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Emenda  7
Derek Vaughan

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Iqis li l-ammont tar-referenza ewlenija 
indikat fil-proposta leġiżlattiva mhuwiex 
kompatibbli mal-limitu massimu tal-
Intestatura 1a tal-Qafas Finanzjarju 
Multiannwali attwali 2007-13 (MFF); 
jieħu nota tal-proposta tal-Kummissjoni 
tal-20.04.2011 (COM (2011)0226) biex 
jiġi rivedut l-MFF attwali abbażi tal-punti 
21 sa 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali 
bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni tas-17 ta' Mejju 2006 dwar 
id-dixxiplina baġitarja u l-immaniġġjar  
finanzjarju sod (IIA) sabiex jiġi 
akkomodat finanzjament addizzjonali 
mhux previst għall-ITER għas-snin 2012 
u 2013; lest li jidħol f'negozjati mal-
fergħa l-oħra tal-awtorità baġitarja, fuq 
il-bażi tal-mezzi kollha pprovduti fl-IIA, 
bl-għan li jintlaħaq ftehim rapidu dwar il-
finanzjament tal-programm tar-riċerka 
tal-Euratom sal-aħħar tal-2011; ifakkar li 
huwa kontra kull forma ta' 
rimobilizzazzjoni mis-Seba Programm ta' 
Qafas għar-riċerka kif propost fil-
proposta tal-Kummissjoni msemmija 
hawn fuq;

Or. en

Emenda 8
Helga Trüpel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Billi ntwera biċ-ċar li r-riskji tal-
enerġija nukleari ma jistgħux jibqgħu 
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jiġu ġestiti aktar;

Or. en

Emenda 9
Helga Trüpel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Billi ftit li xejn sar progress matul l-
aħħar deċenni fil-produzzjoni tal-enerġija 
mill-fużjoni, minkejja l-biljuni ta' flus li 
ġew allokati għar-riċerka fl-UE;

Or. en

Emenda 10
Helga Trüpel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Programm Qafas tal-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija Atomika għar-riċerka 
nukleari u attivitajiet ta’ taħriġ (2012 -
2013), minn hawn ’il quddiem “il-
Programm Qafas (2012 - 2013)”, għandu 
jikkumplimenta azzjonijiet oħrajn tal-
Unjoni fil-qasam tal-politika tar-riċerka li 
huma neċessarji għall-implimentazzjoni 
tal-istrateġija Ewropa 2020 ippreżentata
fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-
3 ta’ Marzu 2010 bit-titolu Ewropa 2020 –
Strateġija għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, b’mod partikolari 
dawk dwar l-edukazzjoni, it-taħriġ, il-
kompetittività u l-innovazzjoni, l-
industrija, l-impjiegi, u l-ambjent;

(2) Il-Programm Qafas tal-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija Atomika għar-riċerka 
nukleari u attivitajiet ta’ taħriġ (2012 -
2013), minn hawn ’il quddiem “il-
Programm Qafas (2012 - 2013)”, għandu 
jikkostitwixxi l-bidu ta' proċess ta' 
tneħħija gradwali tal-investimenti tal-UE 
fl-enerġija nukleari. Tali tneħħija 
gradwali se jagħmel disponibbli 
finanzjament tant meħtieġ għal 
investimenti fir-riċerka u t-teknoloġija 
orjentati lejn il-futur u li huma anqas ta' 
periklu.

Or. en
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Emenda 11
Helga Trüpel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Programm Qafas (2012-2013) 
għandu jibni fuq il-kisbiet tas-Seba’ 
Programm Kwadru tal-Komunità adottat 
mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2006/970/Euratom tat-18 ta’ Diċembru 
2006 dwar is-Seba' Programm Kwadru 
tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija 
Atomika (Euratom) għal attivitajiet ta' 
riċerka u taħriġ nukleari (2007-2011)10  
lejn il-ħolqien ta’ Żona ta’ Riċerka 
Ewropea u lejn l-iżvilupp ta’ ekonomija u 
soċjetà tal-għarfien fl-Ewropa.

imħassar

__________________
10. ĠU L 460, 30.12.2006. p. 60.

Or. en

Emenda 12
Helga Trüpel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Programm Qafas (2012-2013) 
għandu jikkontribwixxi lejn l-
implimentazzjoni tal-Unjoni tal-
Innovazzjoni, waħda mill-inizjattivi 
ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020 
adottati mill-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tas-6 ta’ Ottubru 2010 bit-
titolu Inizjattiva Ewlenija Ewropa 2020 -
Unjoni tal-Innovazzjoni, billi jtejjeb il-
kompetizzjoni għall-eċċellenza xjentifika u 
jaċċelera l-applikazzjoni ta' 
innovazzjonijiet ewlenin fil-qasam tal-

