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EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits 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

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 ma jistax jiġi 
stabbilit sakemm jintlaħaq qbil rigward 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 “Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas 
Finanzjarju Multiannwali (MFF) ġdid 
għal Ewropa kompetittiva, sostenibbli u 
inklużiva''1; itenni li jinħtieġu biżżejjed 
riżorsi addizzjonali fil-QFM li jmiss biex 
l-Unjoni tkun tista' tilħaq il-prijoritajiet 
eżistenti tal-politika tagħha u twettaq il-
kompiti l-ġodda previsti mit-Trattat ta' 
Lisbona, kif ukoll biex tindirizza 
sitwazzjonijiet mhux mistennija; jindika li 
anke b'żieda fil-livell ta’ riżorsi għall-
QFM li jmiss ta’ mill-anqas 5 % meta 
mqabbel mal-livell tal-2013, il-kontribut 
għall-ilħiq tal-objettivi u l-impenji 
miftiehma tal-Unjoni u għall-prinċipju 
tas-solidarjetà tal-Unjoni jista’ jkun biss 
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wieħed limitat; 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 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

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv tassenja 
rwol minn ta' quddiem lill-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (minn issa 
'l quddiem imsejjaħ EIT) li jikkontribwixxi
għal għadd ta' inizjattivi ewlenin.

(1) L-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv tassenja 
rwol minn ta’ quddiem lill-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (minn issa 
’l quddiem imsejjaħ EIT) li għandu l-għan 
li jikkontribwixxi għal għadd ta’ inizjattivi 
ewlenin, b’mod partikolari l-inizjattivi 
ewlenin għal Unjoni tal-Innovazzjoni u 
Żgħażagħ Attivi.

Emenda 5
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Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-EIT se jattira wkoll fondi 
sinifikanti tas-settur privat għall-
attivitajiet tiegħu u b’hekk isaħħaħ il-
kapaċità ta’ innovazzjoni tal-UE.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-impatt tal-finanzjament tal-IET 
tal-Unjoni għandu jkun massimizzat bil-
mobilizzazzjoni, il-pooling u l-leverage 
tar-riżorsi finanzjarji pubbliċi u privati.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-kamp ta' applikazzjoni tal-
kontribuzzjoni tal-EIT lejn il-Komunitajiet 
għall-Għarfien u l-Innovazzjoni (minn issa 
’l quddiem imsejħa KICs) għandu jkun 
iddefinit u l-oriġini tar-riżorsi finanzjarji 
tal-KICs għandha tkun iċċarata.

(7) Il-kamp ta' applikazzjoni tal-
kontribuzzjoni tal-EIT lejn il-Komunitajiet 
għall-Għarfien u l-Innovazzjoni (minn issa 
’l quddiem imsejħa KICs) għandu jkun 
iddefinit u l-oriġini tar-riżorsi finanzjarji 
tal-KICs għandha tkun iċċarata. L-EIT 
għandu jiżviluppa aktar sinerġiji u 
komplementarjetà kemm jista’ jkun mal-
fondi strutturali.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-KICs għandhom ifittxu s-sinerġiji 
ma' inizjattivi rilevanti tal-Unjoni Ewropea.

(12) Il-KICs għandhom ifittxu s-sinerġiji 
ma' inizjattivi rilevanti tal-Unjoni Ewropea. 
Dawn is-sinerġiji ma għandhomx 
jikkompromettu l-prinċipju tal-eċċellenza 
fir-riċerka, l-innovazzjoni u l-edukazzjoni 
li l-IET għandha tippersegwi.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-infiq ta-fondi tal-UE u tal-Istati 
Membri fuq ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-
edukazzjoni għandhom ikunu kkoordinati 
aħjar ħalli tkun assigurata l-
komplementarjetà, effikaċja u viżibilità 
aħjar, kif ukoll jinkisbu sinerġiji baġitarji 
aħjar.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-eċċellenza għandha tkun il-mutur 
ewlieni tal-EIT inġenerali, filwaqt li 
tippromovi t-tifrix tal-parteċipazzjoni 
sabiex tkun imħeġġa l-eċċellenza fl-
Ewropa kollha, inkluż il-kunċett ta’ 
“taraġ għall-eċċellenza” biex 
jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni ta’ unitjiet 
b’saħħithom ta’ eċċellenza embrijonika.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kriterji u l-proċeduri għall-
iffinanzjar, il-monitoraġġ u l-valutazzjoni 
tal-attivitajiet tal-KICs għandhom ikunu 
adotatti mill-EIT qabel it-tnedija tal-
proċess ta' għażla tal-KIC.

