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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tal-Kummissjoni għal Aġenda Strateġika tal-Innovazzjoni (SIA) tal-Istitut 
Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) huwa dokument politiku li jiddeskrivi l-
prijoritajiet tal-EIT għall-perjodu 2014-2020.

Ir-rapporteur tilqa' l-proposta u tappoġġa l-impenn għal involviment qawwi min-naħa tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja fl-iżvilupp ulterjuri tal-EIT.

Ir-rapporteur tirrimarka li ġej:

 L-iskadenza ta' sena għall-implementazzjoni tal-Programm ewlieni fit-tliet Komunitajiet 
tal-Għarfien u l-Innovazzjoni (KICs) hija wisq qasira biex titwettaq valutazzjoni 
adegwata, u b'hekk ftit hemm spazju għal ġudizzju oġġettiv.

 Fis-SIA, jidher li fost it-tliet aspetti ta' bażi: l-għarfien, ir-riċerka u l-innovazzjoni, u l-
edukazzjoni għolja b'xi mod qed jitħallew lura. Fi ħdan dak li huwa magħruf bħala 
"trijangoli tal-għarfien", madankollu, dawn probabbilment jikkostitwixxu l-bażi tat-
trijangolu. Għalhekk, il-KICs huma mħeġġa biex jiġi żgurat li l-programmi tagħhom tal-
Masters u tal-PhD jiġu finanzjati kif xieraq.

 Fis-SIA, l-istudji soċjali u l-istudji umanistiċi mhumiex enfasizzati skont il-valur miżjud 
attwali tagħhom. Huwa għalhekk essenzjali li r-rwol attwali u futur tagħhom fir-riċerka u 
fl-edukazzjoni jiġi enfasizzat kif xieraq, u li l-kontribut tagħhom għall-ħolqien ta' oqsma 
ġodda u innovattivi ta' riċerka bbażata fuq kunċetti interdixxiplinari jiġi rikonoxxut.

Ir-rapporteur tixtieq tiżgura li:

1. L-universitajiet isiru iktar konxji mill-eżistenza u r-rwol tal-EIT sabiex għadd ikbar 
fosthom ikunu jistgħu jiġu involuti fil-KICs.

2. Għadd ikbar fost l-aħjar studenti jitħajru jidħlu fi programmi post-terzjarji tal-KICs. L-
Istitut EIT se jsir iktar viżibbli għall-istudenti. L-EIT għandu jaġixxi bħala l-post ewlieni 
fejn jingħaqdu ż-żgħażagħ b'talent, u dan jgħin biex jiġi żgurat tkabbir ekonomiku 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv għall-ġejjieni tal-Ewropa. Fid-dawl ta' dan, għandhom 
jitnedew kampanji ta' informazzjoni li jagħmlu użu mill-mezzi u l-livelli kollha ta' 
komunikazzjoni biex jiġi żgurat li kemm l-universitajiet kif ukoll l-istudenti jkollhom 
biżżejjed informazzjoni dwar l-EIT u l-KICs.

3. Se jinħolqu salvagwardji sabiex jiġi evitat finanzjament doppju (75% tal-finanzjament 
huwa dovut għall-finanzjament privat, pubbliku u reġjonali, inklużi l-programmi Ewropej 
u l-Politika ta' Koeżjoni). Kwalunkwe tnaqqis fil-finanzjament ta' programmi oħra b'rabta 
mal-edukazzjoni għandu jiġi evitat.

4. Se tiġi żgurata l-kumplimentarità tal-EIT ma' programmi eżistenti ta' edukazzjoni u 
riċerka.

5. Il-validità akkademika tal-lawrji u d-diplomi mogħtija taħt it-tikketta EIT se tkun 
salvagwardjata. It-tikketta EIT għandha tkun tikketta ta' kwalità għolja u, għalhekk, 
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għandhom japplikaw kriterji ta' kwalità għolja għal-lawrji kollha tal-EIT (jiġifieri, skont 
il-proċess ta' Bolonja, l-intraprenditorija, li tippermetti mobilità settorjali mill-qrib bejn l-
akkademja u l-industriji) sabiex tiġi protetta r-reputazzjoni dinjija tal-Universitajiet 
Ewropej u tal-EIT.

6. Se jiġi promoss it-tixrid tal-aħjar prattiki permezz tal-EIT f'pajjiżi li għadhom mhumiex 
involuti fil-KICs eżistenti.

7. L-Istati Membri li għad ma jagħmlux parti mill-KICs għandhom opportunità ekwa li jiġu 
involuti, dejjem billi jiġi applikat il-kriterju tal-eċċellenza kif ukoll il-prinċipju tas-
sussidjarjetà.

8. Il-Bord ta' Tmexxija tal-EIT se jiġi megħjun minn Kumitat ta' esperti akkademiċi, li r-
rwol tiegħu huwa li jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-kontenut tal-programmi, il-kriterji ta' 
kwalità tagħhom u l-aspetti soċjali u kulturali tagħhom.

9. Għandhom jitqiesu ż-żewġ ċikli tematiċi proposti mill-Kummissjoni għall-2014 u l-2018, 
li sfortunatament juru kunċett futur unilaterali għar-riċerka u l-innovazzjoni.

10. L-aspett soċjali se jkun jikkostitwixxi kriterju essenzjali fi ħdan il-KICs u se jkun iktar 
viżibbli f'kull tibdil soċjetali.

11. L-EIT għandu jidentifika proċessi ta' akkreditazzjoni komuni għal diplomi u lawrji fil-
livell Ewropew.

Konklużjonijiet tar-rapporteur

1. L-istudenti universitarji li jkunu wrew eċċellenza se jkollhom l-opportunità jwettqu r-
riċerka post-terzjarja u tad-dottorat tagħhom f'iktar minn università waħda tal-KICs.
B'hekk huma se jibbenefikaw mill-kooperazzjoni bejn l-universitajiet, iċ-ċentri ta' riċerka 
u n-negozji.

2. L-universitajiet li jipparteċipaw fil-KICs huma mħeġġa jiżviluppaw kurrikuli li, flimkien 
mal-għarfien, ir-riċerka u l-intraprenditorija, jipprovdu taħriġ ta' kwalità għolja, bħala 
mezz biex tinkiseb l-innovazzjoni.

3. L-universitajiet għandhom jibqgħu jissalvagwardjaw il-libertà akkademika tagħhom fir-
rigward tal-għarfien u r-riċerka u, billi jfittxu sinerġiji mal-interessi kummerċjali, 
għandhom jaraw li jipproteġu l-kurrikuli individwali.

