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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

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
bil-ħsieb li jikkontribwixxi direttament 
għall-ħolqien ta’ tmexxija industrijali, 
tkabbir u impjiegi fl-Ewropa u għandha 
tirrifletti l-viżjoni strateġika tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-
6 ta’ Ottubru 2010 lill-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat 
tar-Reġjuni “Innovazzjoni tal-Inizjattiva 
Ewlenija tal-Ewropa 2020” fejn il-
Kummissjoni timpenja lilha nfisha biex 
tissimplifika l-aċċess għall-parteċipanti.

(2) Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
bil-ħsieb li jikkontribwixxi direttament 
għall-eċċellenza fir-riċerka u fl-
innovazzjoni, għall-ħolqien ta’ tmexxija 
industrijali, tkabbir u impjiegi fl-Ewropa u 
għandha tirrifletti l-viżjoni strateġika tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-
6 ta’ Ottubru 2010 lill-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat 
tar-Reġjuni “Innovazzjoni tal-Inizjattiva 
Ewlenija tal-Ewropa 2020” fejn il-
Kummissjoni timpenja lilha nfisha biex 
tissimplifika l-aċċess għall-parteċipanti. 
Fl-istess ħin, Orizzont 2020 għandu jqis 
b’mod xieraq il-ħtieġa li ssir distinzjoni 
bejn it-tipi differenti ta’ benefiċjarji.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Orizzont 2020 għandu jappoġġa l-ilħuq 
u l-funzjonament taż-Żona Ewropea tar-
Riċerka li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien 
xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw 
b’mod liberu, billi jsaħħaħ il-kooperazzjoni 
bejn l-Unjoni u l-Istati Membri, b’mod 
partikolari permezz tal-applikazzjoni ta’ 
sett koerenti ta’ regoli.

(3) Orizzont 2020 għandu jappoġġa l-ilħuq
u l-funzjonament taż-Żona Ewropea tar-
Riċerka li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien 
xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw 
b’mod liberu, billi jsaħħaħ il-kooperazzjoni 
bejn l-Unjoni u l-Istati Membri, b’mod 
partikolari permezz tal-applikazzjoni ta’ 
sett koerenti u trasparenti ta’ regoli.
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni għandhom jirriflettu 
b’mod adegwat ir-rakkomandazzjonijiet
tal-Parlament Ewropew, kif inhuma 
mqassra fir-"Rapport dwar is-
simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
Programmi Qafas tar-Riċerka", u l-Kunsill 
fir-rigward tas-simplifikazzjoni tar-
rekwiżiti amministrattivi u finanzjarji tal-
programmi qafas ta’ riċerka. Ir-regoli 
għandhom jagħtu kontinwità għall-miżuri 
ta’ simplifikazzjoni diġà implimentati taħt 
id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' 
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp 
teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-
2013) u aktar progress fit-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv għal parteċipanti u l-
kumplessità tad-dispożizzjonijiet 
finanzjarji sabiex jonqsu l-iżbalji 
finanzjarji. Ir-regoli għandhom ukoll iqisu 
t-tħassib u r-rakkomnadazzjonijiet mill-
komunità tar-riċerka li jirriżultaw mid-
dibatitu li nbeda permezz tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fid-29 
ta’ April 2010 lill-Parlament Ewropew, il-
Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni – “Is-
simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
programmi qafas tar-riċerka”, u l-Green 
Paper sussegwenti tad-9 ta’ Frar 2011 “Il-
bidla ta’ sfidi f’opportunitajiet: Lejn Qafas 
Strateġiku Komuni għall-finanzjament tar-
Riċerka u l-Innovazzjoni tal-UE".