(4) Il-Programm Qafas (2012-2013) 
għandu jikkontribwixxi lejn l-
implimentazzjoni tal-Unjoni tal-
Innovazzjoni, waħda mill-inizjattivi 
ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020 
adottati mill-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tas-6 ta’ Ottubru 2010 bit-
titolu Inizjattiva Ewlenija Ewropa 2020 -
Unjoni tal-Innovazzjoni, billi jingħata bidu 
għal proċess ta' tneħħija gradwali ta' 
finanzjament tal-UE fl-enerġija nukleari;
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enerġija nukleari sabiex jiġu indirizzati 
sfidi relatati mal-enerġija u l-bidla fil-
klima.

Or. en

Emenda 13
Rolandas Paksas

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Programm Qafas (2012-2013) 
għandu jikkontribwixxi lejn l-
implimentazzjoni tal-Unjoni tal-
Innovazzjoni, waħda mill-inizjattivi 
ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020 
adottati mill-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tas-6 ta’ Ottubru 2010 bit-
titolu Inizjattiva Ewlenija Ewropa 2020 -
Unjoni tal-Innovazzjoni, billi jtejjeb il-
kompetizzjoni għall-eċċellenza xjentifika u 
jaċċelera l-applikazzjoni ta' 
innovazzjonijiet ewlenin fil-qasam tal-
enerġija nukleari sabiex jiġu indirizzati 
sfidi relatati mal-enerġija u l-bidla fil-
klima.

(4) Il-Programm Qafas (2012-2013) 
għandu jikkontribwixxi lejn l-
implimentazzjoni tal-inizjattiva ewlenija
tal-Unjoni tal-Innovazzjoni, adottata mill-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ 
Ottubru 2010 bit-titolu Inizjattiva Ewlenija 
Ewropa 2020 - Unjoni tal-Innovazzjoni, u 
tal-inizjattiva ewlenija ta' Ewropa li tuża 
r-Riżorsi b'Effiċjenza bħala parti mill-
istrateġija Ewropa 2020, billi jtejjeb il-
kompetizzjoni għall-eċċellenza xjentifika u 
jaċċelera t-trasferiment u l-applikazzjoni 
ta' innovazzjonijiet ewlenin fil-qasam tal-
enerġija nukleari bejn l-universitajiet u l-
industriji sabiex jiġu indirizzati sfidi 
relatati mal-enerġija u l-bidla fil-klima.u 
jtejjeb b'mod ġenerali s-sostenibbiltà tal-
enerġija nukleari;

Or. lt

Emenda 14
Juozas Imbrasas

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Programm Qafas (2012-2013) 
għandu jikkontribwixxi lejn l-

(4) Il-Programm Qafas (2012-2013) 
għandu jikkontribwixxi lejn l-
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implimentazzjoni tal-Unjoni tal-
Innovazzjoni, waħda mill-inizjattivi 
ewlenin tal-istrateġija Ewropa 2020
adottati mill-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tas-6 ta’ Ottubru 2010 bit-
titolu Inizjattiva Ewlenija Ewropa 2020 -
Unjoni tal-Innovazzjoni, billi jtejjeb il-
kompetizzjoni għall-eċċellenza xjentifika u 
jaċċelera l-applikazzjoni ta' 
innovazzjonijiet ewlenin fil-qasam tal-
enerġija nukleari sabiex jiġu indirizzati 
sfidi relatati mal-enerġija u l-bidla fil-
klima.

implimentazzjoni tal-inizjattiva ewlenija
tal-Unjoni tal-Innovazzjoni, li ġiet adottata 
mill-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-
6 ta’ Ottubru 2010 bit-titolu Inizjattiva 
Ewlenija Ewropa 2020 - Unjoni tal-
Innovazzjoni, u tal-inizjattiva ewlenija ta' 
Ewropa li tuża r-Riżorsi b'Effiċjenza 
bħala parti mill-istrateġija Ewropa 2020,
billi jtejjeb il-kompetizzjoni għall-
eċċellenza xjentifika u jaċċelera t-
trasferiment u l-applikazzjoni ta' 
innovazzjonijiet ewlenin fil-qasam tal-
enerġija nukleari bejn l-universitajiet u l-
industriji sabiex jiġu indirizzati sfidi 
relatati mal-enerġija u l-bidla fil-klima.u 
jtejjeb b'mod ġenerali s-sostenibbiltà tal-
enerġija nukleari;