4. Għandha wkoll tingħata attenzjoni partikolari lir-rwol tal-istudji umanistiċi fl-edukazzjoni 
għolja, peress li dawn jikkontribwixxu kemm għall-ħajja ekonomika kif ukoll għat-
trawwim tal-kultura u tal-wirt Ewropej. F'dan ir-rigward, l-istudji umanistiċi 
m'għandhomx jiġu injorati meta jkunu qed jintgħażlu oqsma tematiċi għal KICs futuri.

L-EIT joffri ċaqliq paradigmatiku fit-trijangolu tal-għarfien, kemm fost l-universitajiet kif 
ukoll fl-industrija, fl-oqsma ta' tmexxija, tal-għalliema u tal-"istudent tul il-ħajja", u b'hekk 
jista' jikkostitwixxi element importanti lejn l-iżvilupp ta' forza tax-xogħol Ewropea 
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b'kapaċitajiet kbar għall-ġejjieni.

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:

Emenda1

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-raġunijiet biex jitpoġġew ir-riċerka, l-
edukazzjoni u l-innovazzjoni fiċ-ċentru 
huma ċari. F’kuntest ta’ kompetizzjoni 
globali li qed tiżdied, u quddiem sfida 
demografika lokali, it-tkabbir ekonomiku u 
l-impjiegi futuri tal-Ewropa sejrin jiġu 
dejjem iżjed minn skoperti ta’ innovazzjoni 
fi prodotti, servizzi u mudelli tan-negozju, 
kif ukoll mill-kapaċità tagħha biex tkattar, 
tħajjar u żżomm persuni b'talent. Waqt li 
jeżistu stejjer individali ta’ suċċess madwar 
l-Ewropa, l-Istati Membri tal-UE 
normalment ma jmorrux daqshekk tajjeb 
meta mqabbla mal-mexxejja globali tal-
innovazzjoni. Barra minn hekk, l-UE qed 
tiffaċċja kompetizzjoni ikbar għat-talent 
minn ċentri ġodda ta’ eċċellenza fl-
ekonomiji emerġenti.

Ir-raġunijiet biex jitpoġġew ir-riċerka, l-
edukazzjoni u l-innovazzjoni fiċ-ċentru 
huma ċari. Fil-kuntest tal-ekonomija tal-
għarfien u ta’ kompetizzjoni globali li qed 
tiżdied, u quddiem sfida demografika 
lokali, it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi 
futuri tal-Ewropa sejrin jiġu dejjem iżjed 
minn skoperti ta’ innovazzjoni fi prodotti, 
servizzi u mudelli tan-negozju, kif ukoll 
mill-kapaċità tagħha biex tkattar, tħajjar u 
żżomm persuni b'talent, filwaqt li ċ-
ċittadini Ewropej ikunu jistgħu mhux biss 
jibbenefikaw minn dawn l-
innovazzjonijiet iżda wkoll 
jikkontribwixxu, partikolarment permezz 
ta’ teknoloġiji ġodda, sabiex dawn 
jiżviluppaw. Waqt li jeżistu stejjer 
individali ta’ suċċess madwar l-Ewropa, l-
Istati Membri tal-UE normalment ma 
jmorrux daqshekk tajjeb meta mqabbla 
mal-mexxejja globali tal-innovazzjoni.
Barra minn hekk, l-Unjoni qed tiffaċċja 
kompetizzjoni ikbar għat-talent minn ċentri 
ġodda ta’ eċċellenza fl-ekonomiji 
emerġenti.

Emenda2

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 1.1 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għalhekk, tinħtieġ bidla ġenwina fis-
sistemi u fil-paradigma tal-innovazzjoni 
tagħna. Madankollu, ta’ spiss, l-eċċellenza 
fl-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, filwaqt li teżisti b’mod ċar 
madwar l-UE, għadha frammentata. L-
Ewropa teħtieġ li tegħleb dan in-nuqqas ta’ 
kooperazzjoni strateġika bejn il-fruntieri –
pajjiżi, setturi u dixxiplini. Barra minn dan, 
l-Ewropa jeħtieġ li tilqa' kultura ta' 
intraprenditorija vera, li hija essenzjali biex 
jinkiseb il-valur ta’ riċerka u innovazzjoni, 
biex jitwaqqfu attivitajiet ġodda u l-użu fis-
suq attwali ta’ innovazzjonijiet f’setturi ta’ 
tkabbir kbir potenzjali. L-Ewropa jeħtieġ li 
tiżviluppa r-rwol tal-istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni għolja bħala magni tal-
innovazzjoni, peress li persuni b’talent 
għandhom jirċievu l-kapaċitajiet tajbin, l-
għarfien u l-attitudnijiet sabiex imexxu l-
innovazzjoni ’l quddiem.

Għalhekk, tinħtieġ bidla ġenwina fis-
sistemi u fil-paradigma tal-innovazzjoni 
tagħna, li jiġri bl-adozzjoni ta’ prinċipji u 
prattiki ġodda bbażati b’mod partikolari 
fuq riċerka miftuħa u inklużiva, fuq l-
implimentazzjoni ta’ għodod ta’ ġestjoni 
ta’ drittijiet tal-proprjetà intellettwali li 
jippromwovu t-trasparenza u l-iskambju, 
kif ukoll l-iżvilupp ta’ għodod ġodda ta’ 
finanzjament li jiżguraw li l-isforzi tar-
riċerka jkunu mmirati b’mod prijoritarju 
u effikaċi lejn kwistjonijiet ewlenin ta’ 
interess pubbliku. Madankollu, ta’ spiss, l-
eċċellenza fl-edukazzjoni għolja, ir-riċerka 
u l-innovazzjoni, filwaqt li teżisti b’mod 
ċar madwar l-UE, għadha frammentata. L-
Ewropa teħtieġ li tegħleb dan in-nuqqas ta’ 
kooperazzjoni strateġika bejn il-fruntieri –
pajjiżi, setturi u dixxiplini. Barra minn dan, 
l-Ewropa jeħtieġ li tilqa' kultura ta' 
intraprenditorija vera, li hija essenzjali biex 
jinkiseb il-valur ta’ riċerka u innovazzjoni, 
biex jitwaqqfu attivitajiet ġodda u l-użu fis-
suq attwali ta’ innovazzjonijiet f’setturi ta’ 
tkabbir kbir potenzjali. L-Ewropa jeħtieġ li 
tiżviluppa r-rwol tal-istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni għolja bħala magni tal-
innovazzjoni, peress li persuni b’talent 
għandhom jirċievu l-kapaċitajiet tajbin, l-
għarfien u l-attitudnijiet sabiex imexxu l-
innovazzjoni ’l quddiem.

