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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Orizzont 2020 
għandha l-għan li tiġbor flimkien il-fondi kollha tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-UE fi 
programm wieħed. Għandha l-għan li tistabbilixxi u tikkonċentra fuq tliet oqsma prijoritarji, l-
Eċċellenza fix-Xjenza, it-Tmexxija Industrijali u l-Isfidi tas-Soċjetà.

Ir-Rapporteur tilqa' l-proposta u tappoġġa bis-saħħa l-impenn għall-eċċellenza fix-xjenza 
bħala l-kriterju bażiku tal-finanzjament. Madankollu, ir-Rapporteur temmen li r-riċerka dwar 
il-Patrimonju Kulturali tal-Ewropa, li kienet inkluża fi programmi ta' finanzjament għar-
riċerka preċedenti, ma tidhirx b'mod speċifiku f'Orizzont 2020. Ir-Rapporteur għalhekk tixtieq 
tinkludi referenza speċifika għall-patrimonju kulturali f'dan ir-Regolament.

Barra minn hekk, peress li t-Trattat ta' Lisbona jagħti lill-Unjoni Ewropea kompetenzi ġodda 
fil-qasam tal-isport, ir-Rapporteur tixtieq tagħmel użu mill-opportunitajiet ta' finanzjament 
disponibbli f'Orizzont 2020 biex tenfasizza b'mod speċifiku l-potenzjal tar-riċerka fl-isport 
bħala mezz biex tittejjeb is-saħħa ġenerali tal-persuni fl-Ewropa u bħala mezz biex titrawwem 
il-koeżjoni soċjali u l-inklużività.

Ir-Rapporteur temmen ukoll li r-rwol tan-nisa fix-xjenza u t-teknoloġija għandu jissaħħaħ 
iktar u li r-rwol tar-riċerka akkademika u l-edukazzjoni fl-iżvilupp ta' prodotti innovattivi u 
mudelli ġodda tan-negozju fi ħdan l-SMEs, jeħtieġ li jissaħħaħ sabiex jinkiseb l-impenn tal-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni u biex l-SMEs isiru iktar dinamiċi u innovattivi.

Għandha titqiegħed enfasi fuq l-attivitajiet kollha ta' Orizzont 2020 biex isiru iktar aċċessibbli 
u biex tingħata l-attenzjoni xierqa lill-iżvilupp ta' mudelli ta' prezzijiet sostenibbli għall-
pubblikazzjoni xjentifika.

Ir-Rapporteur temmen li jeħtieġ li jiġi valutat iktar il-valur miżjud Ewropew tal-EIT 
minħabba li mhijiex ċara jekk il-flus li qed jintefqu fuq din l-inizjattiva joffrux valur ikbar 
milli l-flus speċifikati għal prijoritajiet oħra fi ħdan Orizzont 2020. Ir-Rapporteur għalhekk, 
tipproponi li jitnaqqas il-baġit tal-EIT għal €1 biljun, u l-bqija, EUR 2 biljun, jintbagħtu fil-
baġit ta' Orizzont 2020 biex tiġi ffinanzjata ż-żieda fl-ambitu ta' din il-prijorità bħala riżultat 
tal-objettivi addizzjonali proposti fl-isport u l-patrimonju kulturali.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni 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

Proposta għal Regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(1) L-Unjoni għandha l-objettiv li ssaħħaħ (1) L-Unjoni għandha l-objettiv li ssaħħaħ 
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il-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha 
billi tikseb Żona Ewropea tar-Riċerka 
("ERA") li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien 
xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw b'mod 
liberu, u li tinkoraġġixxi lill-Unjoni ssir 
aktar kompetittiva, inkluż fl-industrija 
tagħha. Sabiex twettaq dawn l-objettivi l-
Unjoni għandha twettaq attivitajiet biex 
timplimenta r-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u d-dimostrazzjoni, 
tippromwovi l-kooperazzjoni 
internazzjonali, tiddissemina u tottimizza r-
riżultati u tistimula t-taħriġ u l-mobbiltà.

il-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha 
billi tikseb Żona Ewropea tar-Riċerka 
("ŻER") li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien 
xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw b'mod 
liberu, u li tinkoraġġixxi lill-Unjoni ssir 
aktar kompetittiva, inkluż fl-industrija 
tagħha. Sabiex twettaq dawn l-objettivi l-
Unjoni għandha twettaq attivitajiet biex 
timplimenta r-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u d-dimostrazzjoni, 
tippromwovi l-kooperazzjoni 
internazzjonali, tiddissemina u tottimizza r-
riżultati, tistinka għall-innovazzjoni u 
tistimula t-taħriġ u l-mobbiltà.

Emenda: 2

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 

(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 
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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.

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
l-iżvilupp ta' strumenti ġodda li joħolqu 
triq li twassal għall-eċċellenza.

Emenda: 3

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-
riżoluzzjoni tiegħu tas-
27 ta' Settembru 2011.

(5) Il-Parlament Ewropew appella għal
semplifikazzjoni 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, 
filwaqt li fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-
27 ta' Settembru 2011 talab li jkun 
irduppjat il-baġit meta mqabbel mas-
Seba' Programm Kwadru.

Emenda: 4

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 

(11) Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea –
Orizzont 2020 (minn hawn 'il quddiem
"Orizzont 2020"), jiffoka fuq tliet 
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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 (SMEs) 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 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 
tal-Orizzont 2020 għandhom għandhom 
ikunu wkoll appoġġjati b'programm skont 
it-Trattat tal-Euratom dwar ir-riċerka 
nukleari u t-taħriġ.

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 (SMEs) 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 bażika u 
applikata sas-suq u s-soċjetà. Orizzont 
2020 għandu jappoġġa l-istadji kollha fil-
katina tar-riċerka u tal-innovazzjoni, 
speċjalment attivitajiet eqreb għas-soċjetà 
u għas-suq inklużi strumenti finanzjarji 
innovattivi, kif ukoll innovazzjoni mhux 
tekonoloġika u soċjali, kif ukoll attivitajiet 
li jistgħu jippromwovu l-inklużjoni soċjali 
fil-komunitajiet kollha 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 soċjali 
u/jew kummerċjali tiegħu. Il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020 għandhom għandhom 
ikunu wkoll appoġġjati b'programm skont 
it-Trattat tal-Euratom dwar ir-riċerka 
nukleari u t-taħriġ.

Emenda: 5

Proposta għal Regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(12a) Huwa importanti jkun enfasizzat li 
l-attivitajiet ta' Orizzont 2020 għandhom 
ikunu miftuħa għal parteċipanti ġodda bl-
għan li tkun żgurata l-kooperazzjoni 
estensiva mas-sħab fl-Ewropa kollha u 
tinħoloq Żona ta’ Riċerka Ewropea 
integrata.
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Emenda: 6

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 
finanzjarji.

(15) Il-mira ċentrali tal-Orizzont 2020 hija 
s-semplifikazzjoni u ċ-ċarezza 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 issemplifikat 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 u 
fid-diskrepanzi finanzjarji.

Emenda: 7

Proposta għal Regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(15a) L-universitajiet jiżvolġu rwol 
fundamentali fil-bażi xjentifika u 
teknoloġika tal-Unjoni bħala 
istituzzjonijiet bażiċi ta' eċċellenza, kemm 
fit-taħriġ kif ukoll fir-riċerka.

Emenda: 8
Proposta għal Regolament
Premessa 15b (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(15b) Orizzont 2020 għandu 
jikkontribwixxi għar-rikonoxximent tal-
Patrimonju Kulturali tal-Ewropa u 
għandu jikkonċentra fuq ir-rwol tiegħu fl-
iżvilupp ta'’ soċjetajiet inklużivi, kemm 
permezz tal-JRC kif ukoll tal-prijorità tal-
isfidi tas-soċjetà.

Emenda: 9

Proposta għal Regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(17a) Biex il-Parlament Ewropew ikun 
kapaċi jeżerċita il-funzjoni tiegħu ta' 
kontroll politiku u sabiex jiżgura t-
trasparenza u r-responsabbiltà, kif 
preskritt fit-TFUE, il-Kummissjoni 
għandha debitament u regolarment 
tinforma lill-Parlament Ewropew bl-
aspetti rilevanti kollha tal-
implimentazzjoni tal-programm, inkluża l-
preparazzjoni u t-tfassil tal-programmi ta' 
ħidma, l-eżekuzzjoni u l-ħtieġa possibbli 
ta' aġġustament tat-tqassim baġitarju, u l-
iżvilupp tal-indikaturi tar-riżultati 
f'termini tal-objettivi mixtieqa u r-riżultati 
mistennija.

Emenda: 10

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 

(19) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
tista' tagħti lok – b'kundizzjonijiet speċifiċi 
– għal programmi supplimentari li jinvolvu 
l-parteċipazzjoni ta' ċerti Stati Membri 
biss, il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fi 
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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.

programmi 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. Dawn 
il-programmi jew arranġamenti 
supplimentari għandu jkollhom valur 
miżjud ċar tal-Unjoni, ibbażat fuq sħubiji 
ġenwini, jikkumplimentaw attivitajiet 
oħra ta' Orizzont 2020, u jkunu kemm 
jista' jkun inklużivi f'termini ta' 
parteċipazzjoni mill-Istati Membri jew 
mill-industrija tal-Unjoni.

Emenda: 11

Proposta għal Regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u 
tissaħħaħ il-fiduċja pubblika fix-xjenza, 
Orizzont 2020 għandu jiffavorixxi l-
involviment infurmat taċ-ċittadini u s-
soċjetà ċivili f'kwistjonijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni billi jippromwovi l-
edukazzjoni fix-xjenza, billi jagħmel l-
għarfien xjentifiku aktar aċċessibbli, billi 
jiżviluppa aġendi responsabbli tar-riċerka u 
l-innovazzjoni li jindirizzaw it-tħassib u l-
aspettattivi taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili 
u billi jiffaċilita l-parteċipazzjoni tagħhom 
fl-attivitajiet tal-Orizzont 2020.