(4) Ir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni għandhom jirriflettu 
b’mod adegwat ir-rakkomandazzjonijiet 
tal-Parlament Ewropew, kif inhuma 
mqassra fir-"Rapport dwar is-
simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
Programmi Qafas tar-Riċerka", u l-Kunsill 
fir-rigward tas-simplifikazzjoni tar-
rekwiżiti amministrattivi u finanzjarji tal-
programmi qafas ta’ riċerka. Fir-
riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 
bit-titlu "Ninvestu fil-ġejjieni: Qafas 
Finanzjarju Pluriennali (QFP) ġdid għal 
Ewropa kompetittiva, sostenibbli u 
inklużiva1, il-Parlament Ewropew talab 
ukoll simplifikazzjoni radikali fil-
finanzjament tar-riċerka u l-innovazzjoni 
tal-Unjoni filwaqt li enfasizza li 
kwalunkwe żieda fil-fondi għandha tkun 
marbuta ma’ simplifikazzjoni radikali tal-
proċeduri tal-finanzjament. Ir-regoli 
għandhom jagħtu kontinwità għall-miżuri 
ta’ simplifikazzjoni diġà implimentati taħt 
id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' 
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp 
teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-
2013) u aktar progress fit-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv għal parteċipanti u l-
kumplessità tad-dispożizzjonijiet 
finanzjarji sabiex tkun faċilitata l-
parteċipazzjoni u jonqsu l-iżbalji 
finanzjarji. Ir-regoli għandhom ukoll iqisu 
t-tħassib u r-rakkomandazzjonijiet mill-
komunità tar-riċerka li jirriżultaw mid-
dibatitu li nbeda permezz tal-
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Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fid-29 
ta’ April 2010 lill-Parlament Ewropew, il-
Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni – “Is-
simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
programmi qafas tar-riċerka”, u l-Green 
Paper sussegwenti tad-9 ta’ Frar 2011 “Il-
bidla ta’ sfidi f’opportunitajiet: Lejn Qafas 
Strateġiku Komuni għall-finanzjament tar-
Riċerka u l-Innovazzjoni tal-UE". 
F’termini konkreti, ir-regoli simplifikati 
ġodda ta’ parteċipazzjoni u 
disseminazzjoni għandhom jimmiraw li 
jnaqqsu ż-żmien medju għall-għoti 
b’100 jum meta mqabbel mas-sitwazzjoni 
fl-2011 kif deskritta fil-Komunikazzjoni 
tal-Kummissjoni tat-
30 ta’ Novembru 2011 lill-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-
Kumitat tar-Reġjuni “Il-Programm Qafas 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni –
Orizzont 2020”2. 
__________
 Testi adottati, P7_TA(2011)0266.
2 COM(2011) 808 finali.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Sa mill-bidu nett, ir-regoli għall-
parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni 
f’Orizzont 2020 għandhom ikunu ċari u 
trasparenti u jiżguraw l-akbar 
parteċipazzjoni tal-SMEs li tkun possibbli. 
Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali u ta’ 
kjarifika, ir-regoli, bħala prinċipju, 
għandhom jibqgħu validi waqt il-perjodu 
kollu tal-programm. Meta r-regoli 
għandhom jiġu adattati, dan m’għandux 
ikun għad-detriment tal-parteċipanti li l-
proġett tagħhom ġie approvat fl-ambitu 
tas-sett ta’ regoli preċedenti. L-
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istruzzjonijiet rilevanti kollha u n-noti ta’ 
gwida għall-benefiċjarji u l-awdituri 
għandhom ikunu disponibbli mill-bidu 
tal-programm ’il quddiem.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għandu jiġi żgurat approċċ integrat 
billi jinġabru flmkien attivitajiet koperti 
mis-Seba’ Programm Kwadru għar-
Riċerka, il-Programm Qafas għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni u l-Istitut 
Ewropew għall-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija (l-EIT) sabiex il-
parteċipazzjoni tkun magħmula aktar faċli, 
jinħoloq sett aktar koerenti ta’ strumenti u 
jiżdied l-impatt xjentifiku u ekonomiku 
filwaqt li jiġu evitati d-dupplikazzjoni u l-
frammentazzjoni. Għandhom japplikaw 
regoli komuni sabiex jiġi żgurat qafas 
koerenti li għandu jiffaċilita l-
parteċipazzjoni fi programmi li jkunu 
qegħdin jirċievu kontribuzzjoni finanzjarja 
tal-Unjoni mill-baġit ta’ Orizzont 2020, 
inkluż il-parteċipazzjoni fi programmi 
ġestiti mill-EIT, impriżi konġunti jew 
kwalunkwe struttura oħra taħt l-
Artikolu 187 tat-TFUE jew parteċipazzjoni 
fi programmi mwettqa mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 185 tat-TFUE. 
Madankollu, għandha tiġi żgurata l-
flessibilità biex jiġu adottati regoli speċifiċi 
meta dawn ikunu ġustifikati mill-ħtiġijiet
speċifiċi tal-azzjonijiet rispettivi u bil-
kunsens tal-Kummissjoni.

