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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta speċifika għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Orizzont 
2020 għandha l-għan li tgħaqqad ir-riċerka u l-innovazzjoni kollha tal-UE taħt programm 
uniku u tikkumplimenta r-Regolament ta' Qafas dwar Orizzont 2020.

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 l-fondi 
għandhom ikunu iktar aċċessibbli u eħfef biex wieħed japplika għalihom. Ir-Rapporteur 
għalhekk tilqa' l-iffokar fuq is-simplifikazzjoni tal-proċessi ta' applikazzjoni iżda temmen li 
din is-simplifikazzjoni għandha tmur oltre dik proposta mill-Kummissjoni. 

Barra minn hekk, ir-Rapporteur temmen li Orizzont 2020 għandu jikkumplimenta programmi 
Ewropej oħra, b'mod partikolari l-programm Erasmus għal Kulħadd, u li għandha titqiegħed 
iktar enfasi fuq ir-rwol tar-riċerka akkademika fl-iżvilupp ta' SMEs dinamiċi. Barra minn 
hekk, ir-riċerka dwar il-Wirt 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-wirt 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-inklussività.

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 deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Part III “Sfidi tas-soċjetà” għandha 
żżid l-effettività tar-riċerka u l-
innovazzjoni bħala reazzjoni għall-isfidi 
prinċipali tas-soċjetà billi tappoġġa l-
attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni 
eċċellenti. Dawk l-attivitajiet għandhom 
jiġu implimentati permezz ta' approċċ 
imsejjes fuq l-isfidi li jiġbor flimkien 

(11) Il-Part III “Sfidi tas-soċjetà” għandha 
żżid l-effettività tar-riċerka u l-
innovazzjoni bħala reazzjoni għall-isfidi 
prinċipali tas-soċjetà billi tappoġġa l-
attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni 
eċċellenti. Dawk l-attivitajiet għandhom 
jiġu implimentati permezz ta' approċċ 
imsejjes fuq l-isfidi li jiġbor flimkien 
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riżorsi u għarfien bejn oqsma, teknoloġiji u 
dixxiplini differenti. Ix-xjenzi soċjali u r-
riċerka fl-istudji umanistiċi huma element 
importanti għall-indirizzar tal-isfidi kollha. 
L-attivitajiet għandhom ikopru l-firxa sħiħa 
ta’ riċerka u innovazzjoni b’enfasi fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-bażijiet 
sperimentali u l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, riċerka prenormattiva u l-
istabbiliment ta’ standards, u l-użu tal-
innovazzjonijiet mis-suq. L-attivitajiet 
għandhom jappoġġaw direttament il-
kompetenzi tal-politika settorjali 
korrispondenti fil-livell tal-Unjoni. It-
tibdiliet kollha għandhom jikkontribwixxu 
lill-objettiv prevalenti tal-iżvilupp 
sostenibbli.

riżorsi u għarfien bejn oqsma, teknoloġiji u 
dixxiplini differenti. Ix-xjenzi soċjali u r-
riċerka fl-istudji umanistiċi huma element 
importanti għall-indirizzar tal-isfidi kollha. 
L-attivitajiet għandhom ikopru l-firxa sħiħa 
ta’ riċerka u innovazzjoni b’enfasi fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-bażijiet 
sperimentali u l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, riċerka prenormattiva u l-
istabbiliment ta’ standards, u l-użu tal-
innovazzjonijiet mis-suq. Ir-riċerka dwar 
is-saħħa u l-aspetti ta' koeżjoni soċjetali 
tal-attività fiżika għandha tiġi appoġġata. 
Ir-riċerka dwar id-diversità kulturali u 
lingwistika u l-ħarsien tal-għarfien 
tradizzjonali, inkluż fil-qafas tal-
kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi, għandhom 
jiġu appoġġati wkoll. L-attivitajiet 
għandhom jappoġġaw direttament il-
kompetenzi tal-politika settorjali 
korrispondenti fil-livell tal-Unjoni. It-
tibdiliet kollha għandhom jikkontribwixxu 
lill-objettiv prevalenti tal-iżvilupp 
sostenibbli.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-azzjonijiet diretti taċ-Ċentru 
Konġunt tar-Riċerka għandhom ikunu 
implimentati b'mod flessibbli, effiċjenti u 
trasparenti, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġiet 
rilevanti tal-utenti taċ-Ċentru Konġunt tar-
Riċerka u l-politiki tal-Unjoni, kif ukoll 
billi jiġi rrispettat l-objettiv li jiġu protetti 
l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Dawk l-
azzjonijiet ta' riċerka għandhom jiġu 
adattati fejn xieraq għal dawn il-ħtiġijiet u 
għall-iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi u 
jimmiraw li jiksbu l-eċċellenza xjentifika.

(13) L-azzjonijiet diretti taċ-Ċentru 
Konġunt tar-Riċerka għandhom ikunu 
implimentati b'mod flessibbli, effiċjenti u 
trasparenti, filwaqt li jitqiesu l-ħtiġiet 
rilevanti tal-utenti taċ-Ċentru Konġunt tar-
Riċerka u l-politiki tal-Unjoni, kif ukoll 
billi jiġi rrispettat l-objettiv li jiġu protetti 
l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Dawk l-
azzjonijiet ta' riċerka għandhom jiġu 
adattati fejn xieraq għal dawn il-ħtiġijiet u 
għall-iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi u 
jimmiraw li jiksbu l-eċċellenza xjentifika, 
u għat-tixrid tagħhom fl-edukazzjoni u 
fis-setturi kulturali, tal-komunikazzjoni 
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tal-edukazzjoni.

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-programm speċifiku għandu 
jikkumplimenta l-azzjonijiet imwettqa fl-
Istati Membri kif ukoll azzjonijiet oħra tal-
Unjoni li huma meħtieġa għall-isforz 
strateġiku ġenerali għall-implimentazzjoni
tal-istrateġija Ewropa 2020, b'mod 
partikolari b'azzjonijiet fl-oqsma ta' 
politika tal-koeżjoni, agrikoltura, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, 
industrija, saħħa pubblika, protezzjoni tal-
konsumatur, impjiegi u politika soċjali, 
enerġija, trasport, ambjent, tibdil fil-klima, 
sigurtà, baħar u sajd, kooperazzjoni għall-
iżvilupp u l-politika tat-tkabbir u tal-
viċinat.

(15) Il-programm speċifiku għandu 
jikkumplimenta l-azzjonijiet imwettqa fl-
Istati Membri kif ukoll azzjonijiet oħra tal-
Unjoni li huma meħtieġa għall-isforz 
strateġiku ġenerali għat-twettiq tal-
istrateġija Ewropa 2020, b’mod partikolari 
b’azzjonijiet fl-oqsma ta’ politika tal-
koeżjoni, agrikoltura, edukazzjoni u taħriġ 
vokazzjonali, kultura u arti, industrija, 
saħħa pubblika, protezzjoni tal-
konsumatur, impjiegi u l-politiki soċjali, 
tal-kwistjonijiet relatati mal-ġeneru, l-
isport, l-enerġija, trasport, ambjent, tibdil 
fil-klima, sigurtà, baħar u sajd, wirt 
kulturali, kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-
politika tat-tkabbir u tal-viċinat.

Emenda 4
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tas-saħħa u l-benessri matul il-
ħajja;

(a) it-titjib tas-saħħa u l-benessri matul il-
ħajja inkluż permezz tal-parteċipazzjoni fl-
attivitajiet sportivi;

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) il-promozzjoni u l-ħarsien tad-
diversità kulturali u lingwistika u l-
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ħarsien tal-wirt storiku, artistiku u 
kulturali fl-Unjoni.

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – sottopunt 1.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Attenzjoni partikolari għandha tingħata 
biex ikun żgurat approċċ wiesa’ għall-
innovazzjoni, li mhuwiex biss limitat għall-
iżvilupp ta’ prodotti u servizzi ġodda 
abbażi ta' avvanzi xjentifiċi u teknoloġiċi, 
iżda li jinkorpora wkoll aspetti bħall-użu ta' 
teknoloġiji eżistenti f’applikazzjonijiet 
ġodda, titjib kontinwu, l-innovazzjoni 
mhux teknoloġika u soċjali. Approċċ 
ħolistiku għall-innovazzjoni biss jista' 
jindirizza fl-istess ħin l-isfidi tas-soċjetà u 
jagħti lok għal negozji u industriji 
kompetittivi ġodda.