(14) Il-kriterji u l-proċeduri għall-
iffinanzjar, il-monitoraġġ u l-valutazzjoni 
tal-attivitajiet tal-KICs għandhom ikunu 
adottati mill-EIT qabel it-tnedija tal-
proċess ta’ għażla tal-KIC, fejn l-
implimentazzjoni tal-miżuri ta’ 
semplifikazzjoni hija tal-akbar 
importanza.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Huwa importanti li tkun żgurata l-
ġestjoni finanzjarja tajba tal-IET u l-
implementazzjoni tal-KICs bl-aktar 
manjiera effikaċi u li tgħin lill-utent.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 18 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-Kummissjoni għandha ssaħħaħ ir-
rwol tagħha fil-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni ta' aspetti speċifiċi tal-
attivitajiet tal-EIT.

(18) Il-Kummissjoni għandha ssaħħaħ ir-
rwol tagħha fil-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni ta' aspetti speċifiċi tal-
attivitajiet tal-EIT. Il-Kummissjoni 
għandha timmonitorja kull sena l-
implimentazzjoni tal-programm bl-użu ta' 
indikaturi ewlenin għall-valutazzjoni tar-
riżultati u l-impatti. Dawn l-indikaturi, 
inklużi linji ta' referenza rilevanti, 
għandhom jipprovdu l-bażi minima sabiex 
jiġi vvalutat sa liema punt intlaħqu l-
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għanijiet tal-IET.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) L-attivitajiet tal-IET għandhom 
jiżguraw l-akbar trasparenza, 
responsabilità politika, u skrutinju 
demokratiku tal-kontribuzzjonijiet mill-
baġit tal-Unjoni, l-aktar f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-kontribuzzjoni tagħhom, it-
tnejn mistennijin u miksubin, għall-ksib 
tal-objettivi tal-Unjoni.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt c
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 2 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. "Forum tal-partijiet interessati" tfisser 
laqgħa miftuħa għar-rappreżentanti tal-
awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, għal 
entitajiet individwali jew ta' interess 
organizzat mid-dinja tan-negozju, l-
edukazzjoni ogħla u r-riċerka, għal 
organizzazzjonijiet miġbura flimkien, kif 
ukoll partijiet oħra interessati minn naħa 
għal oħra tat-triangolu tal-għarfien".

10. "Forum tal-partijiet interessati" tfisser 
laqgħa miftuħa għar-rappreżentanti tal-
awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, għal 
entitajiet individwali jew ta' interess 
organizzat mid-dinja tan-negozju, l-
edukazzjoni ogħla u r-riċerka, għal 
organizzazzjonijiet miġbura flimkien, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, kif 
ukoll partijiet oħra interessati minn naħa 
għal oħra tat-triangolu tal-għarfien".
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-missjoni tal-EIT hija li jikkontribwixxi 
għat-tkabbir u l-kompetittività ekonomika 
fl-Ewropa, b’mod sostenibbli, bit-tisħiħ tal-
kapaċità tal-innovazzjoni tal-Istati Membri 
u tal-Unjoni. Dan għandu jagħmlu billi 
jippromwovi u jintegra l-edukazzjoni 
ogħla, ir-riċerka u l-innovazzjoni tal-ogħla 
standards. L-Objettivi Ġenerali, l-Objettivi 
Speċifiċi u l-indikaturi tar-riżultati tal-EIT 
għall-perjodu 2014-2020 huma ddefiniti fl-
Orizzont 2020".