Or. lt

Emenda 15
Helga Trüpel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Politika tal-Enerġija għall-Ewropa 
tirrikonoxxi l-kontribuzzjoni potenzjali 
mill-enerġija nukleari fl-oqsma tal-
kompetittività, it-tnaqqis tal-emissjonijiet 
mis-CO2 u s-sigurtà tal-provvista. Il-Pjan 
Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija tal-
Enerġija (Pjan SET) li huwa ppreżentat 
fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-
22 ta’ Novembru 2007 bit-titolu Pjan 
Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija tal-
Enerġija (SET-Plan) – 'Lejn ġejjieni ta' 
emissjonijiet baxxi tal-karbonju'12 qed 
jaċċelera l-iżvilupp ta’ portafoll ta’ 
teknoloġiji b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
ta’ karbonju. It-teknoloġiji tal-enerġija 
nukleari huma inklużi f’dan il-portafoll 
peress li għandhom l-akbar potenzjal li 
jilħqu l-objettivi tal-enerġija u l-klima 

imħassar
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kemm fuq medda ta’ żmien qasir kif ukoll 
aktar fit-tul;
__________________
12. COM (2007) 723 finali

Or. en

Emenda 16
Rolandas Paksas

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Politika tal-Enerġija għall-Ewropa 
tirrikonoxxi l-kontribuzzjoni potenzjali 
mill-enerġija nukleari fl-oqsma tal-
kompetittività, it-tnaqqis tal-emissjonijiet 
mis-CO2 u s-sigurtà tal-provvista. Il-Pjan 
Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija tal-
Enerġija (Pjan SET) li huwa ppreżentat fil-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-22 
ta’ Novembru 2007 bit-titolu Pjan 
Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija tal-
Enerġija (SET-Plan) – 'Lejn ġejjieni ta' 
emissjonijiet baxxi tal-karbonju' qed 
jaċċelera l-iżvilupp ta’ portafoll ta’ 
teknoloġiji b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
ta’ karbonju. It-teknoloġiji tal-enerġija 
nukleari huma inklużi f’dan il-portafoll 
peress li għandhom l-akbar potenzjal li 
jilħqu l-objettivi tal-enerġija u l-klima 
kemm fuq medda ta’ żmien qasir kif ukoll 
aktar fit-tul.

(5) Il-Politika tal-Enerġija għall-Ewropa 
tirrikonoxxi l-kontribuzzjoni potenzjali 
sinifikanti mill-enerġija nukleari fl-oqsma 
tal-kompetittività, it-tnaqqis tal-
emissjonijiet mis-CO2, is-sigurtà tal-
provvista u t-tnaqqis fid-dipendenza fuq 
il-provvisti tal-enerġija minn partijiet tad-
dinja instabbli. Il-Pjan Strateġiku 
Ewropew għat-Teknoloġija tal-Enerġija 
(Pjan SET) li huwa ppreżentat fil-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-22 
ta’ Novembru 2007 bit-titolu Pjan 
Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija tal-
Enerġija (SET-Plan) – 'Lejn ġejjieni ta' 
emissjonijiet baxxi tal-karbonju' qed
jaċċelera l-iżvilupp ta’ portafoll ta’ 
teknoloġiji b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
ta’ karbonju. It-teknoloġiji tal-enerġija 
nukleari huma inklużi f’dan il-portafoll 
peress li għandhom l-akbar potenzjal li 
jilħqu l-objettivi tal-enerġija u l-klima 
kemm fuq medda ta’ żmien qasir kif ukoll 
aktar fit-tul.

Or. lt

Emenda 17
Juozas Imbrasas
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Politika tal-Enerġija għall-Ewropa 
tirrikonoxxi l-kontribuzzjoni potenzjali 
mill-enerġija nukleari fl-oqsma tal-
kompetittività, it-tnaqqis tal-emissjonijiet 
mis-CO2 u s-sigurtà tal-provvista. Il-Pjan 
Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija tal-
Enerġija (Pjan SET) li huwa ppreżentat fil-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-22 
ta’ Novembru 2007 bit-titolu Pjan 
Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija tal-
Enerġija (SET-Plan) – 'Lejn ġejjieni ta' 
emissjonijiet baxxi tal-karbonju' qed 
jaċċelera l-iżvilupp ta’ portafoll ta’ 
teknoloġiji b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
ta’ karbonju. It-teknoloġiji tal-enerġija 
nukleari huma inklużi f’dan il-portafoll 
peress li għandhom l-akbar potenzjal li 
jilħqu l-objettivi tal-enerġija u l-klima 
kemm fuq medda ta’ żmien qasir kif ukoll 
aktar fit-tul.