Attenzjoni partikolari għandha tingħata 
biex ikun żgurat approċċ wiesa’ għall-
innovazzjoni, li mhuwiex biss limitat għall-
iżvilupp ta’ prodotti u servizzi ġodda 
abbażi ta' avvanzi xjentifiċi u teknoloġiċi, 
iżda li jinkorpora wkoll aspetti bħall-użu ta' 
teknoloġiji eżistenti f’applikazzjonijiet 
ġodda, titjib kontinwu, l-innovazzjoni 
mhux teknoloġika u soċjali, il-
massimizzazzjoni tat-tixrid, l-aċċessibilità 
u l-użu tal-għarfien prodott. Approċċ 
ħolistiku għall-innovazzjoni biss jista' 
jindirizza fl-istess ħin l-isfidi tas-soċjetà u 
jagħti lok għal negozji u industriji 
kompetittivi ġodda.

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – sottopunt 1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka fix-xjenzi soċjali u l-istudji 
umanistiċi se jiġu integrati bis-sħiħ f’kull 
wieħed mill-objettivi ġenerali tal-Orizzont 
2020. Dan se jinkludi bosta opportunitajiet 
ta' appoġġ għal din ir-riċerka permezz tal-
Kunsill Ewropew għar-Riċerka, l-
azzjonijiet Marie Curie jew l-objettiv 
speċifiku tal-Infrastrutturi ta’ Riċerka .

Ir-riċerka fix-xjenzi soċjali u l-istudji 
umanistiċi se jiġu integrati bis-sħiħ f’kull 
wieħed mill-objettivi ġenerali tal-Orizzont 
2020. Dawn jikkostitwixxu l-bażi tal-
attivitajiet mibdija biex jiġu indirizzati l-
isfidi kollha proposti lill-Unjoni, kemm 
mil-lat tal-integrazzjoni taċ-ċittadini tal-
oriġini kollha u kemm l-aċċess ta’ dawn 
tal-aħħar għall-edukazzjoni u għad-
drittijiet soċjali u kulturali. Dan se jinkludi 
bosta opportunitajiet ta' appoġġ għal din ir-
riċerka permezz tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka, l-azzjonijiet Marie Curie jew l-
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objettiv speċifiku tal-Infrastrutturi ta’ 
Riċerka .

Emenda 8
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – sottopunt 1.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenzi u l-istudji umanistiċi huma wkoll 
inklużi bħala element essenzjali tal-
attivitajiet meħtieġa biex jiġu indirizzati 
kull waħda mill-isfidi tas-soċjetà biex 
jitjieb l-impatt tagħhom. Dawn jinkludu: 
fehim tad-determinanti għas-saħħa u 
ottimizzazzjoni tal-effettività tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa, appoġġ lill-politiki li 
jagħtu setgħa liż-żoni rurali u jippromwovu 
għażliet informati tal-konsumatur, teħid 
robust tad-deċiżjonijiet dwar il-politika tal-
enerġija u fl-iżgurar ta' grilja Ewropea tal-
elettrika favur il-konsumatur, politika u 
tbassir għat-trasport ibbażati fuq evidenza 
ta' sostenn, appoġġ għal strateġiji ta' 
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u ta' 
adattament għalih, inizjattivi ta' użu 
effiċjenti tar-riżorsi u miżuri lejn 
ekonomija ekoloġika u sostenibbli.

Ix-xjenzi u l-istudji umanistiċi huma wkoll 
inklużi bħala element essenzjali tal-
attivitajiet meħtieġa biex jiġu indirizzati 
kull waħda mill-isfidi tas-soċjetà biex 
jitjieb l-impatt tagħhom. Dawn jinkludu: 
fehim tad-determinanti għas-saħħa, inkluża 
l-edukazzjoni fiżika u ottimizzazzjoni tal-
effettività tas-sistemi tal-kura tas-saħħa, 
appoġġ lill-politiki li jagħtu setgħa liż-żoni 
rurali u jippromwovu għażliet informati 
tal-konsumatur, teħid robust tad-
deċiżjonijiet dwar il-politika tal-enerġija u 
fl-iżgurar ta’ grilja Ewropea tal-elettriku 
favur il-konsumatur, politika u tbassir għat-
trasport ibbażati fuq evidenza ta’ sostenn, 
appoġġ għal strateġiji ta’ mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u ta’ adattament għalih, 
inizjattivi ta’ użu effiċjenti tar-riżorsi u 
miżuri lejn ekonomija ekoloġika u 
sostenibbli, l-appoġġ għal strateġiji ta’ 
ħarsien u ta’ promozzjoni tad-diversità 
kulturali u tal-wirt kulturali tanġibbli u 
intanġibbli.

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – sottopunt 1.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, l-objettiv speċifiku ta' 
"Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri" 
se jappoġġa r-riċerka fix-xjenzi soċjali u l-
istudji umanistiċi fi kwistjonijiet ta' natura 
orizzontali bħall-ħolqien ta’ tkabbir 
intelliġenti u sostenibbli, it-
trasformazzjonijiet soċjali fis-soċjetajiet 

Barra minn hekk, l-objettiv speċifiku ta' 
"Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri" 
se jappoġġa r-riċerka fix-xjenzi soċjali u l-
istudji umanistiċi fi kwistjonijiet ta' natura 
orizzontali bħall-ħolqien ta’ tkabbir 
intelliġenti u sostenibbli, it-
trasformazzjonijiet soċjali fis-soċjetajiet 
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Ewropej, l-innovazzjoni soċjali, l-
innovazzjoni fis-settur pubbliku jew l-
pożizzjoni tal-Ewropa bħala attur globali.

Ewropej, l-innovazzjoni soċjali, l-
innovazzjoni fis-settur pubbliku jew l-
pożizzjoni tal-Ewropa bħala attur globali, 
sabiex jikkontribwixxi biex il-livell 
kulturali u komunikattiv ma’ pajjiżi terzi 
jinżamm għoli.

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet trasversali se jiġu promossi 
bejn il-Parti dwar ix-"Xjenza Eċċellenti" u 
l-isfidi għas-soċjetà u t-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali sabiex b'mod 
konġunt, jiżviluppaw għarfien ġdid, 
teknoloġiji futuri u emerġenti, infrastrutturi 
tar-riċerka u kompetenzi ewlenin. L-
infrastrutturi tar-riċerka se jkunu wkoll 
promossi għal użu usa’ fis-soċjetà, 
pereżempju fis-servizzi pubbliċi, għall-
promozzjoni tax-xjenza, is-sigurtà ċivili u 
l-kultura. Barra minn hekk, l-iffissar tal-
prijoritajiet matul l-implimentazzjoni tal-
azzjonijiet diretti taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) se 
jkunu ikkoordinati adegwament ma’ 
partijiet oħra tal-Orizzont 2020.

Azzjonijiet trasversali se jiġu promossi 
bejn il-Parti dwar ix-"Xjenza Eċċellenti" u 
l-isfidi għas-soċjetà u t-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali sabiex b'mod 
konġunt, jiżviluppaw għarfien ġdid, 
teknoloġiji futuri u emerġenti, infrastrutturi 
tar-riċerka u kompetenzi ewlenin. L-
infrastrutturi tar-riċerka se jkunu wkoll 
promossi għal użu usa’ fis-soċjetà, 
pereżempju fis-servizzi pubbliċi, għall-
promozzjoni tax-xjenza, is-sigurtà ċivili u 
l-kultura. Minn dan il-lat, il-
publikazzjonijiet universitarji u xjentifiċi 
jikkostitwixxu element prinċipali fl-
infrastrutturi ta’ riċerka. Għalhekk huwa 
essenzjali li r-riżultati tar-riċerka 
maħruġa u vvalidati bis-saħħa tax-xogħol 
tar-riċerkaturi ffinanzjati mill-Unjoni 
jkunu aċċessibbli għall-komunità 
xjentifika kollha. Barra minn hekk, l-
iffissar tal-prijoritajiet matul l-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet diretti taċ-
Ċentru Konġunt għar-Riċerka u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) se 
jkunu ikkoordinati adegwament ma’ 
partijiet oħra tal-Orizzont 2020.

Emenda 11
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 3 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se tingħata wkoll attenzjoni partikolari lill-
koordinazzjoni tal-attivitajiet iffinanzjati 
permezz ta' Orizzont 2020 ma’ dawk 
appoġġati taħt programmi ta' finanzjament 
oħrajn tal-Unjoni, bħal pereżempju l-
Politika Agrikola Komuni, il-Politika 
Komuni tas-Sajd jew l-Erasmus għal 
Kulħadd: il-Programm tal-Unjoni għall-
Edukazzjoni, Taħriġ, Żgħażagħ u Sport jew 
il-Programm Saħħa għat-Tkabbir. Din 
tinkludi artikolazzjoni xierqa mal-fondi ta’ 
politika ta’ Koeżjoni, fejn l-appoġġ għall-
bini ta’ kapaċità għar-riċerka u 
innovazzjoni fuq livell reġjonali jista' 
jaġixxi bħala ‘taraġ lejn l-eċċellenza', l-
istabbilimenti ta' ċentri reġjonali ta' 
eċċellenza jistgħu jgħinu biex tonqos id-
differenza fl-innovazzjoni ġewwa l-Ewropa 
jew fl-appoġġ għall-proġetti ta’ 
dimostrazzjoni u linja pilota fuq skala kbira 
jista’ jgħin fil-kisba tal-objettiv tal-
ġenerazzjoni ta’ tmexxija industrijali 
ġewwa l-Ewropa.