Emenda3

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 1.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz tal-KICs, l-EIT jgħin biex joħloq 
ambjenti fejn huwa aktar possibbli li tikber 
l-innovazzjoni u biex jiġu ġġenerati 
suċċessi fil-mod kif jikkollaboraw l-

Permezz tal-KICs, l-EIT jgħin biex joħloq 
ambjenti fejn huwa aktar possibbli li tikber 
l-innovazzjoni u biex jiġu ġġenerati 
suċċessi fil-mod kif jikkollaboraw l-
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edukazzjoni għolja, ir-riċerka u n-negozji. 
Dan l-approċċ jgħin sabiex jiġu indirizzati 
b’mod olistiku l-isfidi tas-soċjetà li kull 
ma’ jmur qed isiru aktar kumplessi u li 
huma stipulati f’Orizzont 2020, billi 
jlaqqa’ flimkien persuni eċċellenti minn 
setturi, sfondi u dixxiplini differenti – u li 
kieku ma kinux jiltaqgħu bilfors – sabiex 
flimkien isibu soluzzjonijiet għall-isfida.

edukazzjoni għolja, ir-riċerka u n-negozji.
Barra minn hekk, l-EIT jikkontribwixxi 
għall-impjieg taż-żgħażagħ. Dan l-approċċ 
jgħin sabiex jiġu indirizzati b’mod olistiku 
l-isfidi tas-soċjetà li kull ma’ jmur qed isiru 
aktar kumplessi u li huma stipulati 
f’Orizzont 2020, billi jlaqqa’ flimkien 
persuni eċċellenti minn setturi, sfondi u 
dixxiplini differenti – u li kieku ma kinux 
jiltaqgħu bilfors – sabiex flimkien isibu 
soluzzjonijiet għall-isfida.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 1.2 – paragrafu 1 – punt bulit 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Titjib fl-impatt tal-investimenti fl-
edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni, u 
ttestjar ta’ mezzi ġodda għat-tmexxija tal-
innovazzjoni: L-EIT jaġixxi bħala katalist, 
billi jżid il-valur mal-bażi ta’ riċerka 
eżistenti, billi jaċċellera l-introduzzjoni u l-
isfruttament tat-teknoloġiji u r-riżultati ta’ 
riċerka. L-attivitajiet tal-innovazzjoni min-
naħa tagħhom jikkontribwixxu biex jiġu 
allinjati u jittieħed l-aqwa riżultati minn 
investimenti fir-riċerka u biex jagħmlu l-
attivitajiet tal-edukazzjoni u tat-taħriġ aktar 
reattivi għall-bżonnijiet tan-negozju. Għal 
dan il-għan, l-EIT ġie mgħammar 
b’ammont sostanzjali ta’ flessibbiltà biex 
jiġu ttestjati mudelli ġodda tal-
innovazzjoni, li jippermettu 
differenzjazzjoni vera fil-mudelli tat-
tmexxija u l-finanzjament tal-KICs u l-
adattament mgħaġġel biex jiġu indirizzati 
aħjar l-opportunitajiet emerġenti.

 Titjib fl-impatt tal-investimenti fl-
edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni, u 
ttestjar ta’ mezzi ġodda għat-tmexxija tal-
innovazzjoni: L-EIT jaġixxi bħala katalist, 
billi jżid il-valur mal-bażi ta’ riċerka 
eżistenti, billi jaċċellera l-introduzzjoni u l-
isfruttament tat-teknoloġiji u r-riżultati ta’ 
riċerka. L-attivitajiet tal-innovazzjoni min-
naħa tagħhom jikkontribwixxu biex jiġu 
allinjati u jittieħed l-aqwa riżultati minn 
investimenti fir-riċerka u biex jagħmlu l-
attivitajiet tal-edukazzjoni u tat-taħriġ aktar 
reattivi għall-bżonnijiet tan-negozju. Għal 
dan il-għan, l-EIT ġie mgħammar 
b’ammont sostanzjali ta’ flessibbiltà biex 
jiġu ttestjati mudelli ġodda tal-
innovazzjoni, li jippermettu 
differenzjazzjoni vera fil-mudelli tat-
tmexxija u l-finanzjament tal-KICs u l-
adattament mgħaġġel biex jiġu indirizzati 
aħjar l-opportunitajiet emerġenti. L-EIT 
għandu wkoll il-potenzjal li jiżviluppa 
mudelli finanzjarji ġodda, bħal premiji 
għall-innovazzjoni, li jippermettulu 
jimmassimizza  l-qligħ pubbliku tal-
finanzjament tar-riċerka, filwaqt li jiġi 
żgurat li l-innovazzjoni ma tindirizzax biss 
l-aktar ħtiġijiet urġenti tas-soċjetà iżda 
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wkoll tista' tipprovdi benefiċċju malajr 
għaċ-ċittadini Ewropej.

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT ser jikkontribwixxi bis-sħiħ għall-
għanijiet stabbiliti f’Orizzont 2020, 
partikolarment billi jindirizza l-isfidi tas-
soċjetà b’mod kumplimentari għal
inizjattivi oħra f’dawn l-oqsma.  
F’Orizzont 2020, l-EIT se jkun parti mill-
għan "l-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà" iżda 
se jsegwi l-approċċ tal-interazzjoni mhux 
interrotta mifruxa fuq l-għanijiet, se 
jikkontribwixxi wkoll għal oqfsa ta’ 
tmexxija u "kompetittività industrijali" billi 
jistimula r-riċerka mmexxija mir-riżultati u 
jkattar il-ħolqien ta’ SMEs innovattivi bi 
tkabbir għoli. Fl-aħħar nett, se 
jikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ "bażi tax-
xjenza eċċellenti" billi jkattar il-mobilità 
transkonfinali – tad-dixxiplini, is-setturi u 
l-pajjiżi – u billi jintegra l-intraprenditorija 
u kultura li tieħu r-riskji f’lawrji tal-
edukazzjoni għolja innovattivi. L-EIT 
għalhekk se tikkontribwwixxi ferm għall-
promozzjoni tal-kundizzjonijiet ta’ qafas li 
huma meħtieġa biex jitwettaq il-potenzjal 
innovattiv tar-riċerka tal-UE u biex 
jippromwovu t-tlestija taż-Żona Ewropea 
tar-Riċerka (ERA). 