(5) Il-Politika tal-Enerġija għall-Ewropa 
tirrikonoxxi l-kontribuzzjoni potenzjali 
sinifikanti mill-enerġija nukleari fl-oqsma 
tal-kompetittività, it-tnaqqis tal-
emissjonijiet mis-CO2, is-sigurtà tal-
provvista u t-tnaqqis fid-dipendenza fuq 
il-provvisti tal-enerġija minn partijiet tad-
dinja instabbli. Il-Pjan Strateġiku 
Ewropew għat-Teknoloġija tal-Enerġija 
(Pjan SET) li huwa ppreżentat fil-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-22 
ta’ Novembru 2007 bit-titolu Pjan 
Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija tal-
Enerġija (SET-Plan) – 'Lejn ġejjieni ta' 
emissjonijiet baxxi tal-karbonju' qed 
jaċċelera l-iżvilupp ta’ portafoll ta’ 
teknoloġiji b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
ta’ karbonju. It-teknoloġiji tal-enerġija 
nukleari huma inklużi f’dan il-portafoll 
peress li għandhom l-akbar potenzjal li 
jilħqu l-objettivi tal-enerġija u l-klima 
kemm fuq medda ta’ żmien qasir kif ukoll 
aktar fit-tul.

Or. lt

Emenda 18
Helga Trüpel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Pjan SET jirrikonoxxi li, fil-qasam 
tal-fissjoni nukleari, l-isfidi teknolġiċi 
ewlenin biex jintlaħqu l-miri miftiehma 
tal-Unjoni għall-2020 fir-rigward tal-
enerġija huma li tinżamm il-kompetittività 
fit-teknoloġiji tal-fissjoni u li jiġu żgurati 
soluzzjonijiet fit-tul għall-immaniġġjar 

imħassar



PE472.176v01-00 10/22 AM\876958MT.doc

MT

tal-iskart. Sabiex tinkiseb il-viżjoni għall-
2050 ta’ soċjetà b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet ta’ karbonju, il-Pjan SET 
jagħti mandat lill-Komunità biex tlesti l-
preparamenti għad-demostrazzjoni ta’ 
ġenerazzjoni ġdida (Ġenerazzjoni-IV) ta’ 
reatturi tal-fissjoni għal sostenibbiltà 
akbar. B’mod partikolari, il-Pjan SET 
stabbilixxa Inizjattiva Industrijali 
Ewropea għall-Fissjoni Nukleari 
Sostenibbli;

Or. en

Emenda 19
Helga Trüpel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Pjan SET, fil-qasam tal-fużjoni, 
jirrikonoxxi l-importanza ta’ ITER u l-
ħtieġa li l-industrija tiġi involuta fi stadju 
bikri tat-tħejjija ta’ azzjonijiet ta’ 
demostrazzjoni. DEMO, impjant ta’ 
“demostrazzjoni” tal-enerġija mill-
fużjoni, jikkostitwixxi objettiv strateġiku 
fit-tul ta’ riċerka dwar il-fużjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 20
Helga Trüpel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Euratom ħolqot programm wieħed u 
integrat bis-sħiħ ta’ riċerka dwar il-fużjoni 
li assuma rwol internazzjonali ewlieni fl-
iżvilupp tal-fużjoni bħala sors ta’ enerġija.

(9) L-Euratom ħolqot programm wieħed u 
integrat bis-sħiħ ta’ riċerka dwar il-fużjoni 
li assuma rwol internazzjonali ewlieni fl-
iżvilupp tal-fużjoni bħala sors ta’ enerġija, 
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iżda li r-riżultati tiegħu huma fqar u l-
ispejjeż tiegħu bla rażan;

Or. en

Emenda 21
Helga Trüpel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Wara d-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 
ta’ Diċembru 2005 dwar l-approvazzjoni 
tal-adeżjoni tal-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika mal-Ftehim Qafas 
għall-Kollaborazzjoni Internazzjonali 
dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp tas-Sistemi 
tal-Enerġija Nukleari tal-Ġenerazzjoni 
IV, il-Komunità aderixxiet mal-Ftehim 
Qafas tal-Forum Internazzjonali tal-
Ġenerazzjoni IV (GIF) fil-11 ta’ Mejju 
2006. Il-GIF jikkoordina l-kooperazzjoni 
multilaterali fir-riċerka dwar id-disinn 
prekunċettwali fuq għadd ta’ sistemi 
nukleari avvanzati. Il-Komunità b’hekk 
tinsab impenjata lejn kooperazzjoni 
internazzjonali f’dan il-qasam, li hija 
marbuta wkoll mill-qrib mal-Pjan SET;

imħassar

Or. en

Emenda 22
Helga Trüpel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) It-twettiq ta’ ITER fl-Ewropa, b’mod 
konformi mal-Ftehim tal-21 ta’ 
Novembru 2006 dwar l-istabbiliment tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali ITER tal-

imħassar
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Enerġija mill-Fużjoni għall-
implimentazzjoni konġunta tal-proġett 
ITER13, għandu jkun l-element ċentrali 
ta’ attivitajiet ta’ riċerka dwar il-fużjoni 
taħt il-Programm Qafas (2012-2013).
__________________
13. ĠU L 358,16.12.2006, p 62.