Se tingħata wkoll attenzjoni partikolari lill-
koordinazzjoni tal-attivitajiet iffinanzjati 
permezz ta' Orizzont 2020 ma’ dawk 
appoġġati taħt programmi ta' finanzjament 
oħrajn tal-Unjoni, bħal pereżempju l-
Politika Agrikola Komuni, il-Politika 
kulturali u ta’ konservazzjoni u l-iżvilupp 
tal-patrimonju kulturali materjali u mhux 
tanġibbli, il-Politika Komuni tas-Sajd jew 
l-Erasmus għal Kulħadd: il-Programm tal-
Unjoni għall-Edukazzjoni, Taħriġ, 
Żgħażagħ u Sport jew il-Programm Saħħa 
għat-Tkabbir. Il-kompatibilità, l-
interkonnettività u l-integrazzjoni ma' 
dawn il-programmi huma fundamentali 
biex jiżguraw is-suċċess ta' Orizzont 2020. 
Din tinkludi artikolazzjoni xierqa mal-
fondi ta’ politika ta’ Koeżjoni, fejn l-
appoġġ għall-bini ta’ kapaċità għar-riċerka 
u innovazzjoni fuq livell reġjonali jista' 
jaġixxi bħala ‘taraġ lejn l-eċċellenza', l-
istabbilimenti ta' ċentri reġjonali ta' 
eċċellenza jistgħu jgħinu biex tonqos id-
differenza fl-innovazzjoni ġewwa l-Ewropa 
jew fl-appoġġ għall-proġetti ta’ 
dimostrazzjoni u linja pilota fuq skala kbira 
jista’ jgħin fil-kisba tal-objettiv tal-
ġenerazzjoni ta’ tmexxija industrijali 
ġewwa l-Ewropa.

Emenda 12
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 2 – sottopunt 2.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għal sett kbir ta’ proġetti ta’ 
riċerka kollaborattiva embrijoniċi, ta' 
xjenza u tekonoloġija viżjonarja b'riskju 
għoli huwa neċessarju għall-esplorazzjoni 
ta' suċċess ta' sisien ġodda għal teknoloġiji 
futuri radikalment ġodda. Billi tkun 
espliċitament mhux topika u mhux 
preskritta, din l-attività tippermetti ideat 

L-appoġġ għal sett kbir ta’ proġetti ta’ 
riċerka kollaborattiva embrijoniċi, ta'
xjenza u tekonoloġija viżjonarja b'riskju 
għoli huwa neċessarju għall-esplorazzjoni 
ta' suċċess ta' sisien ġodda għal teknoloġiji 
futuri radikalment ġodda. Billi tkun 
espliċitament mhux topika u mhux 
preskritta, din l-attività tippermetti ideat 
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ġodda kull meta dawn jitfaċċaw u minn 
kull fejn jiġu, fi ħdan l-ispettru usa' ta’ temi 
u dixxiplini. It-trawwim ta’ tali ideat fraġli 
jesiġi approċċ ta’ riċerka veloċi, li 
jipproteġi mir-riskju u 
b’interdixxiplinarjetà għolja, li jmur lil 
hinn sew mill-isferi stretti tat-teknoloġija. 
L-attirar u l-istimular tal-parteċipazzjoni 
ta’ atturi ġodda b’potenzjal għoli fir-riċerka 
u l-innovazzjoni, bħal pereżempju 
riċerkaturi żgħażagħ u SMEs b’teknoloġija 
għolja huma wkoll importanti għat-
trawwim ta’ mexxejja xjentifiċi u 
industrijali tal-futur.

ġodda kull meta dawn jitfaċċaw u minn 
kull fejn jiġu, fi ħdan l-ispettru usa' ta’ temi 
u dixxiplini. It-trawwim ta’ tali ideat fraġli 
jesiġi approċċ ta’ riċerka veloċi, li 
jipproteġi mir-riskju u 
b’interdixxiplinarjetà għolja, li jmur lil 
hinn sew mill-isferi stretti tat-teknoloġija. 
L-attirar u l-istimular tal-parteċipazzjoni 
ta’ atturi ġodda b’potenzjal għoli fir-riċerka 
u l-innovazzjoni, bħal pereżempju 
riċerkaturi żgħażagħ u SMEs jista' jkollu 
rwol fil-provvista ta' persunal innovattiv u 
dinamiku għall-SMEs tal-Ewropa u
b’teknoloġija għolja huma wkoll 
importanti għat-trawwim ta’ mexxejja 
xjentifiċi u industrijali tal-futur.

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti I – punt 3 – sottopunt 3.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan se jinkiseb b’mod partikolari permezz 
tal-istrutturar u ż-żieda fl-eċċellenza f’parti 
sostanzjali tat-taħriġ inizjali ta’ kwalità 
għolja tar-riċerkaturi fl-istadju bikri u 
kandidati għad-dottorat fost l-Istati Membri 
u l-pajjiżi assoċjati kollha. Billi r-
riċerkaturi jiġu mgħammra, fl-istadju bikri, 
b’diversità ta’ ħiliet li se jippermettuhom 
jaffrontaw l-isfidi kurrenti u futuri, il-
ġenerazzjoni li jmiss ta’ riċerkaturi se 
tibbenefika mill-prospetti mtejba ta’ 
karriera kemm fis-setturi pubbliċi kfi ukoll 
dawk privati, biex b'hekk ukoll tiżdied l-
inċentiva għaż-żgħażagħ sabiex jagħżlu 
karrieri fir-riċerka.

Dan se jinkiseb b’mod partikolari permezz 
tal-istrutturar u ż-żieda fl-eċċellenza f’parti 
sostanzjali tat-taħriġ inizjali ta’ kwalità 
għolja tar-riċerkaturi fl-istadju bikri u 
kandidati għad-dottorat fost l-Istati Membri 
u l-pajjiżi assoċjati kollha. Billi r-
riċerkaturi jiġu mgħammra, fl-istadju bikri, 
b’diversità ta’ ħiliet li se jippermettuhom 
jaffrontaw l-isfidi kurrenti u futuri, il-
ġenerazzjoni li jmiss ta’ riċerkaturi se 
tibbenefika mill-prospetti mtejba ta’ 
karriera kemm fis-setturi pubbliċi kfi ukoll 
dawk privati, biex b'hekk ukoll tiżdied l-
inċentiva għaż-żgħażagħ sabiex jagħżlu 
karrieri fir-riċerka. Huwa wkoll għal din 
ir-raġuni li kandidati dottorali għandhom 
ikunu identifikati b’mod ċar bħala 
pubbliku ewlieni tal-programm ġdid 
għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u 
l-isport, filwaqt li titħares il-
komplementarjetà tal-mezzi ma’ “Orizzont 
2020”. 
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Emenda 14
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti II – punt 1 – sottopunt 1.3 – sottopunt 1.3.5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjoni ta’ disinn u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji konverġenti sabiex jinħolqu 
opportunitajiet ġodda ta’ neġozju, inkluż il-
preżervazzjoni tal-materjali tal-Ewropa 
b'valur storiku jew kulturali.

L-applikazzjoni ta’ disinn u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji konverġenti sabiex jinħolqu 
opportunitajiet ġodda ta’ neġozju għall-
SMEs fl-industriji kreattivi, inkluż il-
preżervazzjoni tal-materjali tal-Ewropa 
b'valur storiku jew kulturali.

Emenda 15
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti II – punt 3 – sottopunt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-SMEs se jkunu appoġġati tul l-Orizzont 
2020. Għal dan il-għan strument iddedikat 
għall-SMEs huwa mmirat għat-tipi kollha 
ta’ SMEs innovattivi li juru ambizzjoni 
b'saħħitha li jiżviluppaw, jikbru u 
jinternazzjonalizzaw ruħhom. Dan għandu 
jkun ipprovdut lit-tipi kollha ta’ 
innovazzjoni, inklużi l-innovazzjonijiet 
mhux teknoloġiċi u ta’ servizz. L-objettiv 
huwa li dan jgħin biex jimtela d-distakk fil-
finanzjament għar-riċerka u innovazzjoni 
ta’ stadju bikri b’riskju għoli, jistimula l-
innovazzjonijiet rivoluzzjonarji u jżid il-
kummerċjalizzazzjoni fis-settur privat tar-
riżultati ta’ riċerka.