L-EIT ser jikkontribwixxi bis-sħiħ għall-
għanijiet stabbiliti f’Orizzont 2020, 
partikolarment billi jindirizza l-isfidi tas-
soċjetà b’mod kumplimentari għal 
inizjattivi oħra f’dawn l-oqsma. 
F’Orizzont 2020, l-EIT se jkun parti mill-
għan "l-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà" iżda 
se jsegwi l-approċċ tal-interazzjoni mhux 
interrotta mifruxa fuq l-għanijiet, se 
jikkontribwixxi wkoll għal oqfsa ta’ 
tmexxija u "kompetittività industrijali" billi 
jistimula r-riċerka mmexxija mir-riżultati u 
jkattar il-ħolqien ta’ SMEs innovattivi bi 
tkabbir għoli. Fl-aħħar nett, se 
jikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ "bażi tax-
xjenza eċċellenti" billi jkattar il-mobilità 
transkonfinali – tad-dixxiplini, is-setturi u 
l-pajjiżi – u billi jintegra l-intraprenditorija 
u kultura li tieħu r-riskji f’lawrji tal-
edukazzjoni għolja innovattivi. L-EIT 
għandu jippromwovi l-kooperazzjoni 
transkonfinali u transsettorjali kif ukoll 
il-mobilità fil-livell tar-riċerka xjentifika u 
tal-innovazzjoni, bejn universitajiet, 
istituti ta’ riċerka u intrapriżi. L-EIT se 
jiżviluppa pjattaforma ta’ ġbir komuni tal-
innovazzjoni u tal-għarfien, li se 
tikkontribwixxi għall-appoġġ tar-reġjuni 
li ma jipparteċipawx direttament fil-KKI, 
u fuq tul ta’ żmien itwal għat-twettiq tal-
prijoritajiet tal-programm qafas “Orizzont 
2020”. Għandha tiġi stabbilita prijorità 
distinta, li tiddefinixxi l-qafas tal-
funzjonament speċifiku tal-EIT fil-livell 
tal-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali fir-
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rigward tar-riċerka xjentifika u tal-
innovazzjoni, u li tkun tikkontribwixxi 
għat-tixrid tal-prattiki tajba Komunitarji.
L-EIT għalhekk se tikkontribwwixxi ferm 
għall-promozzjoni tal-kundizzjonijiet ta’ 
qafas li huma meħtieġa biex jitwettaq il-
potenzjal innovattiv tar-riċerka tal-UE u 
biex jippromwovu t-tlestija taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka (ERA).

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 1.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, l-EIT toffri dimensjoni 
kompleta tal-edukazzjoni lill-politika tar-
riċerka u l-innovazzjoni tal-UE. Permezz 
tal-edukazzjoni innovattiva u 
intraprenditorjali, l-EIT għandu rwol 
importanti biex jgħaqqad il-qafas tar-
riċerka u l-innovazzjoni u l-politiki u l-
programmi tal-edukazzjoni u jipprovdi l-
impenn fit-tul meħtieġ biex ikun hemm
bidliet sostenibbli fl-edukazzjoni għolja.
Partikolarment permezz ta’ lawrji ġodda 
trans- u interdixxiplinarji bit-tikketta tal-
EIT, dan qed imexxi sforz kollaborattiv 
lejn l-edukazzjoni għall-innovazzjoni 
b’effetti ċari wkoll fuq l-aġenda usa’ 
Ewropea għall-modernizzazzjoni tal-
istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja 
sabiex b’hekk issir promozzjoni taż-Żona 
Ewropea tal-Edukazzjoni Għolja.

Barra minn hekk, l-EIT toffri komponent 
komplet tal-edukazzjoni lill-politika tar-
riċerka u l-innovazzjoni tal-UE, bħala l-
uniku strument fi ħdan il-qafas tal-
Orizzont 2020 li jagħmel enfasi qawwija 
fuq l-aspett edukattiv, inkluż permezz ta’ 
aċċess miftuħ għall-pubblikazzjonijiet ta’ 
riċerka. B'hekk, l-EIT għandu jiżgura li l-
programmi ta' Masters u ta' PhD tal-KICs 
ikunu finanzjati kif xieraq. Permezz tal-
edukazzjoni innovattiva u 
intraprenditorjali, l-EIT għandu rwol 
importanti biex jgħaqqad il-qafas tar-
riċerka u l-innovazzjoni u l-politiki u l-
programmi tal-edukazzjoni u jipprovdi l-
impenn fit-tul meħtieġ biex ikun hemm
modi ġodda biex l-edukazzjoni għolja
tadatta għar-rekwiżiti emerġenti tas-
soċjetajiet rispettivi. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lill-finanzjament 
xieraq tal-universitajiet u ta’ stabbilimenti 
ta’ tagħlim għoli oħrajn. Dan jiżgura l-
ugwaljanza fl-opportunitajiet lill-
istituzzjonijiet li għandhom fil-mira li 
jilħqu l-ogħla livell fl-Ewropa. Għandu 
jitkompla wkoll l-appoġġ taċ-ċentri ta’ 
riċerka u ta’ edukazzjoni li diġà 
għandhom status ta’ eċċellenza. 
Partikolarment permezz ta’ lawrji ġodda 
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trans- u interdixxiplinarji bit-tikketta tal-
EIT, dan qed imexxi sforz kollaborattiv 
lejn l-edukazzjoni għall-innovazzjoni 
b’effetti ċari wkoll fuq l-aġenda usa’ 
Ewropea għall-modernizzazzjoni tas-
sistemi tal-edukazzjoni għolja, filwaqt li fl-
istess ħin tinżamm it-tradizzjoni 
umanistika tal-edukazzjoni għolja 
Ewropea, sabiex b’hekk issir promozzjoni 
taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni Għolja.

Emenda7

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 1.3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn dan, hemm opportunitajiet 
sabiex tissaħħaħ l-interazzjoni b’mod 
reċiproku mal-Politika ta’ Koeżjoni tal-
Unjoni billi jiġu indirizzati r-rabtiet bejn l-
aspetti lokali u globali tal-innovazzjoni.
Ċentri ta’ kolokazzjoni jipprovdu 
kollaborazzjoni transkonfinali kemm 
ġewwa u barra n-netwerks tal-KIC u 
jinstabu f’pożizzjoni tajba biex 
japprofittaw u jibbenefikaw minn diversi 
skemi ta’ finanzjament mir-reġjuni 
rispettivi tagħhom. Iċ-ċentri tal-
kolokazzjoni għandhom rwol ewlieni fit-
tisħiħ tal-konnettività lokali-globali tal-
KIC kollu kemm hu, inkluż permezz ta’ 
kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet 
reġjonali, partikolarment dawk involuti fid-
disinn u t-twassil tal-Istrateġiji tal-
Innovazzjoni Reġjonali għall-
Ispeċjalizzazzjoni Intelliġenti (RIS3).
Barra minn hekk, ir-rabtiet bejn il-KICs u 
l-organizzazzjonijiet lokali ta’ 
raggruppament jistgħu jissaħħu biex 
jiżdied l-involviment tal-SMEs fl-
attivitajiet tal-KICs. Filwaqt li l-
opportunitajiet għas-sinerġiji jvarjaw skont 
l-erja tematika ta’ KIC, numru ta’ 
inizjattivi u programmi fil-livell tal-UE 