Or. en

Emenda 23
Helga Trüpel

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) L-attivitajiet tal-Komunità sabiex 
jgħinu fit-twettiq ta’ ITER, b’mod 
partikolari sabiex jinbena ITER 
f’Cadarache u biex titwettaq ir-R&Ż tat-
Teknoloġija ITER matul il-Programm 
Qafas (2012-2013) għandhom jitmexxew 
mill-Impriża Konġunta Ewropea għal 
ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-
Fużjoni (Fużjoni għall-Enerġija), skont 
id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2007/198/Euratom tas-27 ta’ Marzu 2007 
li tistabbilixxi l-Impriża Konġunta 
Ewropea għal ITER u l-Iżvilupp tal-
Enerġija mill-Fużjoni u li jagħtuha 
vantaġġi14;

imħassar

__________________
14. ĠU L 90, 30.3.2007, p. 58.

Or. en

Emenda 24
Derek Vaughan

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Din id-Deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi, għall-perjodu sħiħ tal-
Programm Qafas (2012-2013), pakkett 
finanzjarju li jikkostitwixxi r-referenza 
primarja, fit-tifsira tal-punt 37 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tas-
17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina 
baġitarja u l-immaniġġjar finanzjarju sod, 
għall-awtorità baġitarja matul il-proċedura 
baġitarja annwali.

(16) Din id-Deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi, għall-perjodu sħiħ tal-
Programm Qafas (2012-2013), pakkett 
finanzjarju li jikkostitwixxi r-referenza 
primarja, fit-tifsira tal-punt 37 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tas-
17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina 
baġitarja u l-immaniġġjar finanzjarju sod 
(IIA), għall-awtorità baġitarja matul il-
proċedura baġitarja annwali. Fl-20 ta' 
April 2011, il-Kummissjoni ppreżentat 
proposta (COM (2011)0206) biex tirrivedi 
l-MFF.2007-13 attwali fuq il-bażi tal-
punti 21 sa 23 tal-IIA, sabiex jiġu 
akkomodati l-bżonnijiet finanzjarji 
addizzjonali mhux previsti għall-ITER 
għas-snin 2012 u 2013  Dik il-proposta 
għandha sservi ta' bażi għal ftehim bejn 
iż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja li 
għandu jiġi konkluż fuq il-bażi tal-mezzi 
kollha previsti fl-IIA mingħajr ma jiġi 
pperikolat il-finanzjament tal-politiki l-
oħra taħt l-Intestatura 1a;

Or. en

Emenda 25
Carl Haglund

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Din id-Deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi, għall-perjodu sħiħ tal-
Programm Qafas (2012-2013), pakkett 
finanzjarju li jikkostitwixxi r-referenza 
primarja, fit-tifsira tal-punt 37 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tas-
17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina 

(16) Din id-Deċiżjoni għandha 
tistabbilixxi, għall-perjodu sħiħ tal-
Programm Qafas (2012-2013), pakkett 
finanzjarju li jikkostitwixxi r-referenza 
primarja, fit-tifsira tal-punt 37 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni tas-
17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina 
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baġitarja u l-immaniġġjar finanzjarju sod, 
għall-awtorità baġitarja matul il-proċedura 
baġitarja annwali.

baġitarja u l-immaniġġjar finanzjarju sod 
(IIA), għall-awtorità baġitarja matul il-
proċedura baġitarja annwali. Biex ikun 
akkomodat il-Programm Qafas (2012-
2013) fl-MFF għas-snin 2012 u 2013 
għandu jiġi emendat l-MFF billi jiżdied 
il-limitu massimu tal-Intestatura 1a 
b'EUR 650 miljun fl-2012 u 
b'EUR 190 miljun fl-2013. Il-
Kummissjoni fl-20 ta' April 2011 
ippreżentat proposta bbażata fuq il-
punti 21 sa 23 tal-IIA attwali li se jservu 
bħala l-bażi tan-negozjati. Ftehim fuq il-
finanzjament tal-ITER permezz ta' 
trasferimenti addizzjonali għall-
Intestatura 1a tal-MFF ikun jippermetti 
adozzjoni rapida tal-programm ta' riċerka 
tal-Euratom fl-2011. Jekk il-marġni fl-
Intestatura 2 mhux biżżejjed, jew jekk l-
ebda marġni ieħor tal-MFF tal-2011 ma 
jkun disponibbli biex ikun trasferit fl-
Intestatura 1a fl-2012 u fl-2013, l-
Istrument tal-Flessibbiltà, kif ipprovdut 
fil-punt 27 tal-IIA, għandu jkun 
immobilizzat.