L-SMEs se jkunu appoġġati tul l-Orizzont 
2020. Għal dan il-għan strument iddedikat 
għall-SMEs huwa mmirat għat-tipi kollha 
ta’ SMEs innovattivi li juru ambizzjoni 
b'saħħitha li jiżviluppaw, jikbru u 
jinternazzjonalizzaw ruħhom. Dan għandu 
jkun ipprovdut lit-tipi kollha ta’ 
innovazzjoni, inklużi l-innovazzjonijiet 
mhux teknoloġiċi u ta’ servizz u l-
innovazzjonijiet fl-industriji kreattivi. L-
objettiv huwa li dan jgħin biex jimtela d-
distakk fil-finanzjament għar-riċerka u 
innovazzjoni ta’ stadju bikri b’riskju għoli, 
jistimula l-innovazzjonijiet rivoluzzjonarji 
u jżid il-kummerċjalizzazzjoni fis-settur 
privat tar-riżultati ta’ riċerka.

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti II – punt 3 – sottopunt 3.2 – sottopunt 3.2.3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ għall-innovazzjoni mmexxija mis-
suq bl-għan li tiżdied il-kapaċità għall-
innovazzjoni tal-impriżi billi jittejbu il-
kundizzjonijiet ta' qafas għall-innovazzjoni 
kif ukoll billi jiġu indirizzati l-ostakli 
speċifiċi li jipprevjenu t-tkabbir ta' 
kumpaniji innovattivi, partikolarment l-
SMEs u l-impriżi ta' daqs intermedju 
b’potenzjal għal tkabbir rapidu. Appoġġ 
speċjalizzat għall-innovazzjoni 
(pereżempju sfruttar tal-Proprjetà 
Intellettwali, netwerks ta' akkwirenti, 
appoġġ lil uffiċċji għat-trasferiment tat-
teknoloġija, disinn strateġiku) u analiżi tal-
politiki pubbliċi marbuta mal-innovazzjoni 
għandhom jiġu appoġġati.

Appoġġ għall-innovazzjoni mmexxija mis-
suq bl-għan li tiżdied il-kapaċità għall-
innovazzjoni tal-impriżi billi jittejbu il-
kundizzjonijiet ta' qafas għall-innovazzjoni 
kif ukoll billi jiġu indirizzati l-ostakli 
speċifiċi li jipprevjenu t-tkabbir ta' 
kumpaniji innovattivi, partikolarment l-
SMEs u l-impriżi ta' daqs intermedju 
b’potenzjal għal tkabbir rapidu, inklużi 
dawk fl-industriji kreattivi. Appoġġ 
speċjalizzat għall-innovazzjoni 
(pereżempju sfruttar tal-Proprjetà 
Intellettwali, netwerks ta' akkwirenti, 
appoġġ lil uffiċċji għat-trasferiment tat-
teknoloġija, disinn strateġiku) u analiżi tal-
politiki pubbliċi marbuta mal-innovazzjoni 
għandhom jiġu appoġġati. L-innovazzjoni 
għandha wkoll dimensjoni kulturali 
peress li l-kontenut imexxi t-teknoloġija 
’il quddiem. L-iżvilupp kulturali għall-
innovazzjoni, lil hinn mis-sens strettament 
teknoloġiku tal-innovazzjoni, kien pass 
importanti ’l quddiem u l-programm 
attwali għandu jsaħħaħ dan il-pass.

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’relazzjoni mal-għoti tal-appoġġ taħt 
Orizzont 2020 għax-xjenzi soċjali u s-
settur tal-istudji umanistiċi, prijorità 
separata li tiddefinixxi l-kamp tal-
applikazzjoni ta’ dak l-appoġġ għandha 
tkun stabbilita.

Emenda 18
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – sottopunt 1.1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod partikolari, fehim aħjar tal-ambjent 
bħala determinant tas-saħħa se jesiġi 
approċċi bijoliġiċi molekulari, 
epidemjoloġiċi u tossikoloġiċi integrati 
sabiex jiġu investigati r-relazzjonijiet bejn 
is-saħħa u l-ambjent, inklużi l-istudji ta' 
modalitajiet ta' azzjoni ta' kimiki, 
esponiment kkombinat għat-tniġġis u 
fatturi oħra li jagħmlu pressjoni fuq l-
ambjent u l-klima, ittestjar tossikoloġiku 
integrat kif ukoll alternattivi għat-testjar 
tal-annimali. Approċċi innovattivi għall-
valutazzjoni tal-esponiment huma meħtieġa 
bl-użu ta' bijomarkaturi tal-ġenerazzjoni 
ġdida bbażata fuq l-'omika' u l-epiġenetika, 
bijomonitoraġġ uman, valutazzjonijiet tal-
esponiment personali u mmudellar għall-
fehim ta' esponimenti kkombinati, 
kumulattivi u emerġenti, li jintegraw il-
fatturi soċjoekonomiċi u komportamentali. 
Rabtiet imtejba mad-dejta ambjentali bl-
użu tas-sistemi tal-informazzjoni avvanzati 
se jkunu appoġġati.

B’mod partikolari, fehim aħjar tal-ambjent 
bħala determinant tas-saħħa se jesiġi 
approċċi bijoliġiċi molekulari, 
epidemjoloġiċi u tossikoloġiċi integrati 
sabiex jiġu investigati r-relazzjonijiet bejn 
is-saħħa u l-ambjent, inklużi l-istudji ta' 
modalitajiet ta' azzjoni ta' kimiki, 
esponiment kkombinat għat-tniġġis u 
fatturi oħra li jagħmlu pressjoni fuq l-
ambjent u l-klima, ittestjar tossikoloġiku 
integrat kif ukoll alternattivi għat-testjar 
tal-annimali. Approċċi innovattivi għall-
valutazzjoni tal-esponiment huma meħtieġa 
bl-użu ta' bijomarkaturi tal-ġenerazzjoni 
ġdida bbażata fuq l-'omika' u l-epiġenetika, 
bijomonitoraġġ uman, valutazzjonijiet tal-
esponiment personali u mmudellar għall-
fehim ta' esponimenti kkombinati, 
kumulattivi u emerġenti, li jintegraw il-
fatturi soċjoekonomiċi u komportamentali
bħall-edukazzjoni fiżika. Rabtiet imtejba 
mad-dejta ambjentali bl-użu tas-sistemi tal-
informazzjoni avvanzati se jkunu 
appoġġati.

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – sottopunt 1.12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerka u innovazzjoni avvanzata 
multidixxiplinari u applikata flimkien ma' 
xjenzi komportamentali, ġerontoloġiċi, 
diġitali u oħrajn huma meħtieġa għal 
soluzzjonijiet aċċessibbli għall-utenti u 
kosteffettivi għal għajxien ta' kuljum attiv 
(fid-dar, fuq il-post tax-xogħol, eċċ) 
indipendenti u assistit tal-popolazzjoni li 
qed tixjieħ u l-persuni b'diżabilità. Dan 
japplika f’varjetà ta’ambjenti u għal 
teknoloġiji u sistemi u servizzi li jtejbu l-
kwalità tal-ħajja u l-funzjonalità tal-

Riċerka u innovazzjoni avvanzata 
multidixxiplinari u applikata flimkien ma' 
xjenzi komportamentali, ġerontoloġiċi, 
diġitali, soċjali, umani u oħrajn huma 
meħtieġa għal soluzzjonijiet aċċessibbli 
għall-utenti u kosteffettivi għal għajxien ta' 
kuljum attiv (fid-dar, fuq il-post tax-
xogħol, eċċ) indipendenti u assistit tal-
popolazzjoni li qed tixjieħ u l-persuni 
b'diżabilità. Dan japplika f’varjetà 
ta’ambjenti u għal teknoloġiji u sistemi u 
servizzi li jtejbu l-kwalità tal-ħajja u l-
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bniedem inklużi l-mobbiltà, teknoloġiji 
ta’assistenza intelliġenti u personalizzata 
robotika ta' servizz soċjali u ambjenti ta' 
assistenza. Il-piloti ta' riċerka u 
innovazzjoni se jiġu appoġġati biex 
jivvalutaw l-implimentazzjoni u l-
adozzjoni wiesa’ tas-soluzzjonijiet.

funzjonalità tal-bniedem inklużi l-
mobbiltà, teknoloġiji ta’assistenza 
intelliġenti u personalizzata robotika ta' 
servizz soċjali u ambjenti ta' assistenza. Il-
piloti ta' riċerka u innovazzjoni se jiġu 
appoġġati biex jivvalutaw l-
implimentazzjoni u l-adozzjoni wiesa’ tas-
soluzzjonijiet.