Il-missjoni tal-EIT hija li jikkontribwixxi 
għat-tkabbir u l-kompetittività ekonomika 
fl-Ewropa, b’mod sostenibbli, bit-tisħiħ tal-
kapaċità tal-innovazzjoni tal-Istati Membri 
u tal-Unjoni. Dan għandu jagħmlu billi 
jippromwovi u jintegra l-edukazzjoni 
ogħla, ir-riċerka u l-innovazzjoni tal-
eċċellenza. L-Objettivi Ġenerali, l-
Objettivi Speċifiċi u l-indikaturi tar-
riżultati tal-EIT għall-perjodu 2014-2020 
huma ddefiniti fl-Orizzont 2020".

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 294/2008 
Artikolu 7a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT, fuq il-bażi tal-indikaturi ewlenin 
dwar ir-rendiment u bil-kooperazzjoni tal-
Kummissjoni, għandu jorganizza 
monitoraġġ kontinwu u valutazzjonijiet 
esterni minn żmien għal żmien tal-
kontributi, ir-riżultati u l-impatt ta' kull
KIC."

L-EIT, fuq il-bażi tal-indikaturi ewlenin 
dwar ir-rendiment u bil-kooperazzjoni tal-
Kummissjoni, għandu jorganizza 
monitoraġġ kontinwu u valutazzjonijiet 
esterni minn żmien għal żmien tal-
kontributi, ir-riżultati u l-impatt ta' kull 
KIC." Dawn l-indikaturi, inklużi linji ta' 
referenza rilevanti, jipprovdu l-bażi 
minima sabiex jiġi vvalutat sa liema punt 
intlaħqu l-għanijiet tal-IET. Sabiex itejjeb 
il-provvista tal-outputs tal-EIT, l-
attivitajiet li jsiru mill-KICs għandu 
jkollhom impatt li jista’ jitkejjel fuq il-
ħolqien ta’ ftuħ ta’ negozji u spin-offs 
innovattivi u sostenibbli, partikolarment 
billi jappoġġaw in-networking u l-
attivitajiet intraprenditorjali ta’ min 
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jirċievi l-kwalifiki u t-taħriġ tal-EIT.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 15
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pakkett finanzjarju mill-Orizzont 2020 
għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament matul il-perjodu mill-1 ta' 
Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020 
huwa stabbilit għal EUR 3.182,230 miljun. 
L-approprjazzjonijiet annwali għandhom 
ikunu awtorizzati mill-awtorità baġitarja 
fil-limiti tal-qafas finanzjarju. Il-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-EIT lejn il-
KICs għandha tkun ipprovduta minn dan 
il-pakkett finanzjarju."

Fl-ambitu tat-tifsir tal-punt [17] tal-
Ftehima Interistituzzjonali tal-xxx/201z 
bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni fil-
kwestjonijiet baġitarji u l-
amministrazzjoni finanzjarja tajba, il-
pakkett finanzjarju mill-Orizzont 2020 
għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament matul il-perjodu mill-1 ta' 
Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020 
huwa stabbilit għal massimu ta’ EUR 
3.182,230 miljun. Dan l-ammont għandu 
jikkostitwixxi r-referenza primarja għall-
awtorità baġitarja matul il-proċedura 
baġitarja annwali. L-approprjazzjonijiet 
annwali għandhom jiġu awtorizzati mill-
awtorità baġitarja mingħajr preġudizzju 
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 fil-
kwestjonijiet baġitarji u l-amministrazzjoni 
finanzjarja tajba. Il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-EIT lejn il-KICs għandha 
tkun ipprovduta minn dan il-pakkett 
finanzjarju.
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