Barra minn dan, hemm opportunitajiet 
sabiex tissaħħaħ l-interazzjoni b’mod 
reċiproku mal-Politika ta’ Koeżjoni tal-
Unjoni billi jiġu indirizzati r-rabtiet bejn l-
aspetti lokali u globali tal-innovazzjoni.
Ċentri ta’ kolokazzjoni jipprovdu 
kollaborazzjoni transkonfinali kemm 
ġewwa u barra n-netwerks tal-KIC u 
jinstabu f’pożizzjoni tajba biex 
japprofittaw u jibbenefikaw minn diversi 
skemi ta’ finanzjament mir-reġjuni 
rispettivi tagħhom. Iċ-ċentri tal-
kolokazzjoni għandhom rwol ewlieni fit-
tisħiħ tal-konnettività lokali-globali tal-
KIC kollu kemm hu, inkluż permezz ta’ 
kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet 
reġjonali, partikolarment dawk involuti fid-
disinn u t-twassil tal-Istrateġiji tal-
Innovazzjoni Reġjonali għall-
Ispeċjalizzazzjoni Intelliġenti (RIS3).
Barra minn hekk, ir-rabtiet bejn il-KICs u 
l-organizzazzjonijiet lokali ta’ 
raggruppament jistgħu jissaħħu biex 
jiżdied l-involviment tal-SMEs fl-
attivitajiet tal-KICs. Filwaqt li l-
opportunitajiet għas-sinerġiji jvarjaw skont 
l-erja tematika ta’ KIC, numru ta’ 
inizjattivi u programmi fil-livell tal-UE 
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jidhru partikolarment tajbin biex joffru 
benefiċċji mill-kooperazzjoni u l-
koordinazzjoni. Billi l-istess kunċett tal-
EIT/KICs jiddependi fuq li jżid il-valur 
għall-eċċellenza Ewropea eżistenti, il-KICs 
– tal-preżent u tal-futur – permezz tad-
definizzjoni tagħhom ifittxu li jesploraw 
dawn is-sinerġiji għal livell massimu. Il-
KICs ser iżidu l-valur ma’ inizjattivi li 
jistgħu jeżistu fl-oqsma rilevanti, inkluż 
Inizjattivi għall-Ipprogrammar Konġunt
(JPIs), Sħubiji Ewropej tal-Innovazzjoni
(EIPs) u Sħubiji Pubbliċi Privati (PPPs).

jidhru partikolarment tajbin biex joffru 
benefiċċji mill-kooperazzjoni u l-
koordinazzjoni. Billi l-istess kunċett tal-
EIT/KICs jiddependi fuq li jżid il-valur 
għall-eċċellenza Ewropea eżistenti, il-KICs 
– tal-preżent u tal-futur – permezz tad-
definizzjoni tagħhom ifittxu li jesploraw 
dawn is-sinerġiji għal livell massimu. Il-
KICs ser iżidu l-valur ma’ inizjattivi li 
jistgħu jeżistu fl-oqsma rilevanti, inkluż 
Inizjattivi għall-Ipprogrammar Konġunt
(JPIs), Sħubiji Ewropej tal-Innovazzjoni
(EIPs) u Sħubiji Pubbliċi Privati (PPPs). Se 
jinħolqu salvagwardji sabiex jiġi evitat 
finanzjament doppju (75% tal-
finanzjament huwa dovut għall-
finanzjament privat, pubbliku u reġjonali, 
inklużi l-programmi Ewropej u l-Politika 
ta' Koeżjoni). Kwalunkwe tnaqqis fil-
finanzjament ta' programmi oħra b'rabta 
mal-edukazzjoni għandu jiġi evitat.

Emenda8

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Inizjattivi għall-Ipprogrammar Konġunt, 
strument prinċipali biex tiġi indirizzata l-
frammentazzjoni fir-riċerka, għandhom 
jipprovdu n-nukleu tal-bażi tar-riċerka pan-
Ewropea tal-KIC. Min-naħa tagħhom, il-
KICs jistgħu jgħaġġlu u jrawmu l-
isfruttament ta’ riċerka pubblika eċċellenti 
miġbura flimkien mill-JPIs, u b’hekk 
jindirizzaw il-frammentazzjoni fl-
innovazzjoni. L-Inizjattivi għal Teknoloġiji 
Konġunti (JTIs) u s-Sħubiji Pubbliċi 
Privati mwaqqfa dan l-aħħar jipprovdu 
pjattaformi għall-promozzjoni ta’ riċerka 
fuq skala kbira mmexxija mill-industrija u 
jtejbu l-iżvilupp ta’ teknoloġiji prinċipali.
Il-KICs jistgħu jgħinu biex jikkatalizzaw 
dawn l-investimenti ta' riċerka prinċipali 

Inizjattivi għall-Ipprogrammar Konġunt, 
strument prinċipali biex tiġi indirizzata l-
frammentazzjoni fir-riċerka, għandhom 
jipprovdu n-nukleu tal-bażi tar-riċerka pan-
Ewropea tal-KIC. Min-naħa tagħhom, il-
KICs jistgħu jgħaġġlu u jrawmu l-
isfruttament ta’ riċerka pubblika eċċellenti 
miġbura flimkien mill-JPIs, u b’hekk 
jindirizzaw il-frammentazzjoni fl-
innovazzjoni. L-Inizjattivi għal Teknoloġiji 
Konġunti (JTIs) u s-Sħubiji Pubbliċi 
Privati mwaqqfa dan l-aħħar jipprovdu 
pjattaformi għall-promozzjoni ta’ riċerka 
fuq skala kbira mmexxija mill-industrija u 
jtejbu l-iżvilupp ta’ teknoloġiji prinċipali.
Il-KICs jistgħu jgħinu biex jikkatalizzaw 
dawn l-investimenti ta' riċerka prinċipali 
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biex iqawwu t-trasferiment tat-teknoloġija 
u l-kummerċjalizzazzjoni u biex 
jiżviluppaw attivitajiet ġodda fin-negozju 
eżistenti permezz ta’ talent 
intraprenditorjali. Permezz tal-approċċ 
tiegħu tat-trijangolu tal-għarfien, l-EIT ser 
jikkomplementa l-investiment tal-Kunsill 
Ewropew tar-Riċerka (ERC) fuq ir-riċerka 
ta’ livell dinji billi jindirizza l-katina kollha 
tal-innovazzjoni mill-ideat għall-
applikazzjoni u l-isfruttament u jipprovdi
opportunitajiet addizzjonali fl-innovazzjoni 
u espożizzjoni għall-intraprenditorija għal 
riċerkaturi 'Marie Curie' u studenti tal-
'Erasmus għal Kulħadd'.  