Emenda 20
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – sottopunt 1.13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għoti tas-setgħa lill-individwi sabiex 
itejbu u jimmaniġjaw is-saħħa tagħhom 
matul ħajjithom se jirriżulta fit-tfaddil ta' 
spejjeż għas-sistemi ta' kura tas-saħħa billi 
jippermetti l-ġestjoni barra l-istituzzjonijiet 
ta’ mard kroniku u jtejbu r-riżultati tas-
saħħa. Dan jesiġi riċerka fil-mudelli 
komportamentali u soċjali, attitudnijiet u 
aspirazzjonijiet soċjali fir-rigward tat-
teknoloġiji tas-saħħa, għodod mobbli u/jew 
portabbli, dijanjostika ġdida u servizzi 
personalizzati li jippromwovu stil ta’ ħajja 
b’saħħitha, benessri, kura personali, 
interazzjoni professjonali taċ-ċittadin/kura 
tas-saħħa mtejba, programmi 
ppersonalizzati għall-ġestjoni tal-mard u 
diżabilità, kif ukoll appoġġ għall-
infrastrutturi ta’ għarfien.

L-għoti tas-setgħa lill-individwi sabiex 
itejbu u jimmaniġjaw is-saħħa tagħhom 
matul ħajjithom se jirriżulta fit-tfaddil ta' 
spejjeż għas-sistemi ta' kura tas-saħħa billi 
jippermetti l-ġestjoni barra l-istituzzjonijiet 
ta’ mard kroniku u jtejbu r-riżultati tas-
saħħa. Dan jesiġi riċerka fil-mudelli 
komportamentali u soċjali, attitudnijiet 
soċjali, l-impatt tal-eżerċizzju fiżiku, u u 
aspirazzjonijiet fir-rigward tat-teknoloġiji 
tas-saħħa, indirizzati b’mod partikolari 
lejn il-prevenzjoni tal-mard, għodod 
mobbli u/jew portabbli, dijanjostika ġdida 
u servizzi personalizzati li jippromwovu 
stil ta’ ħajja b’saħħitha, benessri, kura 
personali, interazzjoni professjonali taċ-
ċittadin/kura tas-saħħa mtejba, programmi 
ppersonalizzati għall-ġestjoni tal-mard u 
diżabilità, kif ukoll appoġġ għall-
infrastrutturi ta’ għarfien.

Emenda 21
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – punt 5 – sottopunt 5.1 – sottopunt 5.1.2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm għarfien mhux komplut dwar l-ħila 
tas-soċjetà u l-ekonomija li jadattaw għat-

Hemm għarfien mhux komplut dwar l-ħila 
tas-soċjetà u l-ekonomija li jadattaw għat-
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tibdil fil-klima. Miżuri effettivi, ġusti u 
soċjalment aċċettabbli lejn ambjent u 
soċjetà reżiljenti għall-klima jesiġu analiżi 
integrata tal-impatti, vulnerabbiltajiet, 
esponiment tal-popolazzjoni, riskji, spejjeż 
u opportunitajiet assoċjati mat-tibdil u 
varjabbiltà fil-klima, filwaqt li jitqiesu l-
avvenimenti estremi u perikli ikkaġunati 
mill-klima u r-rikorrenza tagħhom. Din l-
analiżi se tkun żviluppata ukoll fuq l-
impatti avversi tat-tibdil fil-klima fuq il-
bijodiversità, ekosistemi u servizzi tal-
ekosistema, infrastrutturi u assi ekonomiċi 
u naturali. Se jkun hemm enfasi fuq l-
ekosistemi naturali tal-iktar valur u 
ambjenti mibnija, kif ukoll setturi soċjali, 
kulturali u ekonomiċi ewlenin madwar l-
Ewropa. L-azzjonijiet se jinvestigaw l-
impatti u r-riskji dejjem jibkru għas-saħħa 
tal-bniedem li jirriżultaw mit-tibdil fil-
klima u l-konċentrazzjonijiet miżjuda tal-
gassijiet serra fl-atmosfera. Ir-riċerka se 
tevalwa it-tweġibiet innovattivi, distribwiti 
b’mod ġust u kosteffettivi ta’ adattament 
għat-tibdil fil-klima, inkluż il-protezzjoni u 
l-adattament ta’ riżorsi naturali u 
ekosistemi, u effetti relatati, sabiex 
tinforma u tappoġġa l-iżvilupp tagħhom u 
l-implimentazzjoni fuq il-livelli u skali 
kollha. Dan ukoll se jinkludi l-impatti, 
spejjeż u riskji potenzjali, ta’ alternattivi ta’ 
ġeoinġinerija. L-interkonnessjonijiet , 
kunflitti u sinerġiji kumplessi ta’ 
alternattivi ta' adattament u ta' politiki ta' 
prevenzjoni tar-riskju ma' politiki tal-klima 
u settorjali oħra se jkunu investigati, 
inklużi l-impatti fuq l-impjiegi u l-
istandards ta' għajxein ta' gruppi 
vulnerabbli.

tibdil fil-klima. Miżuri effettivi, ġusti u 
soċjalment aċċettabbli lejn ambjent u 
soċjetà reżiljenti għall-klima jesiġu analiżi 
integrata tal-impatti, vulnerabbiltajiet, 
esponiment tal-popolazzjoni, riskji, spejjeż 
u opportunitajiet assoċjati mat-tibdil u 
varjabbiltà fil-klima, filwaqt li jitqiesu l-
avvenimenti estremi u perikli ikkaġunati 
mill-klima u r-rikorrenza tagħhom. Din l-
analiżi se tkun żviluppata ukoll fuq l-
impatti avversi tat-tibdil fil-klima fuq il-
bijodiversità, ekosistemi u servizzi tal-
ekosistema, infrastrutturi u assi ekonomiċi 
u naturali, inkluż iffukar speċifiku fuq il-
wirt kulturali tal-Ewropa u approċċ li 
jidentifika attivitajiet li jistgħu jgħaqqdu 
flimkien persuni minn komunitajiet 
differenti. Se jkun hemm enfasi fuq l-
ekosistemi naturali tal-iktar valur u 
ambjenti mibnija, kif ukoll setturi soċjali, 
kulturali u ekonomiċi ewlenin madwar l-
Ewropa. L-azzjonijiet se jinvestigaw l-
impatti u r-riskji dejjem jibkru għas-saħħa 
tal-bniedem li jirriżultaw mit-tibdil fil-
klima u l-konċentrazzjonijiet miżjuda tal-
gassijiet serra fl-atmosfera. Ir-riċerka se 
tevalwa it-tweġibiet innovattivi, distribwiti 
b’mod ġust u kosteffettivi ta’ adattament 
għat-tibdil fil-klima, inkluż il-protezzjoni u 
l-adattament ta’ riżorsi naturali u 
ekosistemi, u effetti relatati, sabiex 
tinforma u tappoġġa l-iżvilupp tagħhom u 
l-implimentazzjoni fuq il-livelli u skali 
kollha. Dan ukoll se jinkludi l-impatti, 
spejjeż u riskji potenzjali, ta’ alternattivi ta’ 
ġeoinġinerija. L-interkonnessjonijiet , 
kunflitti u sinerġiji kumplessi ta’ 
alternattivi ta' adattament u ta' politiki ta' 
prevenzjoni tar-riskju ma' politiki tal-klima 
u settorjali oħra se jkunu investigati, 
inklużi l-impatti fuq l-impjiegi u l-
istandards ta' għajxein ta' gruppi 
vulnerabbli.

Emenda 22
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’dan il-kuntest, l-objettiv huwa li tikber l-
inklużjoni soċjali, ekonomika u politika, d-
drittijiet tal-bniedem, l-inklużività diġitali, 
l-ugwaljanza, is-solidarjetà u d-dinamiċi
interkulturali permezz tal-appoġġ għar-
riċerka interdixxiplinarja, indikaturi, 
avvanzi teknoloġiċi, soluzzjonijiet 
organizzazzjonali u forom ġodda ta'
kollaborazzjoni u kokreazzjoni. Ir-riċerka u 
attivitajiet oħra għandhom jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020, kif ukoll politiki barranin oħra 
rilevanti tal-Unjoni. Ir-riċerka umanistika
jista’ jkollha rwol importanti f’dan il-
kuntest. L-ispeċifikazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-valutazzjoni tal-objettivi tal-istrateġiji u 
l-politiki Ewropej se jesġiu riċerka ffukata 
fuq sistemi ta' informazzjoni statistika ta’ 
kwalità għolja, u l-iżvilupp ta’ sistemi u 
strumenti adattati li jippermettu lil dawk li 
jfasslu l-politika li jivvalutaw l-impatt u l-
effettività ta’ miżuri previsti, 
partikolarment dawk favur l-inklużjoni 
soċjali.