(20) BBil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u 
tissaħħaħ il-fiduċja pubblika fix-xjenza, 
Orizzont 2020 għandu jiffavorixxi l-
involviment infurmat taċ-ċittadini u s-
soċjetà ċivili fi kwistjonijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni billi jippromwovi l-
edukazzjoni fix-xjenza, l-edukazzjoni 
f'sens ġenerali kif ukoll il-komunikazzjoni
billi jagħmel l-għarfien xjentifiku u d-data 
tar-riċerka aktar aċċessibbli, billi 
jiżviluppa aġendi responsabbli tar-riċerka u 
l-innovazzjoni li jindirizzaw it-tħassib u l-
aspettattivi taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili 
u billi jiffaċilita l-parteċipazzjoni tagħhom 
fl-attivitajiet tal-Orizzont 2020.

Emenda: 12
Proposta għal Regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(20a) Il-pubblikazzjoni xjentifika, fiha 
nnifisha, iżżid il-valur u hija ta' 
importanza vitali fid-dissseminazzjoni tal-
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għarfien, għaldaqstant hija prijorità li 
jinstab bilanċ bejn il-bżonn ta' żvilupp ta' 
mudelli ta' ħlas sostenibbli li jkopru l-kost 
tal-produzzjoni u l-bżonn ta' riċerkaturi, 
istituti ta' riċerka, impriżi u ċittadini biex 
jaċċedu, jikkondividu u jużaw b'mod 
liberu l-informazzjoni xjentifika. Biex 
tiżdied iċ-ċirkolazzjoni u l-isfruttament 
tal-għarfien u tingħata l-aktar aċċess 
wiesa' għal tali pubblikazzjonijiet, l-aċċess 
liberu u miftuħ online għal 
pubblikazzjonijiet akkademiċi, li diġà 
huwa mħaddan fis-Seba' Programm 
Kwadru, għandu jsir il-prinċipju ġenerali 
għall-pubblikazzjonijiet kollha li jirċievu 
t-totalità jew il-maġġoranza kbira tal-
finanzjament tagħhom minn 
Orizzont 2020. Barra minn hekk, 
Orizzont 2020 għandu jesperimenta mal-
aċċess miftuħ online għad-data prodotta 
jew miġbura mir-riċerka li ġejja minn 
finanzjamenti pubbliċi.

Emenda: 13

Proposta għal Regolament
Premessa 20b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(20b) Għandu jingħata appoġġ permezz 
ta' Orizzont 2020 għal riċerka f'livell 
għoli dwar id-diversità kulturali u l-
għarfien tradizzjonali, anke bħala parti 
mill-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, 
filwaqt li jsir użu sħiħ mit-teknoloġiji 
diġitali ġodda għall-konservazzjoni u t-
tixrid ta' dan it-tip ta' għarfien. Huwa 
importanti b'mod partikolari li jiġu 
studjati s-sinerġiji possibbli bejn ix-xjenza 
u l-għarfien lokali.

Emenda: 14

Proposta għal Regolament
Premessa 20c (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(20c) Il-programm ta' qafas Orizzont 2020 
għandu jassisti lill-Istati Membri u l-
Unjoni fl-isforzi tagħhom biex jegħlbu l-
kriżi ekonomika attwali, jiżguraw rati 
sostenibbli ta' tkabbir ekonomiku u jsiru 
aktar kompetittivi.

Emenda: 15

Proposta għal Regolament
Premessa 20d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(20d) Il-programm Orizzont 2020 għandu 
jintuża biex jippromwovi, flimkien mad-
diversità fir-riċerka, id-diversità 
lingwistika tal-pubblikazzjonijiet 
akkademiċi u xjentifikċi, anke bħala parti 
mill-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, kif 
ukoll biex ikun żgurat rispett lejn il-
prinċipji tar-riċerka indipendenti u l-
konvalida tal-pubblikazzjonijiet inter 
pares.

Emenda: 16

Proposta għal Regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(21) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandha twieġeb għall-opportunitajiet u l-
ħtiġijiet li qed jevolvu mix-xjenza u t-
teknoloġija, l-industrija, il-politiki u s-
soċjetà. Fil-fatt, l-aġendi għandhom ikunu 
stabbiliti f'kooperazzjoni mill-qrib mal-
partijiet interessati mis-setturi kollha 
konċernati, u għandha tkun permessa 
flessibbiltà suffiċjenti għal żviluppi ġodda.
Il-konsultazzjoni esterna għandha tkun 
mfittxa fuq bażi kontinwa matul l-Orizzont 

(21) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandha twieġeb għall-opportunitajiet u l-
ħtiġijiet li qed jevolvu fl-oqsma tax-xjenza
u t-teknoloġija, l-industrija, il-politiki, is-
soċjetà u l-kultura. Fil-fatt, l-aġendi 
għandhom ikunu stabbiliti f'kooperazzjoni 
mill-qrib mal-partijiet interessati mis-
setturi kollha konċernati, u għandha tkun 
permessa flessibbiltà suffiċjenti għal 
żviluppi ġodda. Il-konsultazzjoni esterna 
għandha tkun mfittxa fuq bażi kontinwa 
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2020, ukoll permezz tal-użu ta' strutturi 
rilevanti bħall-Pjattaformi Ewropej tat-
Teknoloġija, l-Inizjattivi Konġunti ta' 
Programmar u l-Isħubiji Ewropej tal-
Innovazzjoni.

matul l-Orizzont 2020, ukoll permezz tal-
użu ta' strutturi rilevanti bħall-Pjattaformi 
Ewropej tat-Teknoloġija, l-Inizjattivi 
Konġunti ta' Programmar u l-Isħubiji 
Ewropej tal-Innovazzjoni.

Emenda: 17

Proposta għal Regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(21a) Sabiex tkun tista' tikkompeti 
globalment, tindirizza b'mod effikaċi l-
isfidi l-kbar tas-soċjetà, u sabiex jintlaħqu 
l-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020, l-
Unjoni għandha tagħmel użu sħiħ mir-
riżorsi umani tagħha. Orizzont 2020 
għandu jservi ta' katalizzatur u ta' stimolu 
qawwi għat-tlestija taż-Żona Ewropea tar-
Riċerka billi jappoġġa l-attivitajiet li 
jattiraw, iżommu, iħarrġu u jiżviluppaw it-
talent fir-riċerka u l-innovazzjoni. Biex 
jintlaħaq dan il-għan u biex jitjieb it-
trasferiment tal-għarfien u l-kwantità u l-
kwalità tar-riċerka, l-attivitajiet li 
jikkonċentraw fuq il-bini tal-kapital 
uman, inklużi dawk ifokalizzati 
speċifikament fuq iż-żgħażagħ u n-nisa, 
għandhom ikunu element standard fl-
attivitajiet kollha ta' riċerka u 
innovazzjoni ffinanzjati mill-Unjoni.

Emenda: 18

Proposta għal Regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(22) Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-attrattività tal-professjoni tar-riċerka 
fl-Unjoni. Għandha tingħata attenzjoni 
adegwata lil Karta Ewropea għar-
Riċerkaturi u l-Kodiċi ta' Kondotta għar-

(22) Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-attrattività tal-professjoni tar-riċerka 
fl-Unjoni u l-isforzi biex din tiġi 
organizzata fuq linji kompetittivi.
Għandha tingħata attenzjoni adegwata lil 
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Reklutaġġ tar-Riċerkaturi, flimkien ma' 
oqfsa ta' referenza rilevanti oħrajn definiti 
fil-kuntest taż-Żona Ewropea tar-Riċerka,
filwaqt li tkun rispettata n-natura volontarja 
tagħhom.

Karta Ewropea għar-Riċerkaturi u l-Kodiċi 
ta' Kondotta għar-Reklutaġġ tar-
Riċerkaturi, flimkien ma' oqfsa ta' 
referenza rilevanti oħrajn definiti fil-
kuntest taż-Żona Ewropea tar-Riċerka, 
filwaqt li tkun rispettata n-natura volontarja 
tagħhom.

Emenda: 19

Proposta għal Regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(22a) Orizzont 2020 għandu jappoġġa r-
riċerka fil-qasam tal-Istudji Umanistiċi, 
speċjalment dawk li jipproduċu l-
għarfien, permezz ta' riċerka bażika u 
applikata, u jikkontribwixxi bi provi 
materjali ġodda, jew metodi ta' approċċ 
ġodda, għall-iżvilupp ta' oqsma ġodda ta' 
riċerka interdixxiplinari, il-ħolqien ta' 
impjiegi ġodda, il-preservazzjoni tal-
patrimonju kulturali u s-sostenibbiltà tal-
Ewropa bħala l-benniena tat-tradizzjoni 
umanistika u l-mexxej fit-turiżmu dinji, 
billi huwa essenzjali li jingħata 
rikonoxximent debitu lir-rwol li jiżvolġu 
x-xjenzi soċjali u umanistiċi f'dawn l-
oqsma, b'konformità mal-għan li jinħolqu 
‘soċjetajiet inklużivi, innovattivi u sikuri'.

Emenda: 20
Proposta għal Regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(24a) Orizzont 2020 għandu juża l-
kompetenzi li ngħataw lill-Unjoni permezz 
tat-TFUE fil-qasam tal-isport billi 
jiffaċilita l-aċċess għar-riċerka f’dan il-
qasam, partikolarment fir-rigward tas-
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saħħa u l-aspetti tal-koeżjoni soċjali tal-
attività fiżika u l-potenzjal tiegħu biex 
jgħin lill-Unjoni tikseb l-objettivi tal-
istrateġija Ewropa 2020.