(6) Għandu jiġi żgurat approċċ integrat 
billi jinġabru flmkien attivitajiet koperti 
mis-Seba’ Programm Kwadru għar-
Riċerka, il-Programm Qafas għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni u l-Istitut 
Ewropew għall-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija (l-EIT) sabiex il-
parteċipazzjoni tkun magħmula aktar faċli, 
jinħoloq sett aktar koerenti ta’ strumenti u 
jiżdied l-impatt xjentifiku u ekonomiku 
filwaqt li jiġu evitati d-dupplikazzjoni u l-
frammentazzjoni. Għandhom japplikaw 
regoli komuni sabiex jiġi żgurat qafas 
koerenti li għandu jiffaċilita l-
parteċipazzjoni fi programmi li jkunu 
qegħdin jirċievu kontribuzzjoni finanzjarja 
tal-Unjoni mill-baġit ta’ Orizzont 2020, 
inkluż il-parteċipazzjoni fi programmi 
ġestiti mill-EIT, impriżi konġunti jew 
kwalunkwe struttura oħra taħt l-
Artikolu 187 tat-TFUE jew parteċipazzjoni 
fi programmi mwettqa mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 185 tat-TFUE. 
Madankollu, għandha tiġi żgurata l-
flessibilità biex jiġu adottati regoli speċifiċi 
meta dawn ikunu ġustifikati min-natura
speċifika tal-azzjonijiet rispettivi u mill-
viċinanza tagħhom mas-suq u bil-kunsens 
tal-Kummissjoni.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Dawn ir-regoli għall-parteċipazzjoni u 
d-disseminazzjoni għandhom jipprovdu 
qafas koerenti, komprensiv u trasparenti 
biex jiżguraw l-aktar implimentazzjoni 
effiċjenti possibbli, billi jikkunsidraw il-
ħtieġa ta’ aċċess faċli mill-parteċipanti 
kollha, b’mod partikolari impriżi żgħar u 
medji, permezz ta’ proċeduri ssimplifikati. 
L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni tista' 
tiġi pprovduta permezz ta’ forom 
differenti.

(9) Dawn ir-regoli għall-parteċipazzjoni u 
d-disseminazzjoni għandhom jipprovdu 
qafas koerenti, komprensiv u trasparenti 
biex jiżguraw l-aktar implimentazzjoni 
effiċjenti possibbli, billi jikkunsidraw il-
ħtieġa ta’ aċċess faċli mill-parteċipanti 
kollha, b’mod partikolari impriżi żgħar u 
medji, permezz ta’ proċeduri ssimplifikati. 
Orizzont 2020 għandu jiżgura tnaqqis 
sinifikanti fil-piż burokratiku għall-
benefiċjarji. Għalhekk, f’konformità mar-
Regolament Finanzjarju, l-istandards 
internazzjonali taż-żamma tal-kontijiet u 
l-kriterji tal-eliġibbiltà, il-prattiki abitwali 
taż-żamma tal-kontijiet tal-ispejjeż tal-
benefiċjarji għandhom jiġu aċċettati 
kemm jista’ jkun sabiex jitnaqqas il-piż 
amministrattiv. L-assistenza finanzjarja 
mill-Unjoni tista' tiġi pprovduta permezz 
ta’ forom differenti.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-SMEs jikkostitwixxu sors 
sinifikanti ta’ innovazzjoni u tkabbir fl-
Ewropa u għalhekk għandha tiġi 
promossa u faċilitata b’mod attiv il-
parteċipazzjoni b’saħħitha ta’ dawn l-
entitajiet f’Orizzont 2020. Għal dan il-
għan, l-użu ta’ definizzjoni unika ta’ 
SMEs skont ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 2013 huwa ta’ importanza 
kbira rigward id-definizzjoni ta’ intrapriżi 
mikro, żgħar u ta’ daqs medju1.
__________
1 ĠU L 124, 30.5.2003, p.36
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti t-termini 
u l-kundizzjonijiet sabiex jiġi pprovdut il-
finanzjament mill-Unjoni lill-parteċipanti 
f’azzjonijiet taħt Orizzont 2020. Sabiex 
tonqos il-kumplessità tar-regoli eżistenti 
tal-finanzjament u ikun hemm aktar 
flessibbiltà lejn l-implimentazzjoni tal-
proġett, għandha tiġi adottata sistema ta’ 
rimborż tal-ispiża simplifikata b’użu 
mtejjeb ta’ somom f’daqqa, rati fissi u 
spejjeż ta’ skala ta’ unità. Għall-finijiet ta’ 
simplifikazzjoni, għandha tiġi applikata 
rata unika ta’ rimborż għal kull tip ta’ 
azzjoni mingħajr ebda differenzjazzjoni 
skont it-tip ta’ parteċipant.