F’dan il-kuntest, l-objettiv huwa li tikber l-
inklużjoni soċjali, ekonomika u politika,
id-drittijiet tal-bniedem, l-inklużività 
diġitali, l-ugwaljanza, is-solidarjetà, id-
diversità kulturali u d-djalogu
interkulturali permezz tal-appoġġ għar-
riċerka interdixxiplinarja, indikaturi, 
avvanzi teknoloġiċi, soluzzjonijiet 
organizzazzjonali, bid-dipendenza fost 
affarijiet oħra fuq l-azzjoni fil-qasam tal-
innovazzjoni soċjali tas-settur tal-
ekonomija soċjali, u forom ġodda ta’
kollaborazzjoni u kokreazzjoni, b’mod 
partikolari billi jittieħdu 
inkunsiderazzjoni r-rwol importanti u l-
karatteristiċi speċifiċi tax-xjenzi soċjali u 
tal-istudji umanistiċi inkluż fil-qasam tar-
riċerka. Ir-riċerka u attivitajiet oħra 
għandhom jappoġġaw l-implimentazzjoni 
tal-istrateġija Ewropa 2020, kif ukoll 
politiki barranin oħra rilevanti tal-Unjoni.
L-ispeċifikazzjoni, il-monitoraġġ u l-
valutazzjoni tal-objettivi tal-istrateġiji u l-
politiki Ewropej se jesġiu riċerka ffukata 
fuq sistemi ta' informazzjoni statistika ta’ 
kwalità għolja, u l-iżvilupp ta’ sistemi u 
strumenti adattati li jippermettu lil dawk li 
jfasslu l-politika li jivvalutaw l-kontribut
ta’ miżuri previsti, partikolarment dawk 
favur l-inklużjoni soċjali.

Emenda 23
Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 6 – punt 6.1 – sottopunt 6.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fehim tat-trasformazzjonijiet soċjali 
ġewwa l-Ewropa jesiġu l-analiżi ta’ prattiki 
demokratiċi u aspettattivi li qed jinbidlu, 
kif ukoll l-evoluzzjoni storika tal-

Il-fehim tat-trasformazzjonijiet soċjali u l-
ħolqien ta’ żvilupp kulturalment 
sostenibbli ġewwa l-Ewropa jesiġu l-
analiżi ta’ prattiki demokratiċi u 
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identitajiet, id-diversità, it-territorji, ir-
reliġjonijiet, il-kulturi u l-valuri. Dan 
jinkludi fehim tajjeb tal-istorja tal-
integrazzjoni Ewropea. Mibarra dan, 
fehim tad-diffikultajiet u opportunitajiet li 
jirriżultaw mill-adozzjoni tal-ICT, kemm 
fuq livelli individwali kif ukoll dawk 
kollettivi, huwa importanti sabiex jinfetħu 
toroq ġodda ta’ innovazzjoni inklużiva.
Huwa essenzjali li jiġu identifikati l-modi 
sabiex jiġu adattati u mtejba s-sistemi tal-
welfare, servizzi pubbliċi u dimensjoni 
usa’ tas-sigurtà soċjali tal-politiki sabiex 
tinkiseb koeżjoni u tiġi promossa iktar 
ugwaljanza soċjali u ekonomika u 
solidarjetà interġenerazzjonali. Ir-riċerka se 
tanalizza kif is-soċjetajiet u politiki isiru 
aktar Ewropej fis-sens wiesa’ permezz tal-
evoluzzjonijiet tal-identitajiet, kulturi u 
valuri, iċ-ċirkolazzjoni tal-ideat u twemmin 
u kombinazzjoni ta' prinċipji u prattiki ta’ 
reċiproċità, komunalità u ugwaljanza.
Għandu jiġi analizzat kif il-
popolazzjonijiet li huma vulnerabbli 
jistgħu jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà u 
fid-demokrazija, notevolament permezz 
tal-kisbiet ta’ diversi ħiliet u l-protezzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem. Għaldaqstant, l-
analiżi ta' kif jirreaġixxu s-sistemi politiċi 
jew le għal tali evoluzzjonijiet soċjali u kif 
huma jevolvu għandha tkun ċentrali. Ir-
riċerka se tindirizza wkoll l-evoluzzjoni ta’ 
sistemi ewlenin li jipprovdu forom 
sottostanti ta’ rabtiet soċjali, bħall-familja,
ix-xogħol, l-edukazzjoni u l-impjiegi u li 
jgħinu fil-ġlieda kontra il-faqar. Din 
għandha tqis l-importanza tal-mitigazzjoni 
u d-demografija fl-iżvilupp futur tal-poltiki
Ewropej

aspettattivi li qed jinbidlu, kif ukoll l-
evoluzzjoni storika tal-identitajiet, id-
diversità, it-territorji, ir-reliġjonijiet, il-
kulturi u l-valuri. Din għandha titqies 
bħala okkażjoni sabiex tiġi żviluppata 
sensibilizzazzjoni dwar l-istorja tal-
Ewropa, id-diversitajiet tagħha, il-valur 
tal-wirt kulturali u biex iċ-ċittadini 
Ewropej jiġu megħjuna jinteraġixxu mal-
varjetà ta' għodod kulturali u 
komunikattivi u mal-opportunitajiet li 
huma disponibbli għalihom illum. Fehim 
tad-diffikultajiet u opportunitajiet li 
jirriżultaw mill-adozzjoni tal-ICT, kemm 
fuq livelli individwali kif ukoll dawk 
kollettivi, huwa importanti sabiex jinfetħu 
toroq ġodda ta’ innovazzjoni inklużiva.
Huwa essenzjali li jiġu identifikati l-modi 
sabiex jiġu adattati u mtejba s-sistemi tal-
welfare, servizzi pubbliċi u dimensjoni 
usa’ tas-sigurtà soċjali tal-politiki sabiex 
tinkiseb koeżjoni u tiġi promossa iktar 
ugwaljanza soċjali, il-wirt kulturali u 
ekonomika u solidarjetà 
interġenerazzjonali. Ir-riċerka se tanalizza 
kif is-soċjetajiet u politiki isiru aktar 
Ewropej fis-sens wiesa’ permezz tal-
evoluzzjonijiet tal-identitajiet, kulturi u 
valuri, iċ-ċirkolazzjoni tal-ideat u twemmin 
u kombinazzjoni ta' prinċipji u prattiki ta’ 
reċiproċità, komunalità u ugwaljanza.
Għandu jiġi analizzat kif il-
popolazzjonijiet li huma vulnerabbli 
jistgħu jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà u 
fid-demokrazija, notevolament permezz 
tal-kisbiet ta’ diversi ħiliet u l-protezzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem. Għaldaqstant, l-
analiżi ta' kif jirreaġixxu s-sistemi politiċi 
jew le għal tali evoluzzjonijiet soċjali u kif 
huma jevolvu għandha tkun ċentrali. Ir-
riċerka se tindirizza wkoll l-evoluzzjoni ta’ 
sistemi kulturali ewlenin li jipprovdu 
forom sottostanti ta’ rabtiet soċjali, bħall-
familja, l-impjieg u l-aċċess għad-
divertiment, il-kultura u d-djalogu 
interkulturali, l-edukazzjoni (formali, 
informali u mhux formali), l-isport, l-
edukazzjoni u li jgħinu fil-ġlieda kontra il-
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faqar. Din għandha tqis l-importanza tal-
mitigazzjoni u d-demografija u l-isfida 
kulturali li joħolqu fl-iżvilupp futur tal-
politiki Ewropej. Ir-riċerka għandha tqis 
ukoll ir-rwol tal-wirt kulturali fl-Unjoni.

Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 6 – punt 6.1 – sottopunt 6.1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sistema storika, politika, soċjali u 
kulturali distinta tal-Ewropa hija dejjem 
iktar konfrontata mill-impatt tal-bidliet 
globali. Sabiex tiġi żviluppata iktar l-
azzjoni esterna tagħha fil-viċinat tagħha 
stess u lil hinn kif ukoll ir-rwol tagħha 
bħala attriċi globali, l-Ewropa għandha 
ttejjeb il-kapaċitajiet tagħha ta' 
definizzjoni, prijoritizzazzjoni, 
spjegazzjoni, valutazzjoni u promozzjoni 
tal-objettivi ta' politika tagħha ma' reġjuni 
tad-dinja u soċjetatjiet oħra sabiex ikun
hemm aktar kooperazzjoni jew prevenzjoni 
jew soluzzjoni tal-kunflitti. F’dan ir-
rigward, għandha ttejjeb ukoll il-
kapaċitajiet tagħha ta’ antiċipazzjoni u 
reazzjoni għall-evoluzzjoni u impatti tal-
globalizzazzjoni. Dan jesiġi fehim akbar 
tal-istorja, kulturi u sistemi 
politiċiekonomiċi ta' reġjuni oħrajn tad-
dinja , kif ukoll ir-rwol u l-influwenza tal-
atturi transnazzjonali. Finalment, l-Ewropa 
għandha wkoll tikkontribwixxi lill-
governanza globali fi sferi ewlenin bħall-
kummerċ, żvilupp, xogħol, kooperazzjoni 
ekonomika, drittijiet tal-bniedem, difiża u 
sigurtà. Dan jimplika l-potenzjal li jinbnew 
kapaċitajiet ġodda kemm jekk f’termini ta’ 
għodod, sistemi u strumenti ta’ analiżi jew 
f’termini ta’ diplomazija fl-arena 
internazzjonali formali u informali ma' 
atturi governattivi u dawk mhux 
governattivi.

Is-sistema storika, politika, soċjali u 
kulturali distinta tal-Ewropa hija dejjem 
iktar konfrontata mill-impatt tal-bidliet 
globali. Sabiex tiġi żviluppata iktar l-
azzjoni esterna tagħha fil-viċinat tagħha 
stess u lil hinn kif ukoll ir-rwol tagħha 
bħala attriċi globali, l-Ewropa għandha 
ttejjeb il-kapaċitajiet tagħha ta' 
definizzjoni, prijoritizzazzjoni, 
spjegazzjoni, valutazzjoni u promozzjoni 
tal-objettivi ta' politika tagħha ma' reġjuni 
tad-dinja u soċjetatjiet oħra sabiex ikun 
hemm aktar kooperazzjoni jew prevenzjoni 
jew soluzzjoni tal-kunflitti. F’dan ir-
rigward, għandha ttejjeb ukoll il-
kapaċitajiet tagħha ta’ antiċipazzjoni u 
reazzjoni għall-evoluzzjoni u impatti tal-
globalizzazzjoni. Dan jesiġi fehim akbar 
tal-istorja, kulturi u sistemi 
politiċiekonomiċi ta' reġjuni oħrajn tad-
dinja , kif ukoll ir-rwol u l-influwenza tal-
atturi transnazzjonali. Finalment, l-Ewropa 
għandha wkoll tikkontribwixxi lill-
governanza globali fi sferi ewlenin bħall-
kummerċ, żvilupp, xogħol, kooperazzjoni 
ekonomika, kooperazzjoni kulturali u 
djalogu interkulturali, drittijiet tal-
bniedem, difiża u sigurtà. Dan jimplika l-
potenzjal li jinbnew kapaċitajiet ġodda 
kemm jekk f’termini ta’ għodod, sistemi u 
strumenti ta’ analiżi jew f’termini ta’ 
diplomazija fl-arena internazzjonali formali 
u informali ma' atturi governattivi u dawk 
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mhux governattivi.

Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 6 – punt 6.1 – sottopunt 6.1.4 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-konnessjoni, f'kompetizzjoni, bejn 
istituzzjonijiet, ċentri ta' eċċellenza u 
reġjuni innovattivi emerġenti fi Stati 
Membri inqas żviluppati ma' kontropartijiet 
mexxejja internazzjoni li jinsabu x'imkien 
ieħor fl-Ewropa. Dan se jinvolvi lil-ħolqien 
ta' timijiet ta' istituzzjonijiet ta' riċerka 
eċċellenti, ġemellaġġ ta’ perunal, skambji, 
parir u assistenza esperti u l-iżvilupp ta’ 
strateġiji konġunti għall-istabbiliment ta’ 
ċentri ta’ eċċellenza li jistgħu jkunu 
appoġġati mill-fondi tal-Politika ta’ 
Koeżjoni f’reġjuni inqas żviluppati. Se 
jitqiesu l-ħolqien ta' rabtiet ma' 
raggruppamenti innovattivi u r-
rikonoxximent tal-eċċellenza fir-reġjuni 
inqas żviluppati, inkluż mill-analiżi inter 
pares u l-għoti ta' tikketti ta' eċċellenza lil 
dawk l-istituzzjonijiet li jissodisfaw l-
istandards internazzjonali.

Il-konnessjoni bejn istituzzjonijiet, ċentri 
ta’ eċċellenza u reġjuni innovattivi 
emerġenti fi Stati Membri inqas żviluppati 
ma’ kontropartijiet mexxejja 
internazzjonali li jinsabu x'imkien ieħor fl-
Ewropa. Dan se jinvolvi lil-ħolqien ta' 
timijiet ta' istituzzjonijiet ta' riċerka 
eċċellenti, ġemellaġġ ta’ perunal, skambji, 
parir u assistenza esperti u l-iżvilupp ta’ 
strateġiji konġunti għall-istabbiliment ta’ 
ċentri ta’ eċċellenza li jistgħu jkunu 
appoġġati mill-fondi tal-Politika ta’ 
Koeżjoni f’reġjuni inqas żviluppati. Se 
jitqiesu l-ħolqien ta' rabtiet ma' 
raggruppamenti innovattivi u r-
rikonoxximent tal-eċċellenza fir-reġjuni 
inqas żviluppati, inkluż mill-analiżi inter 
pares u l-għoti ta' tikketti ta' eċċellenza lil 
dawk l-istituzzjonijiet li jissodisfaw l-
istandards internazzjonali.

Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 6 – punt 6.1 – sottopunt 6.1.4 – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffaċilitar tal-aktar aċċess wiesa’ 
possibbli għall-pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi u tal-università u għad-dejta li 
tirriżulta mir-riċerka f’dawn ir-reġjuni.

Emenda 27
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-innovazzjoni soċjali tiġġenera oġġetti, 
servizzi, proċessi u mudelli ġodda li 
jissodisfaw il-ħtiġijiet tas-soċjetà u joħolqu 
relazzjonijiet soċjali ġodda. Huwa 
importanti li jinftiehem kif l-innovazzjoni u 
l-kreattività soċjali jistgħu jwasslu għal 
bidla fl-istrutturi u politiki eżistenti u kif 
dawn jistgħu jkunu mħeġġa u skalati 'l fuq. 
Għeruq onlajn u pjattaformi distribwiti li 
jagħmlu netwerking bejn iċ-ċittadini u li 
jippermettulhom li jikkollaboraw u joħolqu 
flimkien soluzzjonijiet bbażati fuq 
kuxjenza estiża tal-kuntest soċjali, politiku 
u ambjentali jistgħu jkunu għodda 
b’saħħithom sabiex jappoġġaw l-objettivi 
tal-Ewropa 2020. Se jingħata wkoll appoġġ 
għal netwerking u l-isperimentazzjoni tal-
użu tal-ICT biex itejbu l-proċessi tat-
tagħlim, kif ukoll lil networks ta' 
intraprendituri u innovaturi soċjali.

L-innovazzjoni soċjali tiġġenera oġġetti, 
servizzi, proċessi u mudelli ġodda li 
jissodisfaw il-ħtiġijiet tas-soċjetà u joħolqu 
relazzjonijiet soċjali ġodda. Huwa 
importanti li jinftiehem kif l-innovazzjoni u 
l-kreattività soċjali jistgħu jwasslu għal 
bidla fl-istrutturi u politiki eżistenti u kif 
dawn jistgħu jkunu mħeġġa u skalati 'l fuq. 
Għeruq onlajn u pjattaformi distribwiti li 
jagħmlu netwerking bejn iċ-ċittadini u li 
jippermettulhom li jikkollaboraw u joħolqu 
flimkien soluzzjonijiet bbażati fuq 
kuxjenza estiża tal-kuntest soċjali, 
kulturali, politiku u ambjentali jistgħu 
jkunu għodda b’saħħithom sabiex 
jappoġġaw l-objettivi tal-Ewropa 2020. Se 
jingħata wkoll appoġġ għal netwerking u l-
isperimentazzjoni tal-użu tal-ICT biex 
itejbu l-proċessi tat-tagħlim, kif ukoll lil 
networks ta' intraprendituri u innovaturi 
soċjali u kulturali.

