għandha titlesta sal-aħħar tal-2015, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta' esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Programm 
Euratom dwar il-kisbiet, fil-livell tar-
riżultati u progress lejn l-impatti, tal-
objettivi u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni, u l-
valur miżjud Ewropew. L-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll il-kontribuzzjoni tal-
miżuri tal-prijoritajiet tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklusiv u r-
riżultati tal-impatt fit-tull tal-miżuri 

Sal-31 ta’ Mejju 2016, u filwaqt li titqis l-
evalwazzjoni ex post tas-7 Programm 
Kwadru tal-Euratom stabbilit peremezz 
tad-Deċiżjoni 2006/970/Euratom u tal-
Programm Euratom (2012-2013) stabbilit 
permezz tad-Deċiżjoni 20XX/XX/Euratom, 
li għandha titlesta sal-aħħar tal-2015, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta' esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Programm 
Euratom dwar il-kisbiet, fil-livell tar-
riżultati u progress lejn l-impatti, tal-
objettivi u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni, u l-
valur miżjud Ewropew. Din l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll l-aspetti relatati mal-
aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal estensjoni tal-
eċċellenza tax-xjenza tal-Unjoni u l-bażi 
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preċedenti. ta’ innovazzjoni għall-SMEs u għall-
promozzjoni tal-bilanċ bejn is-sessi. L-
evalwazzjoni għandha tqis ukoll il-
kontribuzzjoni tal-miżuri tal-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklusiv u r-riżultati tal-impatt 
fit-tull tal-miżuri preċedenti.
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