(12) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti t-termini 
u l-kundizzjonijiet sabiex jiġi pprovdut il-
finanzjament mill-Unjoni lill-parteċipanti 
f’azzjonijiet taħt Orizzont 2020. Sabiex 
tonqos il-kumplessità tar-regoli eżistenti 
tal-finanzjament u ikun hemm aktar 
flessibbiltà lejn l-implimentazzjoni tal-
proġett, għandha tiġi adottata sistema ta’ 
rimborż tal-ispiża simplifikata b’użu 
mtejjeb ta’ somom f’daqqa, rati fissi u 
spejjeż ta’ skala ta’ unità, inkluż rata 
unika ta’ rimborż għall-attivitajiet kollha, 
filwaqt li tippermetti differenzazzjoni 
skont it-tip ta’ benefiċjarju.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sfidi soċjali speċifiċi fil-qasam tar-
riċerka u l-innovazzjoni għandhom jiġu 
indirizzati permezz ta’ forom ġodda ta’ 
finanzjament bħal premji, akkwist 
prekummerċjali u akkwist pubbliku ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi li jeħtieġu regoli 
speċifiċi.

(13) Sfidi soċjali speċifiċi fil-qasam tar-
riċerka u l-innovazzjoni jistgħu jiġu 
indirizzati permezz ta’ forom ġodda ta’ 
finanzjament potenzjalment aktar 
effiċjenti bħal premji, akkwist 
prekummerċjali u akkwist pubbliku ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi li jeħtieġu regoli 
speċifiċi kif ukoll użu mtejjeb u aktar 
immirat tal-istrumenti finanzjarji 
innovattivi. L-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jippruvaw iżidu 
l-viżibilità u l-aċċessibilità għall-partijiet 
interessati relevanti.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Dawn ir-regoli għandhom jiżguraw 
l-akbar trasparenza, responsabilità u 
skrutinju demokratiku tal-istrumenti 
finanzjarji innovattivi u l-mekkaniżmi li 
jinvolvu l-baġit tal-Unjoni, speċjalment 
rigward il-kontribut tagħhom, kemm dak 
mistenni u wkoll dak akkwistat, għall-
ilħuq tal-objettivi tal-Unjoni.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
għandhom ikunu protetti permezz ta’ 
miżuri proporzjonati matul iċ-ċiklu tan-
nefqa.

(15) L-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
għandhom ikunu protetti permezz ta’ 
miżuri meħtieġa, proporzjonati u effiċjenti
matul iċ-ċiklu tan-nefqa.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex titjieb it-trasparenza, 
għandhom jiġu ppubblikati l-ismijiet ta’ 
esperti li jkunu assistew lill-Kummissjoni 
jew korpi rilevanti tal-finanzjament fl-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Fejn 
il-pubblikazzjoni tal-isem tkun tipperikola 
s-sigurtà jew l-integrità tal-espert 
indipendenti jew tkun tippreġudika bla 
bżonn il-privatezza tiegħu jew tagħha, il-
Kummissjoni jew il-korpi ta’ finanzjament 
għandhom ikunu kapaċi jibqgħu lura milli 
jippubblikaw dawn l-ismijiet.