Emenda: 21
Proposta għal Regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(26a) L-attivitajiet li jitwettqu fl-ambitu ta' 
Orizzont 2020 għandhom jiżguraw 
kompatibilità sħiħa mal-Programm ta' 
Tagħlim Tul il-Ħajja tal-futur u 
għandhom iħeġġu s-sinerġiji, l-
interkonnettività u l-integrazzjoni mal-
programmi u mal-politiki Ewropej l-
oħrajn. Huwa importanti li jiġi enfasizzat 
li l-mobilità tal-istudenti tad-dottorati 
tiżvolġi rwol fundamentali fil-kuntest ta' 
Orizzont 2020, li, billi kumplimentari 
għall-Programm ta' Tagħlim Tul il-Ħajja 
u sorsi ta' finanzjamenti oħrajn ta' 
edukazzjoni, għandha ssostni l-Proċess ta' 
Bolonja u l-politiki ta' Viċinat bil-għan li 
titjieb il-komplemetarjetà ma' kwalunkwe 
programm li l-UE tagħmel fil-qasam tal-
edukazzjoni.

Emenda: 22

Proposta għal Regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(27a) Sabiex jiġi massimizzat l-impatt ta' 
Orizzont 2020, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni speċjali lill-approċċi 
multidixxipplinari u interdixxipplinari 
bħala elementi neċessarji għall-progress 
xjentifiku ewlieni. L-iskoperti fix-xjenza 
sikwit isiru mal-konfini tad-dixxiplini, jew 
fil-punt fejn id-dixxiplini jiltaqgħu. Barra 
minn hekk, il-kumplessità tal-problemi u 
l-isfidi li l-Ewropa qed taffaċċja tirrikjedi 
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soluzzjonijiet li jistgħu jiġu indirizzati biss 
permezz ta' ħidma flimkien bejn diversi 
dixxiplini.

Emenda: 23

Proposta għal Regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(28) Bil-għan li jikseb l-ikbar impatt 
possibbli tal-finanzjament tal-Unjoni, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji
aktar mill-qrib, li jistgħu wkoll ikunu fil-
forma ta' sħubiji pubbliċi-pubbliċi, mal-
programmi nazzjonali u reġjonali li 
jappoġġaw ir-riċerka u l-innovazzjoni.

(28) Bil-għan li jikseb l-ikbar impatt 
possibbli tal-finanzjament tal-Unjoni,
huwa essenzjali li l-programm Orizzont 
2020 jiżviluppa kollaborazzjoni aktar mill-
qrib, li jistgħu jkunu fil-forma ta' sħubiji 
pubbliċi-pubbliċi, iżda għandu jkollhom l-
għan li jagħtu prijorità lill-interess 
pubbliku, flimkien mal-programmi
reġjonali, nazzjonali u sovranazzjonali li 
jappoġġaw ir-riċerka u l-innovazzjoni.

Emenda: 24

Proposta għal Regolament
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(30a) Teżisti ħtieġa li tiżdied il-
kooperazzjoni fi ħdan Orizzont 2020 
b'kundizzjonijiet speċifiċi mal-pajjiżi 
ġirien, fir-rigward speċifiku tal-pajjiżi tas-
Sħubija tal-Lvant.

Emenda: 25
Proposta għal Regolament
Premessa 32a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(32a) Ir-regoli ta' parteċipazzjoni fi 
kwalunkwe attività ta' Orizzont 2020 
għandhom ikunu sempliċi, ċari u 
faċilment aċċessibbli. Għandu jittieħed 
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kont xieraq tal-fatt li tipi differenti ta' 
riċerka xjentifika jista' jkollhom aċċess 
iktar faċli għall-fondi privati.

Emenda: 26

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020)
("Orizzont 2020") u jiddetermina l-qafas li 
jamministra l-appoġġ tal-Unjoni għall-
attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni u
trawwim ta' sfruttar aħjar tal-potenzjal 
industrijali ta' politiki tal-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020)
("Orizzont 2020") u jiddetermina l-qafas li 
jamministra l-appoġġ tal-Unjoni għall-
attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni bil-
għan tat-tisħiħ tal-bażi xjentifika u
teknoloġika Ewropea, l-iżgurar tal-
iżvilupp tal-kapital intellettwali tiegħu u t-
trawwim ta' benefiċċji għas-soċjetà inkluż
sfruttar aħjar tal-potenzjal soċjali u
industrijali ta' politiki tal-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp.

Emenda: 27

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija 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 privat, il-ħolqien ta' 
opportunitajiet ġodda ta' impjieg u l-iżgurar 
tat-tkabbir sostenibbli u l-kompetittività fit-
tul tal-Ewropa.

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija 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 tal-koeżjoni ekonomika, 
soċjali u territorjali u l-iżgurar tat-tkabbir 
sostenibbli u l-kompetittività tal-Ewropa
fuq medda ta' żmien twila.
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Emenda: 28

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 (ŻER) permezz ta' azzjonijiet 
speċifiċi u eżemplari li jrawmu bidliet 
strutturali fis-sistemi Ewropej tar-riċerka 
u l-innovazzjoni. L-indikaturi rilevanti tal-
prestazzjoni qegħdin stipulati fl-
introduzzjoni tal-Anness I.

Emenda: 29

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(a) xjenza eċċellenti; (a) xjenza eċċellenti fosthom riċerka 
bażika u applikata fl-istudji umanistiċi;

Emenda: 30

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(c) sfidi tas-soċjetà. (c) sfidi tas-soċjetà fosthom riċerka bażika 
u applikata fix-xjenzi soċjali.
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Emenda: 31

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

5a. Il-programm Orizzont 2020 għandu 
jikkontribwixxi biex jagħmel il-karriera 
tar-riċerkaturi fl-Ewropa aktar attraenti u 
jtaffi l-effetti tal-fenomenu tal-eżodu tal-
imħuħ. Għaldaqstant, għandu jkun 
implimentat b'mod li jippromwovi l-
ħolqien ta' suq uniku għar-riċerkaturi, 
b'mod partikolari billi jagħti lok għal 
mekkaniżmi xierqa li jnaqqsu d-differenzi 
fir-remunerazzjoni tar-riċerkaturi fl-
ambitu ta' dan il-programm.

Emenda: 32

Proposta għal Regolament
Artikolu 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b'mod li jiżgura li l-prijoritajiet u l-
azzjonijiet appoġġati jkunu rilevanti għall-
ħtiġijiet li qed jinbidlu u jqisu n-natura li 
qed tevolvi tax-xjenza, it-teknoloġija, l-
innovazzjoni, is-swieq u s-soċjetà, fejn l-
innovazzjoni tinkludi l-aspetti tan-negozju, 
organizzattivi u soċjali.

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b'mod li jiżgura li l-prijoritajiet u l-
azzjonijiet appoġġati jkunu allinjati mat-
tagħlim u r-riċerka attwali u jistgħu wkoll 
jiġu aġġustati skont il-ħtiġijiet li qed 
jinbidlu u jqisu n-natura li qed tevolvi tax-
xjenza, it-teknoloġija, l-innovazzjoni, is-
swieq tax-xogħol u s-soċjetà, fejn ix-
xjenza tinkludi kwalunkwe qasam tar-
riċerka akkademika u l-innovazzjoni 
tinkludi l-aspetti soċjoekonomiċi, kulturali 
u organizzattivi.

Emenda: 33

Proposta għal Regolament
Artikolu 15 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi u d-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva ta' bilanċ bejn is-
sessi fil-programmi kollha, fil-kumitati ta' 
evalwazzjoni, fil-gruppi ta' esperti, fil-
gruppi konsultattivi u fi kwalunkwe korp 
tat-teħid tad-deċiżjonijiet eżistenti jew li 
għad irid jinħoloq għall-implimentazzjoni 
tiegħu. Għal dan il-għan, se jiġu 
żviluppati miri, u se jiġu implimentati 
azzjonijiet adegwati mfassla sabiex 
jintlaħqu dawk l-objettivi.

Emenda: 34

Proposta għal Regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(b) attività tar-riċerka intenzjonata li 
timmodifika l-patrimonju ġenetiku tal-
umani fejn dawn il-bidliet jistgħu jintirtu;

(b) attività tar-riċerka intenzjonata li 
timmodifika l-patrimonju ġenetiku tal-
bnedmin;

Emenda: 35

Proposta għal Regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(ea) riċerka bbażata fuq l-imsieħba u l-
ħolqien ta' netwerks biex ikun żgurat 
ppjanar ta' kwalità aħjar.

Emenda: 36

Proposta għal Regolament
Artikolu 21, paragrafu 1, punt (ċ)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(c) jiġu appoġġati l-objettivi tal-politika (c) jiġu appoġġati l-objettivi tal-politika 
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esterni u tal-iżvilupp tal-Unjoni, li 
jikkumplementaw il-programmi esterni u 
tal-iżvilupp.

esterni u tal-iżvilupp tal-Unjoni, li 
jikkumplementaw il-programmi esterni u 
tal-iżvilupp skont l-interessi tal-partijiet 
kkonċernati kollha.

Emenda: 37

Proposta għal Regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(ea) inizjattivi biex jitħeġġeġ interess fix-
xjenzi minn età żgħira, pereżempju 
permezz tal-organizzazzjoni ta' "jiem 
għall-pubbliku" fiċ-ċentri tar-riċerki; 

Emenda: 38

Proposta għal Regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(eb) azzjoni biex jogħla l-profil tal-premji 
Ewropej fl-oqsma tax-xjenza u r-riċerka.

Emenda: 39

Proposta għal Regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

1. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
adegwati biex tiżgura li, meta l-azzjonijiet 
iffinanzjati taħt dan ir-Regolament jiġu 
implimentati, l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni huma protetti permezz ta' miżuri 
preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u 
kwalunkwe attività illegali oħra, permezz 
ta' kontrolli effettivi u, jekk jinstabu 
irregolaritajiet, permezz tal-irkupru tal-

1. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
adegwati biex tiżgura li, meta l-azzjonijiet 
iffinanzjati taħt dan ir-Regolament jiġu 
implimentati, l-interessi finanzjarji tal-
Unjoni huma protetti permezz tal-ġestjoni 
effiċjenti taċ-ċentri ta' riċerka, l-
applikazzjoni ta' miżuri preventivi kontra l-
frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività 
illegali oħra, permezz ta' kontrolli effettivi 
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ammonti li jkunu tħallsu b'mod skorrett u, 
fejn ikun xieraq, permezz ta’ penali 
effettivi, proporzjonati u deterrenti.

u, jekk jinstabu irregolaritajiet, permezz 
tal-irkupru tal-ammonti li jkunu tħallsu 
b'mod skorrett u, fejn ikun xieraq, permezz 
ta' penali effettivi, proporzjonati u 
deterrenti.