Or. en

Emenda 26
Carl Haglund

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Għall-MFF tal-2014-2020 ir-riżorsi 
finanzjarji ddedikati għall-proġett ITER 
għandhom ikunu fissi għall-perjodu kollu 
tal-ipprogrammar sabiex kull qabża fil-
limitu tal-ispiża tas-sehem tal-UE ta' 
EUR 6.6 biljuni għall-perjodu ta' 
kostruzzjoni tal-ITER, attwalment 
ippjanat biex ikun finalizzat fl-2020, 
għandha tkun iffinanzjata l-barra mil-
limiti massimi tal-MFF ('id-
delimitazzjoni').
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Or. en

Emenda 27
Rolandas Paksas

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Iċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka 
(JRC) għandu jikkontribwixxi biex 
jipprovdi appoġġ xjentifiku u teknoloġiku 
mmexxi mill-klijent għall-formulazzjoni, l-
iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-
monitoraġġ tal-politiki tal-Unjoni. F’dan ir-
rigward il-JRC għandu jkompli jiffunzjona 
bħala ċentru ta’ referenza indipendenti 
għax-xjenza u t-teknoloġija fl-Unjoni fl-
oqsma tal-kompetenza speċifika tiegħu.

(17) Iċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka 
(JRC) għandu jikkontribwixxi biex 
jipprovdi appoġġ xjentifiku u teknoloġiku 
mmexxi mill-klijent għall-formulazzjoni, l-
iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-
monitoraġġ tal-politiki tal-Unjoni. F’dan ir-
rigward il-JRC għandu jkompli jiffunzjona 
bħala ċentru ta’ referenza indipendenti 
għax-xjenza u t-teknoloġija u tal-
kompetenza l-aktar innovattiva fis-
sikurezza nukleari u tar-reatturi fl-Unjoni 
fl-oqsma tal-kompetenza speċifika tiegħu.

Or. lt

Emenda 28
Juozas Imbrasas

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Iċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka 
(JRC) għandu jikkontribwixxi biex 
jipprovdi appoġġ xjentifiku u teknoloġiku 
mmexxi mill-klijent għall-formulazzjoni, l-
iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-
monitoraġġ tal-politiki tal-Unjoni. F’dan ir-
rigward il-JRC għandu jkompli jiffunzjona 
bħala ċentru ta’ referenza indipendenti 
għax-xjenza u t-teknoloġija fl-Unjoni fl-
oqsma tal-kompetenza speċifika tiegħu.

(17) Iċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka 
(JRC) għandu jikkontribwixxi biex 
jipprovdi appoġġ xjentifiku u teknoloġiku 
mmexxi mill-klijent għall-formulazzjoni, l-
iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-
monitoraġġ tal-politiki tal-Unjoni. F’dan ir-
rigward il-JRC għandu jkompli jiffunzjona 
bħala ċentru ta’ referenza indipendenti 
għax-xjenza u t-teknoloġija u tal-
kompetenza l-aktar innovattiva fis-
sikurezza nukleari u tar-reatturi fl-Unjoni 
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fl-oqsma tal-kompetenza speċifika tiegħu.

Or. lt

Emenda 29
Helga Trüpel

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) riċerka dwar enerġija mill-fużjoni, bil-
għan li tiġi żviluppata t-teknoloġija għal 
sors ta’ enerġija sikur, sostenibbli, 
ambjentalment responsabbli u 
ekonomikament vijabbli;

imħassar

Or. en

Emenda 30
Helga Trüpel

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) fissjoni nukleari u protezzjoni mir-
radjazzjoni, bil-għan li jittejbu l-użu 
effiċjenti tar-riżorsi, il-kosteffikaċja u, 
b'mod partikolari, is-sikurezza tal-fissjoni 
nukleari u użi oħrajn tar-radjazzjoni fl-
industrija u l-mediċina.

b) fissjoni nukleari u protezzjoni mir-
radjazzjoni, bil-għan li jittejbu b'mod 
partikolari, is-sikurezza tal-fissjoni 
nukleari u użi oħrajn tar-radjazzjoni fl-
industrija u l-mediċina. Enfasi partikolari 
għandha ssir fuq id-dikummissar tar-
riċerka dwar l-impjant nukleari.