(17) Sabiex titjieb it-trasparenza, 
għandhom jiġu ppubblikati l-ismijiet tal-
entitajiet ġuridiċi li ngħataw il-
finanzjament u ta’ esperti li jkunu assistew 
lill-Kummissjoni jew korpi rilevanti tal-
finanzjament fl-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament. Fejn il-pubblikazzjoni tal-
isem tkun tippreġudika b’mod ġustifikat l-
interessi kummerċjali tal-parteċipant jew
tipperikola s-sigurtà jew l-integrità tal-
espert indipendenti jew tkun tippreġudika 
bla bżonn il-privatezza tiegħu jew tagħha, 
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il-Kummissjoni jew il-korpi ta’ 
finanzjament għandhom ikunu kapaċi 
jibqgħu lura milli jippubblikaw dawn l-
ismijiet.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Korp ta’ finanzjament jista' jistabbilixxi 
regoli li jitbiegħdu minn dawk stabbiliti 
f’dan ir-Regolament jew ir-Regolament 
(UE) Nru XX/2012 [ir-Regolament 
Finanzjarju] jekk ikun hemm provediment 
għal dan fl-att bażiku jew, soġġett għall-
kunsens tal-Kummissjoni, jekk il-ħtiġijiet 
operattivi speċifiċi tagħha jeħtieġu hekk.

3. Korp ta’ finanzjament jista' jistabbilixxi 
regoli li jitbiegħdu minn dawk stabbiliti 
f’dan ir-Regolament jew ir-Regolament 
(UE) Nru XX/2012 [ir-Regolament 
Finanzjarju] jekk ikun hemm provediment 
għal dan fl-att bażiku jew, soġġett għall-
kunsens tal-Kummissjoni, jekk il-ħtiġijiet 
operattivi speċifiċi tagħha jeħtieġu hekk, u 
f’dak il-każ il-Kummissjoni għandha 
tinforma b’mod xieraq liż-żewġ fergħat 
tal-awtorità baġitarji.

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3, 
il-Kummissjoni għandha, meta mitluba, 
tagħmel disponibbli lill-istituzzjonijiet u l-
korpi tal-Unjoni, kwlaunkwe Stat Membru 
jew pajjiż assoċjat, kwalunkwe 
informazzjoni utli fil-pussess tagħha dwar 
riżultati ta’ parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni, sakemm iż-żewġ 
kundizzjonijiet li ġejjin jiġu sodisfatti:

1. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3, 
il-Kummissjoni għandha tippubblika l-
ismijiet tar-reċipjenti tal-finanzjament tal-
UE u, meta mitluba, tagħmel disponibbli 
lill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni, 
kwlaunkwe Stat Membru jew pajjiż 
assoċjat, kwalunkwe informazzjoni utli fil-
pussess tagħha dwar riżultati ta’ 
parteċipant li jkun irċieva finanzjament 
mill-Unjoni, sakemm iż-żewġ 
kundizzjonijiet li ġejjin jiġu sodisfatti:
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 
XX/2012 [Orizzont 2020], finanzjament 
jista' jieħu forma waħda jew diversi forom 
pprovduti mir-Regolament (UE) 
Nru XX/2012 [Regolament Finanzjarju], 
b’mod partikolari għotjiet, premji, 
akkwisti u strumenti finanzjarji.

Skont l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 
XX/2012 [Orizzont 2020], finanzjament 
jista' jieħu forma waħda jew diversi forom 
pprovduti mir-Regolament (UE) 
Nru XX/2012 [Regolament Finanzjarju], li 
tinkludi għotjiet, premji, akkwisti u 
strumenti finanzjarji.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Proposta li tikser il-prinċipji etiċi jew 
kwalunkwe leġiżlazzjoni applikabbli, jew li 
ma tissodisfax il-kundizzjonijiet stabbiliti 
fid-Deċiżjoni Nru XX/XX/UE [il-
programm speċifiku], fil-programm ta’ 
ħidma jew fil-pjan ta’ ħidma jew fis-sejħa 
għall-proposti tista' tiġi eskluża mill-
proċeduri ta’ evalwazzjoni, tal-għażla u tal-
għotja fi kwalunkwe ħin.