biex iqawwu t-trasferiment tat-teknoloġija 
u l-kummerċjalizzazzjoni u biex 
jiżviluppaw attivitajiet ġodda fin-negozju 
eżistenti permezz ta’ talent 
intraprenditorjali. Permezz tal-approċċ 
tiegħu tat-trijangolu tal-għarfien, l-EIT ser 
jikkomplementa l-investiment tal-Kunsill 
Ewropew tar-Riċerka (ERC) fuq ir-riċerka 
ta’ livell dinji billi jindirizza l-katina kollha 
tal-innovazzjoni mill-ideat għall-
applikazzjoni u l-isfruttament u se 
jassigura l-iżvilupp tal-ispazju Ewropew 
tar-riċerka, billi joħloq opportunitajiet
ġodda għar-riċerkaturi fil-qafas tal-
Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie. L-
EIT se jieħu vantaġġ mill-kapital 
intelletwali tal-Ewropa bil-ħsieb li jikseb 
kompetenzi ġodda fl-innovazzjoni u 
espożizzjoni għall-intraprenditorija
permezz tal-korrelazzjoni mal-programm 
‘Erasmus għal Kulħadd’.

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa u jkompli jibni fuq dawn it-
tagħlimiet, l-EIT biħsiebu jikkonsolida u 
jiżviluppa iktar ir-rwol tiegħu bħala 
‘investitur’ li jrawwem u jippermetti li ċ-
ċentri eżistenti ta’ eċċellenza fir-riċerka, 
in-negozji u l-edukazzjoni għolja fl-
Ewropa jiltaqgħu u jkattru l-
kollaborazzjonijiet sistematiċi fit-tul 
tagħhom permezz tal-KICs. 

Huwa u jkompli jibni fuq dawn it-
tagħlimiet, l-EIT biħsiebu jikkonsolida u 
jiżviluppa iktar ir-rwol tiegħu bħala 
‘investitur’ li jrawwem u jippermetti li ċ-
ċentri eżistenti ta’ eċċellenza fir-riċerka,
in-negozji u l-edukazzjoni għolja fl-
Ewropa jiltaqgħu u jkattru l-
kollaborazzjonijiet sistematiċi fit-tul 
tagħhom permezz tal-KICs. Fid-dawl ta' 
dan, għandhom jitnedew kampanji ta' 
informazzjoni li jagħmlu użu mill-mezzi u 
l-modi kollha ta' komunikazzjoni rilevanti 
biex jiġi żgurat li kemm l-universitajiet kif 
ukoll l-istudenti jkollhom biżżejjed aċċess 
għal informazzjoni dwar it-tħaddim u l-
ambitu tal-EIT u l-KICs.
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Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.1.1 – il-paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-KICs mhux biss jibnu fuq il-bażi ta' 
riċerka eċċellenti eżistenti tal-imsieħba 
tagħhom, imma huma wkoll minn ta’ 
quddiem biex jippromwovu u 
jimplimentaw il-missjoni edukattiva tal-
EIT. L-għan huwa li persuni b’talent jiġu 
edukati u mħarrġa bil-kapaċitajiet, l-
għarfien u l-kundizzjoni mentali meħtieġa 
fl-ekonomija tal-għarfien globali. Għal dan 
il-għan, l-EIT jippromwovi b’mod attiv, 
inter alia, l-gradi b’tikketta tal-EIT billi 
jissorvelja l-kwalità u l-implimentazzjoni 
koerenti tagħhom fil-KICs. F’dan ix-
xogħol, huma ser jagħmlu użu estensiv 
mill-valutazzjonijiet ta’ msieħba u esperti, 
u jistabbilixxu djalogu mal-korpi 
nazzjonali u tal-assigurazzjoni tal-kwalità.
Dan ser itejjeb ir-rikonoxximent nazzjonali 
u internazzjonali tal-kwalifiki bit-tikketta 
tal-EIT u jżid l-attrazzjoni tagħhom 
globalment, filwaqt li jipprovdi pjattaforma 
għall-kollaborazzjoni f’livell 
internazzjonali. Fil-futur, KICs ser ikunu 
mħeġġa biex jespandu l-attivitajiet 
edukattivi tagħhom lil hinn mill-
edukazzjoni post-graduate lil varjetà akbar 
ta’ moduli ta’ studju biex jaqdu varjetà usa’ 
ta’ attivitajiet innovattivi, ta’ żvilupp 
professjonali, li jinvolvu edukazzjoni 
eżekuttiva, korsijiet ta’ taħriġ imfassla 
apposta, u skejjel tas-sajf. Biex jittejjeb l-
impatt tal-attivitajiet edukattivi tal-KICs u 
biex tintlaħaq udjenza usa, il-KICs jistgħu 
jipprevedu d-disinn, fuq bażi sperimentali, 
ta’ moduli għal korsijiet undergraduate 
jew pakketti li jkunu mmirati għall-
edukazzjoni fl-iskola.

Il-KICs mhux biss jibnu fuq il-bażi ta' 
riċerka eċċellenti eżistenti tal-imsieħba 
tagħhom, imma huma wkoll minn ta’ 
quddiem biex jippromwovu u 
jimplimentaw il-missjoni edukattiva tal-
EIT. L-għan huwa li persuni b’talent jiġu 
edukati u mħarrġa bil-kapaċitajiet, l-
għarfien u l-kundizzjoni mentali meħtieġa 
fl-ekonomija tal-għarfien globali. Għal dan 
il-għan, l-EIT jippromwovi b’mod attiv, 
inter alia, l-gradi b’tikketta tal-EIT billi 
jissorvelja l-kwalità u l-implimentazzjoni 
koerenti tagħhom fil-KICs. F'dan ix-
xogħol, għandhom jiġu applikati għadd 
ta' kriterji ta' kwalità mill-KICs għal-
lawrji bit-tikketta EIT (jiġifieri, skont il-
proċess ta' Bolonja, intraprenditorija, li 
tippermetti mobilità settorjali mill-qrib 
bejn l-akkademja u l-industriji), sabiex 
jinżammu livelli akkademiċi għoljin, u fl-
aħħar mill-aħħar biex jiġu żgurati r-
reputazzjoni u l-prestiġju tal-universitajiet 
Ewropej. Barra minn hekk, huma ser 
jagħmlu użu estensiv mill-valutazzjonijiet 
ta’ msieħba u esperti, u jistabbilixxu 
djalogu mal-korpi nazzjonali u tal-
assigurazzjoni tal-kwalità. Dan ser itejjeb 
ir-rikonoxximent nazzjonali u 
internazzjonali tal-kwalifiki bit-tikketta tal-
EIT u jżid l-attrazzjoni tagħhom 
globalment, filwaqt li jipprovdi pjattaforma 
għall-kollaborazzjoni f’livell 
internazzjonali. Fil-futur, KICs ser ikunu 
mħeġġa biex jespandu l-attivitajiet 
edukattivi tagħhom lil hinn mill-
edukazzjoni post-graduate lil varjetà akbar 
ta’ moduli ta’ studju biex jaqdu varjetà usa’ 
ta’ attivitajiet innovattivi, ta’ żvilupp 
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professjonali, li jinvolvu edukazzjoni 
eżekuttiva, korsijiet ta’ taħriġ imfassla 
apposta, u skejjel tas-sajf. L-universitajiet 
għandhom jibqgħu jissalvagwardjaw il-
libertà akkademika tagħhom fir-rigward 
tal-għarfien u r-riċerka u, billi 
jistabbilixxu sinerġiji mal-interessi 
kummerċjali, għandhom jaraw li 
jipproteġu l-kurrikuli individwali.