Emenda: 40

Proposta għal Regolament
Anness I – paragrafu 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(a) Il-Kunsill Ewropew għar-Riċerka
(ERC) għandu jipprovdi finanzjament 
attraenti u flessibbli sabiex riċerkaturi 
individwali kreattivi u b'talent kif ukoll it-
timijiet tagħhom ikunu jistgħu jsegwu l-
mogħdiji l-aktar promettenti fil-fruntieri 
tal-għarfien tax-xjenza, abbażi ta' 
kompetizzjoni mifruxa mal-Unjoni kollha.

(a) Il-Kunsill Ewropew għar-Riċerka
(KER) għandu jipprovdi finanzjament 
attraenti u flessibbli sabiex riċerkaturi 
individwali kreattivi u b'talent kif ukoll it-
timijiet tagħhom li jaħdmu fi kwalunkwe 
qasam ta' għarfien ikunu jistgħu jsegwu l-
mogħdiji l-aktar promettenti fil-fruntieri 
tal-għarfien tax-xjenza, abbażi ta' 
kompetizzjoni mifruxa mal-Unjoni kollha.

Emenda: 41

Proposta għal Regolament
Anness I – paragrafu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(b) It-Teknoloġiji Futuri u Emerġenti 
għandhoma jappoġġaw ir-riċerka 
kollaborattiva sabiex tiġi estiża l-kapaċità 
tal-Ewropa fir-rigward tal-innovazzjoni 
avvanzata u li tibdel il-paradigmi. Għandha 
trawwem kollaborazzjoni xjentifika 
madwar id-dixxiplini dwar ideat 
radikalment ġodda, ta’ riskju għoli u
taċċellera l-iżvilupp tal-oqsma emerġenti l-
aktar promettenti tax-xjenza u t-teknoloġija 
kif ukoll l-istrutturar mifrux madwar l-
Unjoni tal-komunitajiet xjentifiċi 
korrispondenti.

(b) It-Teknoloġiji Futuri u Emerġenti 
għandhoma jappoġġaw ir-riċerka 
kollaborattiva jew transdixxiplinari sabiex 
tiġi estiża l-kapaċità tal-Ewropa fir-rigward 
tal-innovazzjoni avvanzata u li tibdel il-
paradigmi. Għandha trawwem 
kollaborazzjoni xjentifika madwar id-
dixxiplini dwar ideat radikalment ġodda, 
ta' riskju għoli u taċċelera l-iżvilupp tal-
oqsma emerġenti l-aktar promettenti tax-
xjenza u t-teknoloġija kif ukoll l-istrutturar 
mifrux madwar l-Unjoni tal-komunitajiet 
xjentifiċi korrispondenti.
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Emenda: 42

Proposta għal Regolament
Anness I – paragrafu 7 – 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) 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 b'kooperazzjoni
internazzjonali biex iżżomm u tattira lil 
persuni b'ħafna talenti biex jgħixu u 
jaħdmu fl-Unjoni.

Emenda: 43
Proposta għal Regolament
Anness I – paragrafu 14 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(a) Saħħa, bidla demografika u benesseri (a) Saħħa, bidla demografika u benesseri, 
inkluż permezz tal-parteċipazzjoni fl-
attivitajiet sportivi;

Emenda: 44

Proposta għal Regolament
Anness I – punt 14 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(f) Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u 
siguri.

(f) Soċjetajiet inklużivi, edukati,
innovattivi u siguri.

Emenda: 45

Proposta għal Regolament
Anness I − paragrafu 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta' dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku
"Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri".
L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-provvista 
ta' bażi soda ta' evidenza għat-tfassil tal-
politika fil-livelli internazzjonali, tal-
Unjoni, nazzjonali u reġjonali. Minħabba 
n-natura globali ta' ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma' pajjiżi terzi 
għandha tkun parti integrali ta' kull sfida.
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku
"Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri".

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta' dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku
"Soċjetajiet inklużivi, edukati, innovattivi 
u siguri". L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-
provvista ta' bażi soda ta' evidenza għat-
tfassil tal-politika fil-livelli internazzjonali, 
tal-Unjoni, nazzjonali u reġjonali.
Minħabba n-natura globali ta' ħafna mill-
isfidi, il-kooperazzjoni strateġika ma' 
pajjiżi terzi għandha tkun parti integrali ta' 
kull sfida. Barra minn hekk, għandu jiġi 
pprovdut appoġġ trasversali għall-
kooperazzjoni internazzjonali taħt l-
objettiv speċifiku "Soċjetajiet inklużivi,
edukati, innovattivi u siguri".

Emenda: 46
Proposta għal Regolament
Anness I − paragrafu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

L-objettiv speċifiku "Soċjetajiet inklużivi, 
innovattivi u siguri" jinkludi wkoll attività 
biex tagħlaq id-diviżjoni bejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni permezz ta' miżuri speċifiċi 
biex tiġi rilaxxata l-eċċellenza f'reġjuni 
anqas żviluppati tal-Unjoni.

L-objettiv speċifiku "Soċjetajiet inklużivi,
edukati, innovattivi u siguri" jinkludi wkoll 
attività biex tagħlaq id-diviżjoni bejn ir-
riċerka u l-innovazzjoni permezz ta' miżuri 
speċifiċi biex tiġi rilaxxata l-eċċellenza 
f'reġjuni anqas żviluppati tal-Unjoni.
Jinkludi wkoll l-attivitajiet, l-istrateġiji, il-
metodoloġiji u l-għodda meħtieġa biex 
jiffaċilitaw patromonju kulturali 
dinamiku u sostenibbli għall-Ewropa.

Emenda: 47

Proposta għal Regolament
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 6



PE487.737v02-00 24/40 AD\905106MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

Barra minn hekk, dawn il-fatturi jaggravaw 
in-nuqqas ta' attrattività relattiva Ewropea 
fil-kompetizzjoni globali għat-talent 
xjentifiku. L-abbiltà tas-sistema tal-USA li 
toffri aktar riżorsi għal kull riċerkatur u 
prospetti aħjar tal-karriera tispjega għaliex 
hija għadha tattira l-aħjar riċerkaturi mid-
dinja kollha, inklużi għexieren ta' eluf mill-
Unjoni.

Barra minn hekk, dawn il-fatturi jaggravaw 
in-nuqqas ta' attrattività relattiva Ewropea 
fil-kompetizzjoni globali għat-talent 
xjentifiku. L-abbiltà tas-sistema tal-USA li 
toffri aktar riżorsi għal kull riċerkatur, 
infrastrutturi tar-riċerka aqwa u prospetti 
aħjar tal-karriera tispjega għaliex hija 
għadha tattira l-aħjar riċerkaturi mid-dinja 
kollha, inklużi għexieren ta' eluf mill-
Unjoni.

Emenda: 48

Proposta għal Regolament
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

L-attività fundamentali tal-ERC għandha 
tkun li jipprovdi finanzjament attraenti fit-
tul biex jappoġġa investigaturi eċċellenti u 
t-timijiet ta' riċerka tagħhom biex iwettqu 
riċerka li twassal għal skoperti ġodda, u li 
tkun ta' gwadann kbir u riskju kbir.

L-attività fundamentali tal-KER għandha 
tkun li jipprovdi finanzjament attraenti fit-
tul biex jappoġġa investigaturi eċċellenti u 
t-timijiet ta' riċerka tagħhom biex iwettqu 
riċerka li twassal għal skoperti ġodda, u li 
tkun ta' gwadann kbir u riskju kbir. Minn 
dan il-lat, ir-riċerka bħala proċedura 
xjentifika għandha tkun rikonoxxuta 
mingħajr eċċezzjoni fl-oqsma kollha tal-
għarfien uman.

Emenda: 49

Proposta għal Regolament
Anness I – parti I – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

Il-finanzjament tal-ERC għandu jingħata 
skont il-prinċipji stabbiliti sew li ġejjin. L-
eċċellenza xjentifika għandha tkun l-uniku 
kriterju li fuqu l-ERC jagħti l-għotjiet 
tiegħu. L-ERC għandu jopera fuq bażi 
minn isfel għal fuq mingħajr prijoritajiet 
determinati minn qabel. L-għotjiet tal-ERC

Il-finanzjament tal-KER għandu jingħata 
skont il-prinċipji stabbiliti sew li ġejjin. L-
eċċellenza xjentifika fi kwalunkwe qasam 
tal-għarfien għandha tkun l-uniku kriterju 
li fuqu l-KER jagħti l-għotjiet tiegħu. Il-
KER għandu jopera fuq bażi minn isfel 
għal fuq mingħajr prijoritajiet determinati 



AD\905106MT.doc 25/40 PE487.737v02-00

MT

għandhom ikunu miftuħin għal timijiet 
individwali ta' riċerkaturi ta' kull età u 
minn kwalunkwe pajjiż fid-dinja, li jaħdmu 
fl-Ewropa. U l-ERC għandu jimmira li 
jrawwem kompetizzjoni b'saħħitha madwar 
l-Ewropa.

minn qabel. L-għotjiet tal-KER għandhom 
ikunu miftuħin għal timijiet individwali ta' 
riċerkaturi ta' kull età u minn kwalunkwe 
pajjiż fid-dinja, li jaħdmu fl-Ewropa. U l-
KER għandu jimmira li jrawwem 
kompetizzjoni b'saħħitha madwar l-
Ewropa.