Or. en

Emenda 31
Carl Haglund

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont massimu għall-
implimentazzjoni tal-Programm Qafas 
(2012-2013) għandu jkun ta’ 
EUR 2.560.270.000. Dan l-ammont 
għandu jitqassam skont kif ġej (f’EUR):

L-ammont massimu għall-
implimentazzjoni tal-Programm Qafas 
(2012-2013) għandu jkun ta’ 
EUR 2 100 270 000. Dan l-ammont 
għandu jitqassam skont kif ġej (f’EUR):

Or. en

Emenda 32
Helga Trüpel

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– riċerka dwar l-enerġija mill-fużjoni 2 208 
809 000;

– riċerka dwar l-enerġija mill-fużjoni 
10 000 000;

Or. en

Emenda 33
Carl Haglund

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– riċerka dwar l-enerġija mill-fużjoni 2 208 
809 000;

– riċerka dwar l-enerġija mill-fużjoni 
1 748 809 000;

Or. en

Emenda 34
Helga Trüpel

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– fissjoni nukleari u protezzjoni mir-
radjazzjoni 118 245 000;

– is-sikurezza nukleari, it-titjib tal-ġestjoni 
tal-iskart nukleari u protezzjoni mir-
radjazzjoni 118 245 000;

Or. en

Emenda 35
Carl Haglund

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– fissjoni nukleari u protezzjoni mir-
radjazzjoni 118 245 000;

– fissjoni nukleari, speċjalment is-
sikurezza, it-titjib tal-ġestjoni tal-iskart 
nukleari u protezzjoni mir-radjazzjoni 
118 245 000;