Emenda 28

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 6 – Punt 6.2 – Punt 6.2.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Li jkun possibbli għalll-atturi kollha tas-
soċjetà li jinteraġixxu fiċ-ċiklu tal-
innovazzjoni jżid il-kwalità, rilevanza, 
aċċettabbiltà u s-sostenibbiltà tal-eżiti tal-
innovazzjoni permezz tal-integrazzjoni tal-
interessi u valuri tas-soċjetà. Dan jesiġi l-
iżvilupp ta’ ħiliet, għarfien u kapaċitajiet 
speċifiċi fuq il-livelli individwali u 
organizzattivi, kif ukoll fuq dawk 
nazzjonali u transnazzjonali. Soċjetà 
xjentifikament litterata, responsabbli u 
kreattiva għandha tkun imrawwma 
permezz tal-promozzjoni ta’ metodi xierqa 

Li jkun possibbli għalll-atturi kollha tas-
soċjetà li jinteraġixxu fiċ-ċiklu tal-
innovazzjoni jżid il-kwalità, rilevanza, 
aċċettabbiltà u s-sostenibbiltà tal-eżiti tal-
innovazzjoni permezz tal-integrazzjoni tal-
interessi u valuri tas-soċjetà. Dan jesiġi l-
iżvilupp ta’ ħiliet, għarfien u kapaċitajiet 
speċifiċi fuq il-livelli individwali u 
organizzattivi, kif ukoll fuq dawk 
nazzjonali u transnazzjonali. Soċjetà 
xjentifikament litterata, responsabbli u 
kreattiva għandha tkun imrawwma 
permezz tal-promozzjoni ta’ metodi xierqa 
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ta' edukazzjoni tax-xjenza u riċerka 
dwarhom. L-ugwaljanza bejn is-sessi 
għandha tkun promossa, b’mod partikolari 
permezz tal-appoġġ għall-bidliet fl-
organizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tar-
riċerka u fil-kontenut u disinn tal-
attivitajiet ta' riċerka. Sabiex titjieb iċ-
ċirkolazzjoni tal-għarfien fi ħdan il-
komunità xjentifika u l-pubbliku ġenerali, 
l-aċċessibiltà u l-użu tar-riżultati tar-riċerka 
ffinanzjata pubblikament għandha tiġi 
żviluppata iktar. Qafas Etiku għar-riċerka u 
innovazzjoni, bbażat fuq il-prinċipji etiċi 
fundamentali, inklużi dawk riflessi fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u l-liġijiet tal-Unjoni u l-
Konvenzjonijiet rilevanti kollha għandu 
jkun promoss b’koordinazzjoni mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
rilevantri.

ta' edukazzjoni tax-xjenza u riċerka 
dwarhom. Il-prinċipju ta’ nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni u l-ugwaljanza bejn is-
sessi għandha tkun promossa, b’mod 
partikolari permezz tal-appoġġ għall-bidliet 
fl-organizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tar-
riċerka u fil-kontenut u disinn tal-
attivitajiet ta’ riċerka. Sabiex titjieb iċ-
ċirkolazzjoni tal-għarfien fi ħdan il-
komunità xjentifika u l-pubbliku ġenerali, 
l-aċċessibiltà u l-użu tar-riżultati tar-riċerka 
ffinanzjata pubblikament għandha tiġi 
żviluppata iktar. Qafas Etiku għar-riċerka u 
innovazzjoni, bbażat fuq il-prinċipji etiċi 
fundamentali, inklużi dawk riflessi fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u l-liġijiet tal-Unjoni u l-
Konvenzjonijiet rilevanti kollha għandu 
jkun promoss b’koordinazzjoni mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
rilevantri.

Emenda 29

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 6 – Punt 6.3 – Punt 6.3.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-teknoloġiji u kapaċitajiet huma wkoll 
meħtieġa sabiex isaħħu s-sistemi, tagħmir, 
għodod, proċessi u metodi għall-
identifikazzjoni rapida sabiex tittejjeb is-
sigurtà tal-fruntieri, inklużi kemm il-
kwistjonijiet ta’ kontroll kif ukoll dawk ta’ 
sorveljanza, filwaqt li jiġi sfruttat il-
potenzjal kollu tal-EUROSUR. Dawn se 
jiġu żviluppati u ttestjati filwaqt li jitqiesu 
l-effettività, konformita’ mal-prinċipji 
legali u etiċi, proporzjonalità, aċċettazzjoni 
soċjali u r-rispett tad-drittijiet fundamentali 
tagħhom. Ir-riċerka se tappoġġa wkoll it-
titjib tal-ġestjoni integrata tal-fruntieri 
Ewropej, anke permezz ta’ iktar 
kooperazzjoni mal-pajjiżi kandidati, 
kandidati potenzjali u pajjiżi tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat.

It-teknoloġiji u kapaċitajiet huma wkoll 
meħtieġa sabiex isaħħu s-sistemi, tagħmir, 
għodod, proċessi u metodi għall-
identifikazzjoni rapida sabiex tittejjeb is-
sigurtà tal-fruntieri, inklużi kemm il-
kwistjonijiet ta’ kontroll kif ukoll dawk ta’ 
sorveljanza, filwaqt li jiġi sfruttat il-
potenzjal kollu tal-EUROSUR. Dawn se 
jiġu żviluppati u ttestjati filwaqt li jitqiesu 
l-effettività, konformita’ mal-prinċipji 
legali u etiċi, proporzjonalità, aċċettazzjoni 
soċjali u r-rispett tad-drittijiet fundamentali 
tagħhom. Ir-riċerka se tappoġġa wkoll it-
titjib tal-ġestjoni integrata tal-fruntieri 
Ewropej, anke permezz ta’ iktar 
kooperazzjoni u l-iżvilupp ta’ politika 
adegwata ta’ djalogu interkulturali mal-
pajjiżi kandidati, kandidati potenzjali u 
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pajjiżi tal-Politika Ewropea tal-Viċinat.

Emenda 30

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – Punt 6 – Punt 6.3 – Punt 6.3.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċibersigurtà hija prerekwiżit għan-nies, 
negozji u servizzi pubbliċi sabiex 
jibbenefikaw mill-opportunitajiet offruti 
mill-Internet. Din tesiġi li tiġi provduta 
sigurtà għas-sistemi, netwerks, apparat ta’ 
aċċess u softwer u servizzi, inkluż il-cloud 
computing, filwaqt li titqies l-
interoperabbiltà ta' teknoloġiji multipli. Ir-
riċerka se tipprevjeni, tiskopri u 
timmaniġġja ċiberattakk f'ħin reali madwar 
id-dominji u ġuriżdizzjonijiet multipli, u 
tipproteġi l-infrastrutturi kritiċi tal-ICT. Is-
soċjetà diġitali hija fi żvilupp sħiħ b'użi u 
abbużi, li jinbidlu b’mod kostanti, tal-
Internet, modi ġodda ta’ interazzjoni 
soċjali, servizzi ġodda mobbli u bbażati fil-
post u t-tfaċċar tal-Internet tal-Affarijiet. 
Dan jesiġi tip ta' riċerka ġdida li għandha 
tkun attivata mill-applikazzjonijiet u xejriet 
ta' użu u tas-soċjetà emerġenti. Se jitwettqu 
inizjattivi ta’ riċerka bi prontezza, inkluża 
r-Riċerka u l-Iżvlupp proattiva sabiex 
jirreaġixxu malajr għall-iżviluppi 
komtemporanji ġodda fil-fiduċja u sigurtà.

Iċ-ċibersigurtà hija prerekwiżit għan-nies, 
negozji u servizzi pubbliċi sabiex 
jibbenefikaw mill-opportunitajiet offruti 
mill-Internet. Din tesiġi li tiġi provduta 
sigurtà għas-sistemi, netwerks, apparat ta’ 
aċċess u softwer u servizzi, inkluż il-cloud 
computing, filwaqt li titqies l-
interoperabbiltà ta' teknoloġiji multipli. Ir-
riċerka se tipprevjeni, tiskopri u 
timmaniġġja ċiberattakk f'ħin reali madwar 
id-dominji u ġuriżdizzjonijiet multipli, u 
tipproteġi l-infrastrutturi kritiċi tal-ICT. Is-
soċjetà diġitali hija fi żvilupp sħiħ b'użi u 
abbużi, li jinbidlu b’mod kostanti, tal-
Internet, u jeħtieġ li, fost affarijiet oħra, 
tiġi żviluppata riċerka teknoloġika 
speċifika bl-għan li tinqered il-
pedopornografija permezz tal-Internet, 
modi ġodda ta’ interazzjoni soċjali, 
servizzi ġodda mobbli u bbażati fil-post u 
t-tfaċċar tal-Internet tal-Affarijiet. Dan 
jesiġi tip ta' riċerka ġdida li għandha tkun 
attivata mill-applikazzjonijiet u xejriet ta' 
użu u tas-soċjetà emerġenti. Se jitwettqu 
inizjattivi ta’ riċerka bi prontezza, inkluża 
r-Riċerka u l-Iżvlupp proattiva sabiex 
jirreaġixxu malajr għall-iżviluppi 
komtemporanji ġodda fil-fiduċja u sigurtà.
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