Emenda: 50

Proposta għal Regolament
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

Ir-riforma meħtieġa għandha tibda fl-
ewwel stadji tal-karrieri tar-riċerkaturi, fl-
istudji tagħhom għad-dottorat jew taħriġ 
postuniversitarju paragunabbli. L-Ewropa 
għandha tiżviluppa skemi ta' taħriġ 
innovattivi u tal-ogħla kwalità, li jkunu 
konsistenti mar-rekwiżiti kompetittivi 
ħafna u dejjem aktar interdixxiplinari tar-
riċerka u l-innovazzjoni. Se jkun meħtieġ l-
involviment qawwi tan-negozji, inklużi 
SMEs u atturi soċjoekonomiċi oħrajn, biex 
ir-riċerkaturi jingħatawlhom il-ħiliet tal-
innovazzjoni mitluba mill-impjiegi tal-
ġejjieni. Se jkun ukoll importanti li tittejjeb 
l-mobbiltà ta' dawn ir-riċerkaturi, billi 
bħalissa din għadha f'livell modest wisq: fl-
2008, kienu biss 7 % tal-kandidati Ewropej 
għad-dottorat li tħarrġu fi Stat Membru 
ieħor, filwaqt li l-mira hija li dawn jitilgħu 
għal 20 % sal-2030.

Ir-riforma meħtieġa għandha tibda fl-
ewwel stadji tal-karrieri tar-riċerkaturi, fl-
istudji tagħhom għad-dottorat jew taħriġ 
postuniversitarju paragunabbli. L-Ewropa 
għandha tiżviluppa skemi ta' taħriġ 
innovattivi u tal-ogħla kwalità, li jkunu 
konsistenti mar-rekwiżiti kompetittivi 
ħafna u dejjem aktar interdixxiplinari tar-
riċerka u l-innovazzjoni. Se jkun meħtieġ l-
involviment qawwi tan-negozji, inklużi 
SMEs u atturi soċjoekonomiċi oħrajn, biex 
ir-riċerkaturi jingħatawlhom il-ħiliet tal-
innovazzjoni mitluba mill-impjiegi tal-
ġejjieni. Se jkun ukoll importanti li tittejjeb 
l-mobbiltà ta' dawn ir-riċerkaturi, billi 
bħalissa din għadha f'livell modest wisq: fl-
2008, kienu biss 7 % tal-kandidati Ewropej 
għad-dottorat li tħarrġu fi Stat Membru 
ieħor, filwaqt li l-mira hija li dawn jitilgħu 
għal 20 % sal-2030. Għaldaqstant, il-
kandidati għad-dottorat fl-oqsma kollha 
jridu jkunu identifikati b'mod ċar bħala 
wieħed mill-gruppi fil-mira ewlenin tal-
programm il-ġdid għall-edukazzjoni, it-
taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport, u għandha 
tingħata attenzjoni biex tkun żgurata l-
kumplementarjetà neċessarja mal-
programm Orizzont 2020.

Emenda: 51
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Proposta għal Regolament
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.3 – punt a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu li 
jiġi pprovdut taħriġ eċċellenti u innovattiv 
lir-riċerkaturi fl-istadju bikri fil-livell ta' 
wara l-lawrja (post-graduate) permezz ta' 
proġetti interdixxiplinari jew programmi ta' 
dottorat li jinvolvu universitajiet, 
istituzzjonijiet ta' riċerka, negozji, SMEs u 
gruppi soċjoekonomiċi oħrajn minn pajjiżi 
differenti. Dan se jtejjeb il-prospetti tal-
karriera għar-riċerkaturi żgħażagħ ta' wara 
l-lawrja kemm fis-setturi pubbliċi kif ukoll 
fis-setturi privati.

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu li 
jiġi pprovdut taħriġ eċċellenti u innovattiv 
lir-riċerkaturi fl-istadju bikri fil-livell ta' 
wara l-lawrja (post-graduate) permezz ta' 
proġetti interdixxiplinari jew programmi ta' 
dottorat li jippermetti li r-riċerkaturi 
jiżviluppaw il-curriculum tar-riċerka u li
jinvolvu universitajiet, istituzzjonijiet ta' 
riċerka, negozji, SMEs u gruppi 
soċjoekonomiċi oħrajn minn pajjiżi 
differenti. Dan se jiżviluppa u jtejjeb il-
prospetti tal-karriera għar-riċerkaturi 
żgħażagħ ta' wara l-lawrja kemm fis-setturi 
pubbliċi kif ukoll fis-setturi privati.

Emenda: 52

Proposta għal Regolament
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.3 – punt b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu biex 
iħeġġu lir-riċerkaturi b'esperjenza jwessgħu 
jew japprofondixxu l-ħiliet tagħhom 
permezz tal-mobbiltà billi jinħolqu 
opportunitajiet ta' karrieri attraenti 
f'universitajiet, istituzzjonijiet tar-riċerka, 
negozji, SMEs u gruppi soċjoekonomiċi 
oħrajn fl-Ewropa kollha u lil hinn. L-
opportunitajiet li terġa' tinbeda karriera fir-
riċerka wara waqfa għandhom jiġu 
appoġġati wkoll.

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu biex 
iħeġġu lir-riċerkaturi b'esperjenza jwessgħu 
jew japprofondixxu l-ħiliet tagħhom 
permezz tal-mobbiltà billi jinħolqu 
opportunitajiet ta' karrieri attraenti 
f'universitajiet, istituti tar-riċerka, negozji, 
SMEs u gruppi soċjoekonomiċi oħrajn fl-
Ewropa kollha u lil hinn, filwaqt li jitqies 
ir-rwol taż-żgħażagħ fis-settur xjentifiku u 
lir-riċerkaturi tiġi offruta l-opportunità li 
jitħarrġu u li jiksbu għarfien ġdid 
f'organizzazzjoni tar-riċerka ta' livell 
għoli f'pajjiż terz, u jirritornaw 
sussegwentament. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lir-rwol tan-nisa fix-
xjenza, u l-ostakli potenzjali tad-dħul 
tagħhom f'dan il-qasam. L-opportunitajiet 
li terġa' tinbeda karriera fir-riċerka wara 
waqfa u l-arranġamenti tax-xogħol 



AD\905106MT.doc 27/40 PE487.737v02-00

MT

flessibbli għandhom jiġu appoġġati wkoll.

Emenda: 53

Proposta għal Regolament
Anness I – parti I – punt 3 – punt 3.3 – punt c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu l-
appoġġ għal skambji għal terminu ta' 
żmien qasir ta' persunal tar-riċerka u l-
innovazzjoni fost sħubija ta' universitajiet, 
istituzzjonijiet tar-riċerka, negozji, SMEs u 
gruppi soċjoekonomiċi oħrajn, fl-Ewropa 
kif ukoll madwar id-dinja. Dan se jinkludi 
t-trawwim ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi.

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu l-
appoġġ għal skambji għal terminu ta' 
żmien qasir ta' persunal tar-riċerka u l-
innovazzjoni fost sħubija ta' universitajiet, 
istituti tar-riċerka, negozji, SMEs u gruppi 
soċjoekonomiċi oħrajn, fl-Ewropa kif ukoll 
madwar id-dinja. Dan se jinkludi t-
trawwim ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi 
u, b'mod partikolari, it-tisħiħ tas-sħubiji 
xjentifiċi bejn iż-żewġ naħat tal-
Mediterran, biex jagħmlu l-programmi 
Ewro-Mediterranji ta' riċerka, 
innovazzjoni u żvilupp teknoloġiku aktar 
effikaċi.

Emenda: 54
Proposta għal Regolament
Anness I – parti I – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

L-infrastrutturi tar-riċerka huma fatturi 
determinanti ewlenin tal-kompetittività tal-
Ewropa fil-firxa sħiħa tad-dominji 
xjentifiċi u huma essenzjali għall-
innovazzjoni bbażata fuq ix-xjenza. F'ħafna 
oqsma r-riċerka hija impossibbli mingħajr 
aċċess għal superkompjuters, sorsi ta' 
radjazzjoni għal materjali ġodda, kmamar 
nodfa għan-nanoteknoloġiji, bażijiet tad-
dejta għall-ġenomika u x-xjenzi soċjali, 
osservatorji għax-xjenzi terrestri, netwerks 
tal-broadband għat-trasferiment tad-dejta, 
eċċ. L-infrastrutturi tar-riċerka huma 
neċessarji biex issir ir-riċerka meħtieġa 
biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-soċjetà l-
kbar – l-enerġija, it-tibdil fil-klima, il-

L-infrastrutturi tar-riċerka huma fatturi 
determinanti ewlenin tal-kompetittività tal-
Ewropa fil-firxa sħiħa tad-dominji 
xjentifiċi u huma essenzjali għall-
innovazzjoni bbażata fuq ix-xjenza. F'ħafna 
oqsma r-riċerka hija impossibbli mingħajr 
aċċess għal superkompjuters, sorsi ta' 
radjazzjoni għal materjali ġodda, kmamar 
nodfa għan-nanoteknoloġiji, bażijiet tad-
data għall-ġenomika u x-xjenzi soċjali, 
osservatorji għax-xjenzi terrestri, netwerks 
tal-broadband għat-trasferiment tad-dejta, 
eċċ. L-infrastrutturi tar-riċerka huma 
neċessarji biex issir ir-riċerka meħtieġa 
biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-soċjetà l-
kbar – l-enerġija, it-tibdil fil-klima, il-
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bijoekonomija u s-saħħa matul il-ħajja 
kollha u l-benesseri għal kulħadd. Dawn 
jixprunaw il-kollaborazzjoni bejn il-
fruntieri u d-dixxiplini kollha u joħolqu 
spazju Ewropew bla xkiel u miftuħ għar-
riċerka onlajn. Jippromwovu l-mobbiltà 
tal-persuni u l-ideat, jiġbru flimkien l-aqwa 
xjenzati mill-Ewropa u d-dinja kollha, u 
jtejbu l-edukazzjoni xjentifika. Imexxu l-
eċċellenza fil-komunitajiet Ewropej tar-
riċerka u l-innovazzjoni u jistgħu iservu ta' 
mudell eċċellenti tax-xjenza għas-soċjetà 
inġenerali.

bijoekonomija u s-saħħa matul il-ħajja 
kollha u l-benesseri għal kulħadd. Dawn 
jixprunaw il-kollaborazzjoni bejn il-
fruntieri u d-dixxiplini kollha u joħolqu 
spazju Ewropew bla xkiel u miftuħ għar-
riċerka onlajn. Jippromwovu l-mobbiltà 
tal-persuni u l-ideat, jiġbru flimkien l-aqwa 
xjenzati mill-Ewropa u d-dinja kollha, u 
jtejbu l-edukazzjoni xjentifika. Imexxu l-
eċċellenza fil-komunitajiet Ewropej tar-
riċerka u l-innovazzjoni u jistgħu iservu ta' 
mudell eċċellenti tax-xjenza għas-soċjetà 
inġenerali. Jistgħu, ukoll, iwasslu għal 
innovazzjoni fis-settur privat u jkunu sors 
ta' innovazzjoni dinamika għall-SMEs.