Or. en

Emenda 36
Helga Trüpel

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1, parti I.A

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

I.A. RIĊERKA DWAR L-ENERĠIJA 
MILL-FUŻJONI

imħassar

Objettiv
L-iżvilupp tal-bażi ta’ għarfien għal ITER 
u t-twettiq tiegħu bħala pass importanti 
lejn il-ħolqien ta’ prototipi ta’ reatturi 
għal impjanti tal-enerġija li jkunu sikuri, 
sostenibbli, ambjentalment responsabbli, 
u ekonomikament vijabbli. 
Ġustifikazzjoni
Il-fużjoni għandha l-potenzjal li tagħti 
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kontribut kbir lejn il-kisba ta’ provvista 
sostenibbli u sigura tal-enerġija għall-
Unjoni fi ftit deċennji minn issa. L-
iżvilupp tagħha b’suċċess għandu 
jipprovdi enerġija sikura, sostenibbli u li 
ma tagħmilx ħsara lill-ambjent. Il-mira 
fit-tul tar-riċerka Ewropea dwar il-
fużjoni, li tħaddan l-attivitajiet kollha ta' 
fużjoni fl-Istati Membri u pajjiżi terzi 
assoċjati, hija l-ħolqien konġunt ta’ 
prototipi ta’ reatturi għal impjanti tal-
enerġija li jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti, u 
li jkunu ekonomikament vijabbli.
L-ewwel prijorità tal-istrateġija biex 
tinkiseb il-mira fit-tul hija l-kostruzzjoni 
ta’ ITER (faċilità sperimentali ewlenija li 
ser tiffaċilita l-fattibbiltà xjentifika u 
teknika tal-enerġija mill-fużjoni), segwita 
mill-kostruzzjoni ta’ impjant ta’ 
demostrazzjoni tal-enerġija mill-fużjoni 
(DEMO). Il-kostruzzjoni ta’ ITER ser 
tkun akkumpanjata minn programm 
iffukat ta’ R&Ż ta’ appoġġ għal ITER u 
attivitajiet limitati fir-rigward tat-
teknoloġija u l-fiżika meħtieġa għal 
DEMO. 
Id-dimensjoni globali tar-R&Ż dwar il-
fużjoni tinsab fil-ftehim li jistabbilixxi l-
Organizzazzjoni Internazzjonali għall-
Enerġija mill-Fużjoni għall-Proġett ITER 
u l-Ftehim bejn il-Gvern tal-Ġappun u l-
Komunità għall-Attivitajiet ta’ Aproċċ 
Usa' fil-Qasam tar-Riċerka dwar l-
Enerġija mill-Fużjoni.
Il-kooperazzjoni internazzjonali hija 
segwita wkoll fi ħdan it-tmien Ftehimiet 
ta’ Kooperazzjoni bilaterali dwar il-
fużjoni fis-seħħ bejn il-Komunità u pajjiżi 
terzi.
Attivitajiet
1. It-twettiq ta’ ITER
Din tinkludi attivitajiet għat-twettiq 
konġunt ta’ ITER, b’mod partikolari l-
governanza tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali ta’ ITER u l-Impriża 
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Konġunta Ewropea għal ITER, il-
maniġment u l-persunal, appoġġ tekniku 
u amministrattiv ġenerali, il-kostruzzjoni 
ta’ tagħmir u stallazzjonijiet u appoġġ 
għall-proġett matul il-kostruzzjoni.
2. R&Ż bi tħejjija għall-operazzjoni ITER
Programm iffukat dwar il-fiżika u t-
teknoloġija ser jisfrutta t-Torus Konġunt 
Ewropew (Joint European Torus - JET) u 
strumenti oħrajn relevanti ta’ 
konteniment tal-manjetiżmu ta’ ITER. 
Dan ser jivvaluta teknoloġiji speċifiċi 
ewlenin ta’ ITER, jikkonsolida għażliet 
ta’ proġetti ta’ ITER, u jħejji għat-
tħaddim ta’ ITER.
3. Attivitajiet limitati ta' teknoloġija fi 
tħejjija għal DEMO
Ser jiġu żviluppati ulterjorment materjali 
ta’ fużjoni u teknoloġiji ewlenin għall-
fużjoni, u ser tkompli l-ħidma tat-tim li 
qed jipprepara għall-kostruzzjoni tal-
Faċilitajiet Internazzjonali ta’ 
Irradjazzjoni tal-Materjali tal-Fużjoni 
(International Fusion Materials 
Irradiation Facility - IFMIF).
4. Attivitajiet ta’ R&Ż għal medda ta’ 
żmien aktar fit-tul
Ser ikun hemm attivitajiet limitati fuq 
kunċetti mtejba għal skemi ta’ 
konteniment manjetiku (iffukati fuq it-
tħejjija għat-tħaddim tal-istrument 
stellaratur W7-X), u teorija u mudellar 
immirati lejn fehim komprensiv ta’ 
plażmas tal-fużjoni.
5. Riżorsi umani, edukazzjoni u taħriġ
Fid-dawl tal-ħtiġijiet immedjati u fuq 
medda ta’ żmien medju ta’ ITER, u għall-
iżvilupp ulterjuri tal-fużjoni, ser jiġu 
segwiti inizjattivi mmirati lejn it-taħriġ 
tal-“Ġenerazzjoni ITER”, f’termini ta’ 
numri, firxa ta' ħiliet, u taħriġ u 
esperjenza fuq livell għoli.
6. Infrastrutturi
ITER ser ikun infrastruttura ta’ riċerka 
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ġdida b’dimensjoni Ewropea b’saħħitha.
7. Industrija u proċessi ta’ trasferiment 
tat-teknoloġija
Huma meħtieġa strutturi organizzattivi 
ġodda għal trasferiment b’ħeffa ta’ 
innovazzjonijiet derivati minn ITER lill-
industrija Ewropea. Dan ser ikun il-
kompitu tal-Forum dwar l-Innovazzjoni 
tal-Industrija tal-Fużjoni li ser jiżviluppa 
pjan direzzjonali għat-teknoloġija tal-
fużjoni u inizjattivi għall-iżvilupp tar-
riżorsi umani, b’enfasi fuq l-innovazzjoni 
u l-potenzjal li jiġu pprovduti prodotti u 
servizzi ġodda.

Or. en

Emenda 37
Helga Trüpel

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I.B – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-enerġija nukleari tikkostitwixxi element 
importanti fid-dibattitu dwar il-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima u t-tnaqqis tad-
dipendenza tal-Ewropa fuq l-enerġija 
importata. Teknoloġija nukleari aktar 
avvanzata toffri l-prospett ta' titjib 
sinifikanti fl-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, 
filwaqt li tiżgura livelli ta' sikurezza 
saħansitra ogħla u tipproduċi inqas skart 
mid-disinni attwali. L-inizjattivi Ewropej 
attwali f’dan il-qasam huma fl-ambitu tal-
Pjan Strateġiku għat-Teknoloġija tal-
Enerġija (Pjan SET), li ġie approvat mill-
Kunsill u mill-Parlament Ewropew, u 
jikkontribwixxu wkoll għall-attivitajiet 
kollaborattivi li qegħdin isiru ma’ pajjiżi 
terzi ewlenin fi ħdan il-Forum 
Internazzjonali tal-Ġenerazzjoni IV 
(GIF).

imħassar
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Or. en