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.1.1 – paragrafu 5 – punt bulit 2a (ġdid) (ġewwa l-kaxxa)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jistabbilixxu kriterji għal-lawrji bit-
tikketta EIT, sabiex jiġu garantiti l-
validità akkademika u l-livell għoli 
tagħhom.

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.1.1 – paragrafu 5 – punt bulit 3 (ġewwa l-kaxxa)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Iwaqqaf sistema ta’ valutazzjonijiet minn 
imsieħba għal kwalifiki bit-tikketta tal-EIT 
u jidħol fi djalogu ma’ korpi ta' 
assigurazzjoni nazzjonali u internazzjonali.

 Jiżgura b'mod attiv konsistenza u 
ekwivalenza fl-EIT kollu billi jwaqqaf
sistema ta’ reviżjonijiet minn imsieħba 
għal kwalifiki bit-tikketta tal-EIT u jidħol 
fi djalogu ma’ korpi ta' assigurazzjoni 
nazzjonali u internazzjonali.
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Emenda13

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.1.1 – paragrafu 5 – punt bulit 4 (ġewwa l-kaxxa)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Iħeġġeġ lill-KICs biex jiżviluppaw 
varjetà ikbar ta’ attivitajiet edukattivi u tat-
taħriġ.

 Iħeġġeġ lill-KICs biex jiżviluppaw 
varjetà ikbar ta’ attivitajiet edukattivi u tat-
taħriġ, partikolarment attivitajiet maħsuba 
biex jagħtu lill-KICs l-opportunità li 
jaqsmu l-għarfien tagħhom ma' 
istituzzjonijiet li jafu jkunu interessati fil-
parteċipazzjoni f'KICs futuri, u biex 
titqajjem il-kuxjenza dwar l-eżistenza ta’ 
dawn il-programmi edukattivi.

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.1.1 – paragrafu 5 – punt bulit 4a (ġdid) (ġewwa l-kaxxa)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jistieden lill-KICs jipprovdu lill-
istudenti b'informazzjoni rilevanti fir-
rigward tal-lawrji miksuba fi Stat 
Membru ieħor.

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.1.1 – paragrafu 5 – punt bulit 4b (ġdid) (ġewwa l-kaxxa)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jidentifika proċessi ta' akkreditazzjoni 
komuni għal diplomi u lawrji fil-livell 
Ewropew.
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Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.1.2. – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikompli jtejjeb l-impatt u jinċentiva 
l-innovazzjoni f’oqsma ġodda ta’ sfidi tas-
soċjetà, gradwalment l-EIT ser jespandi l-
portafoll tiegħu ta’ KICs. Billi jsegwi rotta 
ta’ żvilupp inkrimentali biex iwaqqaf KICs 
ġodda, l-EIT ser jiżgura li l-lezzjonijiet li 
ttieħdu minn sessjonijiet preċedenti jiġu 
kkunsidrati kif xieraq, u li l-KICs jitwaqqfu 
biss f’oqsma fejn hemm potenzjal ċar ta’ 
innovazzjoni u eċċellenza mill-aqwa li 
wieħed jista’ jibni fuqhom. Għalhekk, fil-
perjodu 2014-2020, ser jitwaqqfu KICs
ġodda f’żewġ fażijiet, jiġifieri tliet KICs 
ġodda fl-2014 u tlieta oħra fl-2018, li 
jwassal għal portafoll ta’ disa’ KICs fil-
perjodu 2014-2020 (li jfisser it-twaqqif ta’ 
madwar 40-50 ċentru ta’ kolokazzjoni 
madwar l-UE). Proċess tal-għażla 
potenzjalment ġdid għal KICs fl-2018 
għandha tibni bis-sħiħ fuq ir-riżultati ta’ 
valutazzjoni esterna tal-EIT u l-KICs 
eżistenti, inkluż valutazzjoni tal-impatt 
ekonomiku u fuq is-soċjetà tal-KICs u l-
kontribuzzjoni tal-EIT biex isaħħaħ il-
kapaċità tal-innovazzjoni tal-UE u tal-Istati 
Membri, kif ukoll fuq ir-riżultati mill-
valutazzjonijiet ta’ Orizzont 2020.

Sabiex ikompli jtejjeb l-impatt u jinċentiva 
l-innovazzjoni f’oqsma ġodda ta’ sfidi tas-
soċjetà, gradwalment l-EIT ser jespandi l-
portafoll tiegħu ta’ KICs. Billi jsegwi rotta 
ta’ żvilupp inkrimentali biex iwaqqaf KICs 
ġodda, l-EIT ser jiżgura li l-lezzjonijiet li 
ttieħdu minn sessjonijiet preċedenti jiġu 
kkunsidrati kif xieraq, u li l-KICs jitwaqqfu 
biss f’oqsma tematiċi fejn hemm potenzjal 
ċar ta’ innovazzjoni u ta' impatt soċjali 
sinifikanti, kif ukoll eċċellenza mill-aqwa 
li wieħed jista’ jibni fuqhom. Għalhekk, 
fil-perjodu 2014-2020, ser jitwaqqfu KICs 
ġodda f’żewġ fażijiet, jiġifieri tliet KICs 
ġodda fl-2014 u tlieta oħra fl-2018, li 
jwassal għal portafoll ta’ disa’ KICs fil-
perjodu 2014-2020 (li jfisser it-twaqqif ta’ 
madwar 40-50 ċentru ta’ kolokazzjoni 
madwar l-UE). Proċess tal-għażla 
potenzjalment ġdid għal KICs fl-2018 
għandha tibni bis-sħiħ fuq ir-riżultati ta’ 
valutazzjoni esterna tal-EIT u l-KICs 
eżistenti, inkluż valutazzjoni tal-impatt 
ekonomiku u fuq is-soċjetà tal-KICs u l-
kontribuzzjoni tal-EIT biex isaħħaħ il-
kapaċità tal-innovazzjoni tal-UE u tal-Istati 
Membri, kif ukoll fuq ir-riżultati mill-
valutazzjonijiet ta’ Orizzont 2020.