Emenda: 55
Proposta għal Regolament
Anness I – parti I – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

Il-pubblikazzjoni xjentifika tikkostitwixxi 
elementi fundamentali tal-infrastrutturi 
tar-riċerka u tiżvolġi rwol essenzjali fil-
ġenerazzjoni ta' għarfien ġdid u 
innovazzjoni. Il-pagament sostenibbli u l-
mudelli tat-tixrid li jkopru l-ispejjeż tal-
produzzjoni huma għalhekk ta' 
importanza kruċjali. Il-pubblikazzjonijiet 
prodotti u konvalidati bħala r-riżultat ta' 
ħidma mwettqa mir-riċerkaturi li jirċievu 
l-maġġoranza wiesgħa tal-finanzjamenti 
tagħhom, jew il-finanzjamenti kollha, 
minn Orizzont 2020 għandhom jagħmlu 
dawn ir-riżultati għad-dispożizzjoni tal-
komunità xjentifika kollha kemm hi.

Emenda 56
Proposta għal Regolament
Anness I – parti I – punt 4 – punt 4.3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(ca) Tisħiħ tar-rwol tal-infrastruttura tar-
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riċerka akkademika u r-rabtiet tagħha 
mal-innovazzjoni fi ħdan l-SMEs
L-għan se jkun li jiġu appoġġati s-sħubiji 
bejn l-SMEs u l-istituti akkademiċi u l-
infrastruttura tagħhom sabiex tiġi 
xprunata l-innovazzjoni fin-negozju.

Emenda: 57

Proposta għal Regolament
Anness I – parti II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

Dan jinkludi l-avvanz fl-għarfien xjentifiku 
dwar l-impatt potenzjali tan-
nanoteknoloġiji u n-nanosistemi fuq is-
saħħa jew fuq l-ambjent, u l-provvista ta' 
għodda għall-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-
riskju matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu.

Dan jinkludi l-avvanz fl-għarfien xjentifiku 
dwar l-impatt potenzjali tan-
nanoteknoloġiji u n-nanosistemi fuq is-
saħħa jew fuq l-ambjent, u l-provvista ta' 
għodda għall-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-
riskju matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu, u biex 
jippermetti lil persuni b'diżabbiltà jkunu 
integrati b'mod aktar sħiħ fis-soċjetà.

Emenda: 58
Proposta għal Regolament
Anness I – parti II – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

L-azzjonijiet proposti jimmiraw li 
jikkumplimentaw il-politiki u l-programmi 
nazzjonali u reġjonali ta' innovazzjoni 
kummerċjali, li jrawmu l-kooperazzjoni 
bejn l-SMEs u atturi oħrajn rilevnati għall-
innovazzjoni, li jnaqqsu d-distakk bejn ir-
riċerka/l-iżvilupp u t-tqegħid b'suċċess fis-
suq, u li jipprovdu ambjent aktar favur l-
innovazzjoni kummerċjali, inklużi miżuri 
min-naħa tad-domanda, kif ukoll appoġġ 
filwaqt li jqisu n-natura dejjem tinbidel tal-
proċessi ta' innovazzjoni, it-teknoloġiji l-
ġodda, is-swieq u l-mudelli kummerċjali.

L-azzjonijiet proposti jimmiraw li 
jikkumplimentaw il-politiki u l-programmi 
nazzjonali u reġjonali ta' innovazzjoni 
kummerċjali, li jrawmu l-kooperazzjoni 
bejn l-SMEs, l-istituti akkademiċi, inklużi 
dawk fl-industriji kreattivi, li qegħdin 
f'pożizzjoni tajba biex jisiltu vantaġġ mill-
ambjent tan-negozju internazzjonalizzati u 
atturi oħrajn rilevnati għall-innovazzjoni, li 
jnaqqsu d-distakk bejn ir-riċerka/l-iżvilupp 
u t-tqegħid b'suċċess fis-suq, u li jipprovdu 
ambjent aktar favur l-innovazzjoni 
kummerċjali, inklużi miżuri min-naħa tad-
domanda, kif ukoll appoġġ filwaqt li jqisu 
n-natura dejjem tinbidel tal-proċessi ta' 
innovazzjoni, it-teknoloġiji l-ġodda, is-
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swieq u l-mudelli kummerċjali.

Emenda: 59
Proposta għal Regolament
Anness I – parti II – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

L-SMEs insibuhom fis-setturi kollha tal-
ekonomija. Dawn jiffurmaw parti aktar 
importanti tal-ekonomija Ewropea minn 
tar-reġjuni l-oħra bħall-Istati Uniti tal-
Amerika. It-tipi kollha tal-SMEs jistgħu 
jagħmlu innovazzjonijiet. Jeħtieġ li dawn 
jiġu mħeġġa u appoġġati biex jinvestu fir-
riċerka u l-innovazzjoni. Meta jagħmlu 
dan, huma għandhom ikunu jistgħu igawdu 
l-potenzjal innovattiv kollu tas-suq intern u 
taż-ŻER sabiex joħolqu opportunitajiet 
kummerċjali ġodda fl-Ewropa u lil hinn, u 
sabiex jikkontribwixxu biex jinstabu 
soluzzjonijiet għall-isfidi ewlenin tas-
soċjetà.

L-SMEs insibuhom fis-setturi kollha tal-
ekonomija. Dawn jiffurmaw parti aktar 
importanti tal-ekonomija Ewropea minn 
tar-reġjuni l-oħra bħall-Istati Uniti tal-
Amerika. It-tipi kollha tal-SMEs jistgħu 
jagħmlu innovazzjonijiet. Jeħtieġ li dawn 
jiġu mħeġġa u appoġġati biex jinvestu fir-
riċerka u l-innovazzjoni u biex iżidu r-
rabtiet u s-sħubiji mal-universitajiet u ma' 
istituti oħra tar-riċerka. Meta jagħmlu 
dan, huma għandhom ikunu jistgħu igawdu 
l-potenzjal innovattiv kollu tas-suq intern u 
taż-ŻER sabiex joħolqu opportunitajiet 
kummerċjali ġodda fl-Ewropa u lil hinn, u 
sabiex jikkontribwixxu biex jinstabu 
soluzzjonijiet għall-isfidi ewlenin tas-
soċjetà.

Emenda: 60
Proposta għal Regolament
Anness I – parti II – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

Il-kollaborazzjonijiet transkonfinali huma 
element importanti fl-istrateġija ta' 
innovazzjoni tal-SMEs sabiex jegħlbu xi 
wħud mill-problemi tagħhom marbuta 
mad-daqs, bħall-aċċess għall-kompetenzi 
teknoloġiċi u xjentifiċi u swieq ġodda. 
Dawn jikkontribwixxu sabiex isarrfu l-
ideat fi profitt u tkabbir tal-kumpanija, u 
b'riżultat ta' dan jiżdied l-investiment privat 
fir-riċerka u l-innovazzjoni.

Il-kollaborazzjonijiet transkonfinali huma 
element importanti fl-istrateġija ta' 
innovazzjoni tal-SMEs sabiex jegħlbu xi 
wħud mill-problemi tagħhom marbuta 
mad-daqs, bħall-aċċess għall-kompetenzi 
teknoloġiċi u xjentifiċi u swieq ġodda. 
Dawn jikkontribwixxu sabiex isarrfu l-
ideat fi profitt u tkabbir tal-kumpanija, u 
b'riżultat ta' dan jiżdied l-investiment privat 
fir-riċerka u l-innovazzjoni. Żieda fl-
attenzjoni edukattiva fuq l-innovazzjoni u 
r-riċerka u l-iżvilupp fin-negozju jista' 
jkollu rwol fil-provvista ta' persunal 
innovattiv u dinamiku għall-SMEs tal-
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Ewropa.

Emenda: 61
Proposta għal Regolament
Anness I – parti III – punt 1 – 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 
soċjali u ekonomiċi konsiderevoli.

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 
soċjali u ekonomiċi konsiderevoli. L-
edukazzjoni fiżika u l-parteċipazzjoni fl-
isport organizzat jista' jkollhom rwol 
ewlieni fil-prevenzjoni ta' kundizzjonijiet 
bħal dawn.

Emenda: 62
Proposta għal Regolament
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, 
appoġġjata minn bażi soda ta' evidenza, 
tevita l-mard, ittejjeb il-benessri u hija 
kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa u l-
prevenzjoni tal-mard jiddependu wkoll fuq 
għarfien dwar il-fatturi determinanti tas-
saħħa, fuq għodod preventivi effettivi, bħal 
vaċċini, fuq sorveljanza u tħejjija effettivi 
tas-saħħa u l-mard, u fuq programmi 
effettivi ta' skrinjar.

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, 
appoġġjata minn bażi soda ta' evidenza, 
tevita l-mard, ittejjeb il-benessri u hija 
kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa u l-
prevenzjoni tal-mard jiddependu wkoll fuq 
għarfien dwar il-fatturi determinanti tas-
saħħa, bħall-eżerċizzju fiżiku, fuq għodod 
preventivi effettivi, bħal vaċċini, fuq 
sorveljanza u tħejjija effettivi tas-saħħa u l-
mard, u fuq programmi effettivi ta' skrinjar.