3. Proposta li tikser il-prinċipji etiċi jew 
kwalunkwe leġiżlazzjoni applikabbli, jew li 
ma tissodisfax il-kundizzjonijiet stabbiliti 
fid-Deċiżjoni Nru XX/XX/UE [il-
programm speċifiku], fil-programm ta’ 
ħidma jew fil-pjan ta’ ħidma jew fis-sejħa 
għall-proposti għandha tiġi eskluża mill-
proċeduri ta’ evalwazzjoni, tal-għażla u tal-
għotja.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għandha tiġi applikata rata unika ta’ 
rimborż tal-ispejjeż eliġibbli għal kull 
azzjoni għall-attivitajiet kollha ffinanzjati 
taħtha. Ir-rata massima għanda tiġi ffissata 
fil-programm ta’ ħidma jew fil-pjan ta’ 
ħidma.

3. Filwaqt li tippermetti differenzazzjoni li 
tiddependi fuq it-tip ta’ benefiċjarju,
għandha tiġi applikata rata unika ta’ 
rimborż tal-ispejjeż eliġibbli għal kull 
azzjoni għall-attivitajiet kollha ffinanzjati 
taħtha. Ir-rata massima għanda tiġi ffissata 
fil-programm ta’ ħidma jew fil-pjan ta’ 
ħidma.
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. F’konformità mar-Regolament (UE) 
Nru XX/2012 [ir-Regolament 
Finanzjarju], l-istandards internazzjonali 
għaż-żamma tal-kontijiet u l-kriterji tal-
eliġibbiltà, il-prattiki taż-żamma tal-
kontijiet tal-ispejjeż tas-soltu tal-
benefiċjarji għandhom jiġu kemm jista’ 
jkun aċċettati.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Spejjeż diretti eliġibbli tal-persunal 
jistgħu jiġu ffinanzjati abbażi ta’ skala ta’ 
kostijiet unitarji stabbilita skont il-prattiċi 
taż-żamma tal-kontijiet tal-ispiża tas-soltu 
tal-parteċipant, sakemm dawn ikunu 
konformi mal-kriterji kumulattivi li ġejjin:

2. Spejjeż diretti eliġibbli tal-persunal 
jistgħu jiġu ffinanzjati abbażi ta’ skala ta’ 
kostijiet unitarji stabbiliti bħala rati ta’ 
referenza għall-kategoriji differenti ta’ 
riċerkaturi, aġġornati mill-Kummissjoni 
fuq bażi annwali. Ir-rati huma 
differenzjati mill-pajjiżi u jinkisbu bl-
applikazzjoni tal-koeffiċjenti ta’ 
korrezzjoni għall-għoli tal-ħajja fil-pajjiż. 
L-iskali ta’ kostijiet unitarji għandhom
ikunu konformi mal-kriterji kumulattivi li 
ġejjin:

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiġu kkalkolati abbażi tat-total tal-
ispejjeż attwali tal-persunal irreġistrati fil-
kontijiet ġenerali tal-parteċipant li jistgħu 
jiġu aġġustati abbażi tal-elementi 

imħassar
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ibbaġitjati jew stmati skont il-
kundizzjonijiet definiti mill-Kummissjoni;

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet
fl-Artikolu 23;

(b) id-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 23;

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiżguraw konformità mar-rekwiżit ta’ 
mingħajr skop ta’ qligħ u l-evitar ta’ 
finanzjament doppju tal-ispejjeż;

(c) ir-rekwiżit ta’ mingħajr skop ta’ qligħ u 
l-evitar ta’ finanzjament doppju tal-
ispejjeż;

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiġu kkalkolati b’kunsiderazzjoni 
xierqa għad-dispożizzjonijiet dwar is-
sigħat produttivi fl-Artikolu 25.

(d) id-dispożizzjonijiet dwar is-sigħat 
produttivi fl-Artikolu 25.
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