Emenda: 63

Proposta għal Regolament
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

L-isforzi ta' suċċess biex jipprevjenu, 
jimmaniġġjaw, jittrattaw u jikkuraw il-
mard, id-diżabbiltà u l-funzjonalità 
mnaqqsa huma msejsa fuq il-fehim 
fundamentali tal-fatturi determinanti u l-
kawżi, il-proċessi u l-impatti tagħhom, kif 
ukoll fatturi sottostanti ta' saħħa tajba u 
benesseri. Il-kondiviżjoni effettiva tad-
dejta u l-irbit ta' din id-dejta ma' studji ta' 
koorti fuq skala kbira huma essenzjali 
wkoll, bħalma huwa t-tisrif tas-sejbiet tar-
riċerka f'kuntest kliniku, b'mod partikolari 
permezz tat-twettiq ta' provi kliniċi.

L-isforzi ta' suċċess biex jipprevjenu, 
jimmaniġġjaw, jittrattaw u jikkuraw il-
mard, id-diżabbiltà u l-funzjonalità 
mnaqqsa huma msejsa fuq il-fehim 
fundamentali tal-fatturi determinanti u l-
kawżi, il-proċessi u l-impatti tagħhom, kif 
ukoll fatturi sottostanti ta' saħħa tajba u 
benesseri, inkluż l-impatt ta' fatturi soċjali 
u kulturali u ta' attivitajiet kreattivi fuq il-
ħajja ta' kuljum tal-individwi. Il-
kondiviżjoni effettiva tad-dejta u l-irbit ta' 
din id-dejta ma' studji ta' koorti fuq skala 
kbira huma essenzjali wkoll, bħalma huwa 
t-tisrif tas-sejbiet tar-riċerka f'kuntest 
kliniku, b'mod partikolari permezz tat-
twettiq ta' provi kliniċi.

Emenda: 64
Proposta għal Regolament
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta' deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta' innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b'mod partikolari lil persuni 
anzjani kif ukoll persuni b'diżabbiltà sabiex 
jibqgħu attivi u indipendenti. Dan se 
jikkontribwixxi sabiex iż-żmien li matulu 
huma jgawdu benesseri fiżiku, soċjali, u 
mentali jiġi miżjud u mtawwal.

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta' deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, inkluż permezz ta' 
fehim aħjar tar-rwol tal-eżerċizzju fiżiku 
fil-prevenzjoni tal-mard u biex jiġi 
identifikat u appoġġat id-disseminazzjoni 
tal-aħjar prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-
kura, u biex jiġu appoġġati l-kura integrata 
u l-adozzjoni mifruxa ta' innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b'mod partikolari lil persuni 
anzjani kif ukoll persuni b'diżabbiltà sabiex 
jibqgħu attivi u indipendenti. Dan se 
jikkontribwixxi sabiex iż-żmien li matulu 
huma jgawdu benesseri fiżiku, soċjali, u 



AD\905106MT.doc 33/40 PE487.737v02-00

MT

mentali jiġi miżjud u mtawwal.

Emenda: 65
Proposta għal Regolament
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

Attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: il-
fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta' programmi ta' skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta' vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta' mediċina in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta' 
data dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għajxien assistit; l-għoti ta' 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta' kura integrata;
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex 
jiġu appoġġati t-tfassil tal-politika u l-
ħtiġijiet regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b'teħid ta' deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

Attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: il-
fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa
(inklużi l-fatturi tal-istil tal-ħajja u l-
fatturi ambjentali u dawk relatati mal-
klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-saħħa u 
l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien dwar il-
mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-iżvilupp ta' 
programmi ta' skrinjar effettivi u t-titjib tal-
valutazzjoni tas-suxxettibbiltà għall-mard;
it-titjib tas-sorveljanza u t-tħejjija; l-
iżvilupp ta' vaċċini preventivi aħjar; l-użu 
ta' mediċina in-silico għat-titjib tal-ġestjoni 
u l-previżjoni tal-mard; it-trattament tal-
mard; trasferiment tal-għarfien għal 
azzjonijiet tal-prattika klinika u l-
innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta' data 
dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, indipendenti u 
għajxien assistit; l-għoti ta' setgħa 
individwali għall-awtoġestjoni tas-saħħa;
il-promozzjoni ta' kura integrata; titjib tal-
għodod u l-metodi xjentifiċi biex jiġu 
appoġġati t-tfassil tal-politika u l-ħtiġijiet 
regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-effiċjenza 
u l-effettività tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi b'teħid ta' 
deċiżjonijiet ibbażat fuq l-evidenza u d-
disseminazzjoni tal-aħjar prattika, u 
teknoloġiji u approċċi innovattivi.

Emenda: 66

Proposta għal Regolament
Anness I – parti III – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
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fis-suq ta' teknoloġiji u servizzi tal-enerġija 
effiċjenti, sikuri u affidabbli b'livell baxx 
ta' emissjonijiet tal-karbonju. Dawn 
għandhom jimxu id f'id ma' soluzzjonijiet 
mhux teknoloġiċi kemm fir-rigward tal-
provvista u kemm tad-domanda. Dan kollu 
għandu jkun parti minn politika integrata 
ta' livell baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju, 
inkluża l-kontroll ta' teknoloġiji abilitanti 
ewlenin, b'mod partikolari, soluzzjonijiet 
tal-ICT u manifattura, ipproċessar u 
materjali avvanzati. L-għan huwa li jiġu 
prodotti teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-
enerġija li jistgħu jiġu adottati b'mod wiesa' 
inklużi fis-swieq Ewropej u internazzjonali 
u li tiġi stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-
domanda bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-
enerġija miftuħ u trasparenti u sistemi ta' 
ġestjoni intelliġenti tal-effiċjenza fl-
enerġija.

fis-suq ta' teknoloġiji u servizzi tal-enerġija 
effiċjenti, sikuri u affidabbli b'livell baxx 
ta' emissjonijiet tal-karbonju. Dawn 
għandhom jimxu id f'id ma' soluzzjonijiet 
mhux teknoloġiċi kemm fir-rigward tal-
provvista u kemm tad-domanda. Barra 
minn hekk, dawn l-investimenti jridu 
jkunu akkumpanjati minn kampanja ta' 
sensibilizzazzjoni pubblika ta' profil għoli 
bil-għan li jiġi garantit li ċ-ċittadini 
Ewropej ikunu fuq quddiem nett fl-
introduzzjoni tat-tibdil soċjali u kulturali 
neċessarju. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta' livell baxx ta' 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta' teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b'mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li jkunu ta' benefiċċju għas-soċjetà u li
jistgħu jiġu adottati b'mod wiesa' inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi intelliġenti
ta' ġestjoni u ta' monitoraġġ tal-effiċjenza 
fl-enerġija.

Emenda: 67
Proposta għal Regolament
Anness I – parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(ea) Faċilitazzjoni tal-patrimonju 
kulturali sostenibbli bħala reazzjoni għat-
tibdil fil-klima
L-għan hu li ssir riċerka dwar l-istrateġiji, 
il-metodoloġiji u l-istrumenti meħtieġa 
biex jiffaċilitaw patrimonju kulturali 
dinamiku u sostenibbli għall-Ewropa 
bħala reazzjoni għat-tibdil fil-klima. L-
attivitajiet għandhom jikkonċentraw ukoll 
fuq it-tkattir ta' komprensjoni aħjar dwar 
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il-mod ta' kif il-komunitajiet iqisu, 
jadattaw u jirreaġixxu għall-ambjent li 
qed jinbidel u għal avvenimenti estremi 
iktar frekwenti.

Ġustifikazzjoni

Il-bini storiku (u l-kollezzjonijiet storiċi) huma kwistjoni fundamentali, fi ħdan il-kuntest tal-
patrimonju kulturali kif ukoll dak tat-tibdil fil-klima. Il-programmi ta' riċerka b'finanzjament 
Ewropew għandhom ikunu jistgħu jwettqu riċerka dwar kif il-beni u l-bini storiċi jistgħu jiġu 
adattati sabiex isiru iktar reżistenti għall-effetti tat-tibdil fil-klima. Barra minn hekk, ir-
restawr ta' bini li jkun preċedentement abbandunat u dwar kif il-komunitajiet jiddeċiedu x'se 
jipproteġu huma importanti f'dan il-kuntest.

Emenda: 68

Proposta għal Regolament
Anness I – parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

L-Ewropa hija konfrontata bi sfidi 
soċjoekonomiċi kbar li jaffettwaw il-
ġejjieni tagħha b'mod sinifikanti - bħall-
interdipendenzi ekonomiċi u kulturali li 
dejjem jikbru, it-tixjiħ, l-esklużjoni soċjali 
u l-faqar, l-inugwaljanzi u l-flussi 
migratorji, l-egħluq tad-diviżjoni fis-settur 
diġitali, it-trawwim ta' kultura ta' 
innovazzjoni u kreattività fis-soċjetà u l-
impriżi, kif ukoll l-iżgurar ta' sigurtà u 
libertà, fiduċja fl-istituzzjonijiet 
demokratiċi u bejn iċ-ċittadini fi ħdan u 
transkonfinali. Dawn l-isfidi huma enormi 
u jsejħu għal approċċ Ewropew komuni.

L-Ewropa hija konfrontata bi sfidi 
soċjoekonomiċi kbar li jaffettwaw il-
ġejjieni tagħha b'mod sinifikanti - bħall-
interdipendenzi ekonomiċi u kulturali li 
dejjem jikbru, it-tixjiħ, il-bidla 
demografika, l-esklużjoni soċjali u l-faqar, 
l-inugwaljanzi u l-flussi migratorji, l-
egħluq tad-diviżjoni fis-settur diġitali, it-
trawwim ta' kultura ta' innovazzjoni u 
kreattività fis-soċjetà u l-impriżi, kif ukoll 
l-iżgurar ta' żvilupp sostenibbli mil-lat 
kulturali, il-fiduċja fl-istituzzjonijiet 
demokratiċi u bejn iċ-ċittadini fi ħdan u 
transkonfinali. Barra minn hekk, ir-rwol 
tal-politiki soċjali pubbliċi fl-Ewropa 
qiegħed jitqies dejjem aktar bħala element 
kritiku għas-sostenibbilità tal-mudell 
soċjali Ewropew innifsu. Dawn l-isfidi 
huma enormi u jsejħu għal taħlita dejjem 
aktar kumplessa ta' approċċi Ewropej 
differenti kif ukoll komuni, ibbażati fuq 
għarfien xjentifiku komuni li jistgħu 
jipprovduh biss ix-xjenzi soċjali u l-istudji 
umanistiċi.
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Emenda 69
Proposta għal Regolament
Annex I – part III – point 6 – point 6.1 – paragraph 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

Il-kumplessità integrata ta' dawn l-isfidi u 
l-evoluzzjonijiet tat-talbiet għalhekk 
jagħmlu essenzjali li tiġi żviluppata riċerka 
innovattiva u teknoloġiji, proċessi u metodi 
intelliġenti ġodda, mekkaniżmi ta' 
innovazzjoni soċjali, azzjonijiet koordinati 
u politiki li se jantiċipaw jew jinfluwenzaw 
evoluzzjonijiet prinċipali għall-Ewropa.
Dan jeħtieġ il-fehim tat-tendenzi u l-
impatti bażiċi involuti f'dawn l-isfidi u l-
iskoperta mill-ġdid jew l-invenzjoni mill-
ġdid ta' forom ta' suċċess ta' solidarjetà, 
koordinazzjoni u kreattività li jagħmlu lill-
Ewropa mudell distintiv ta' soċjetajiet 
inklużivi, innovattivi u sikuri meta 
mqabbla ma' reġjuni oħra fid-dinja. Dan 
jirrikjedi approċċ aktar strateġiku għall-
kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Finalment, 
peress li l-politiki tas-sigurtà għandhom 
jinteraġixxu ma' politiki soċjali differenti, 
it-tisħiħ tad-dimensjoni tas-soċjetà tar-
riċerka tas-sigurtà se jkun aspett importanti 
ta' din l-isfida.

Il-kumplessità integrata ta' dawn l-isfidi u 
l-evoluzzjonijiet tat-talbiet għalhekk 
jagħmlu essenzjali li tiġi żviluppata riċerka 
innovattiva u teknoloġiji, proċessi u metodi 
intelliġenti ġodda, mekkaniżmi ta' 
innovazzjoni soċjali, azzjonijiet koordinati 
u politiki li se jantiċipaw jew jinfluwenzaw 
evoluzzjonijiet prinċipali għall-Ewropa.
Dan jeħtieġ il-fehim tat-tendenzi u l-
impatti bażiċi involuti f'dawn l-isfidi u l-
iskoperta mill-ġdid jew l-invenzjoni mill-
ġdid ta' forom ta' suċċess ta' solidarjetà, 
koordinazzjoni u kreattività li jagħmlu lill-
Ewropa mudell distintiv ta' soċjetajiet 
inklużivi, innovattivi u sikuri meta 
mqabbla ma' reġjuni oħra fid-dinja. Dan
jeħtieġ attenzjoni speċifika fuq il-
patrimonju kulturali tal-Ewropa, u 
approċċ li jidentifika l-attivitajiet li 
jerġgħu jagħtu l-ħajja u jiġbru lin-nies 
flimkien fil-komunitajiet kollha. Dan 
jirrikjedi wkoll approċċ aktar strateġiku 
għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi.
Finalment, peress li l-politiki tas-sigurtà 
għandhom jinteraġixxu ma' politiki soċjali 
differenti, it-tisħiħ tad-dimensjoni tas-
soċjetà tar-riċerka tas-sigurtà se jkun aspett 
importanti ta' din l-isfida.

Emenda: 70
Proposta għal Regolament
Anness I – parti III – punt 6 – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma' imsieħba
internazzjonali, permezz ta' xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 

Il-mira hija li jiżdiedu l-
interkomunikazzjoni kif ukoll l-inklużjoni 
soċjali, ekonomika, politika u kulturali u 
d-dinamiżmu pożittiv interkulturali fl-
Ewropa kif anki li jinkiseb fehim akbar 
tal-bidliet għas-soċjetà fl-Ewropa u ma'
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avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet
organizzazzjonali. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista' jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta' 
politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta' diversi forom ta' 
diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi jew il-
diviżżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma' reġjuni oħra fid-dinja.
B'mod partikolari, dan għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
azzjoni esterna ġenerali tal-Unjoni.
Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi biex 
tiġi rilaxxata l-eċċellenza fir-reġjuni anqas 
żviluppati, biex b'hekk tiżdied il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020.

msieħba internazzjonali, permezz ta' xjenza 
mill-aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet
organizzattivi. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi għandha jkollha rwol 
kruċjali, inkluż permezz tar-riċerka dwar 
il-konsegwenzi tal-bidla għas-soċjetà 
għall-benessri u l-kwalità tal-ħajjiet ta' 
individwi, familji u soċjetajiet, u trid 
għalhekk tkun finanzjata adegwatament. 
Ir-riċerka umanistika għandha tiżvela, 
tiżviluppa, tippreserva u tidentifika l-
patrimonju kulturali multidimensjonali 
Ewropew billi toħloq dixxiplini xjentifiċi 
ġodda, oqsma ta' innovazzjoni ġodda u 
impjiegi ġodda. Jeżisti bżonn għal bażi ta' 
għarfien akbar fl-oqsma tal-esklużjoni 
soċjali, is-saħħa, il-bidla demografika u t-
tixjiħ tas-soċjetà, il-kors tal-ħajja, it-
tradizzjonijiet tal-familja, l-istorja komuni 
u l-patrimonju kulturali, l-eżerċizzju 
fiżiku, il-migrazzjoni u l-mobbiltà, l-
edukazzjoni u t-tagħlim tul il-ħajja, il-
multilingwiżmu u d-dinamiżmu tal-
governanza. Hawnhekk ir-riċerka fil-
qasam tax-xjenzi umani u soċjali jista' 
jkollha rwol importanti. Ir-riċerka għandha 
tappoġġa lil dawk li jfasslu l-politika fit-
tfassil ta' politiki u fl-identifikazzjoni tal-
attivitajiet li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta' diversi forom ta' 
diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi jew id-
diviżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma' reġjuni oħra fid-dinja, 
pereżempju abbażi ta' studji komparattivi 
tad-diversità kulturali u lingwistika u tal-
interazzjoni interkulturali. B'mod 
partikolari, dan għandu jikkontribwixxi 
għall-implimentazzjoni u l-adattament tal-
istrateġija Ewropa 2020 u l-azzjoni esterna 
ġenerali tal-Unjoni. Għandhom jittieħdu 
miżuri speċifiċi biex tiġi rilaxxata l-
eċċellenza fir-reġjuni anqas żviluppati, 
biex b'hekk tiżdied il-parteċipazzjoni fl-
Orizzont 2020.
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Emenda: 71

Proposta għal Regolament
Anness I – parti III – punt 6 – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

(ba) jiżviluppaw l-għarfien u l-
komprensjoni reċiproċi permezz tad-
djalogu interkulturali;

Emenda: 72

Proposta għal Regolament
Anness I – parti IV – punt 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

L-oqsma ewlenin ta' kompetenza tal-JRC 
se jkunu l-enerġija, it-trasport, l-ambjent u 
t-tibdil fil-klima, l-agrikoltura u s-sikurezza 
fl-ikel, is-saħħa u l-protezzjoni tal-
konsumatur, it-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni, materjal 
ta' referenza u s-saħħa u s-sigurtà (inklużi 
dawk nukleari fil-programm Euratom).

L-oqsma ewlenin ta' kompetenza tal-JRC 
se jkunu l-enerġija, it-trasport, l-ambjent u 
t-tibdil fil-klima, l-agrikoltura u s-sikurezza 
fl-ikel, is-saħħa u l-protezzjoni tal-
konsumatur, il-ħarsien tal-patrimonju 
storiku, artistiku u kulturali, it-teknoloġiji 
tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni, 
materjal ta' referenza u s-saħħa u s-sigurtà
(inklużi dawk nukleari fil-programm 
Euratom).

Emenda: 73

Proposta għal Regolament
Anness I – parti V – punt 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda:

L-EIT se jindirizza dawn il-kwistjonijiet 
billi jippromwovi bidliet strutturali fix-
xenarju Ewropew tal-innovazzjoni. Dan se 
jagħmlu billi jrawwem l-integrazzjoni tal-
edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-ogħla standards, biex 
b'hekk jinħolqu ambjenti ġodda li jwasslu 
għall-innovazzjoni, u billi jiġu promossi u 

L-EIT se jindirizza dawn il-kwistjonijiet 
billi jippromwovi bidliet strutturali fix-
xenarju Ewropew tal-innovazzjoni li 
jħeġġu l-Unjoni ssir aktar kompetittiva.
Dan se jagħmlu billi jrawwem l-
integrazzjoni tal-edukazzjoni għolja, ir-
riċerka u l-innovazzjoni tal-ogħla 
standards, biex b'hekk jinħolqu ambjenti 
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appoġġati ġenerazzjoni ġdida ta' persuni 
intraprenditorjali. Billi jagħmel dan, l-EIT 
se jagħti l-kontribuzzjoni sħiħa tiegħu 
għall-ilħuq tal-objettivi tal-Ewropa 2020 u 
b'mod partikolari dawk tal-inizjattivi 
ewlenin Unjoni tal-Innovazzjoni u 
Żgħażagħ Attivi.

ġodda li jwasslu għall-innovazzjoni, u billi 
jiġu promossi u appoġġati ġenerazzjoni 
ġdida ta' persuni intraprenditorjali. Billi 
jagħmel dan, l-EIT se jagħti l-
kontribuzzjoni sħiħa tiegħu għall-ilħuq tal-
objettivi tal-Ewropa 2020 u b'mod 
partikolari dawk tal-inizjattivi ewlenin 
Unjoni tal-Innovazzjoni u Żgħażagħ Attivi; 
għalhekk hija kruċjali l-kontribuzzjoni 
finanzjarja stabbilita fl-Anness II.
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