Emenda 17

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.1.2. – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-KICs il-ġodda se jitwaqqfu fl-oqsma tal-
isfidi kbar għas-soċjetà li joffru potenzjal 

Il-KICs il-ġodda se jitwaqqfu fl-oqsma
tematiċi tal-isfidi kbar għas-soċjetà li joffru 
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innovattiv reali. L-EIT għalhekk se 
jikkontribwixxi bis-sħiħ għall-għnijiet tal-
aġenda politika usa’ tal-EU u 
partikolarment għall-għanijiet ta’ 
Orizzont 2020, li jidentifika għadd kbir ta’ 
sfidi kbar għas-soċjetà, u t-teknoloġiji tat-
twettiq u industrijali. L-għan huwa li 
jitwaqqfu l-KICs f’oqsma tematiċi li, 
minħabba l-kobor u n-natura kumplessa 
tagħhom, jistgħu jkunu indirizzati biss 
permezz ta’ approċċ transdixxiplinarju, 
transkonfinali u transettorjali. L-għażla tal-
oqsma tematiċi għalhekk għandu jkun 
ibbażat fuq analiżi bir-reqqa dwar jekk il-
KIC jistax iġib valur miżjud reali u jekk 
jistax ikollu impatt pożittiv fuq l-
ekonomija u s-soċjetà.

potenzjal innovattiv reali. L-EIT għalhekk 
se jikkontribwixxi bis-sħiħ għall-għnijiet 
tal-aġenda politika usa’ tal-EU u 
partikolarment għall-għanijiet ta’ 
Orizzont 2020, li jidentifika għadd kbir ta’ 
sfidi kbar għas-soċjetà. L-għan huwa li 
jitwaqqfu l-KICs f’oqsma tematiċi li, 
minħabba l-kobor u n-natura kumplessa 
tagħhom, jistgħu jkunu indirizzati biss 
permezz ta’ approċċ transdixxiplinarju, 
transkonfinali u transettorjali. L-għażla tal-
oqsma tematiċi għalhekk għandu jkun 
ibbażat fuq analiżi bir-reqqa dwar jekk il-
KIC jistax iġib valur miżjud reali u jekk 
jistax ikollu impatt pożittiv fuq l-
ekonomija u s-soċjetà. L-allokazzjoni tal-
fondi għal KKI ġodda għandha tingħata 
fuq bażi kompetittiva u billi jiġu 
kkunsidrati l-kwalità u l-potenzjal tal-
proġetti, filwaqt li jiġi żgurat biżżejjed
finanzjament għal kull KKI biex tassew 
toħloq innovazzjoni.

Emenda 18

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.1.2. – paragrafu 3 – punt bulit 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-ħtieġa ta’ strateġiji transdixxiplinarji u
l-iżvilupp ta’ tipi ġodda ta’ edukazzjoni 
bejn id-dixxiplini differenti;

 Il-ħtieġa ta’ approċċi transdixxiplinarji u
t-tħeġġiġ lill-universitajiet biex 
jiżviluppaw tipi ġodda ta’ edukazzjoni bejn 
id-dixxiplini differenti;

Emenda 19

Proposta għal deċiżjoni
Anness – point 2.1.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-evalwazzjoni tat-temi proposti fl-abbozz 
tal-EIT kif ukoll mill-komunità usa' ta’ 
partijiet interessati wriet b’mod ċar ċertu 
livell ta’ varjazzjoni fir-rigward tal-impatt 

L-evalwazzjoni tat-temi proposti fl-abbozz 
tal-EIT kif ukoll mill-komunità usa' ta’ 
partijiet interessati wriet b’mod ċar ċertu 
livell ta’ varjazzjoni fir-rigward tal-impatt 
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potenzjali li joffri t-twaqqif ta’ KIC. Bħala 
riżultat, numru ta’ temi twarrbu 
kompletament; oħrajn ġew definiti mill-
ġdid sabiex jirrispondu aħjar għall-punti 
speċifiċi tal-kuntest Ewropew u globali 
f’dan il-qasam.

potenzjali li joffri t-twaqqif ta’ KIC. Bħala 
riżultat, numru ta’ temi twarrbu 
kompletament; oħrajn ġew definiti mill-
ġdid sabiex jirrispondu aħjar għall-punti 
speċifiċi tal-kuntest Ewropew u globali 
f’dan il-qasam. Il-valutazzjoni regolari tal-
iżvilupp tal-potenzjali tar-riċerka u l-
emerġenza possibbli ta’ forzi tal-
innovazzjoni ġodda għandhom jiġu 
kkunsidrati għal KKI futuri f’setturi li 
għadhom mhumiex ikkunsidrati iżda li 
jissodisfaw il-kriterji pprovduti (bħal 
pereżempju fil-qasam marittimu).

Emenda 20

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.1.2. – paragrafu 5 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-oqsma tematiċi li ġejjin ġew identifikati 
bħala dawk fejn it-twaqqif ta’ KIC għandu 
l-akbar potenzjal li jżid il-valur ma’ 
attivitajiet eżistenti u jwassal għal spinta 
reali għall-innovazzjoni:

L-oqsma tematiċi li ġejjin ġew identifikati 
bħala oqsma fejn it-twaqqif ta’ KIC ġdid 
jista' jżid il-valur ma’ attivitajiet eżistenti u 
jwassal għal spinta reali għall-
innovazzjoni. Din il-lista hija madankollu 
purament indikattiva fir-rigward tal-
oqsma tematiċi li finalment se jintgħażlu 
għal KICs futuri:

Emenda 21

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.1.2. – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għat-tieni grupp fl-2018, se jitqiesu t-temi 
li jifdal (il-mobilità urbana, il-manifattura 
bil-valur miżjud u s-soċjetajiet siguri 
intelliġenti), filwaqt li jitqiesu l-isfidi 
ġodda u mhux previsti li jistgħu jinqalgħu 
fil-futur.

Għat-tieni grupp fl-2018, jistgħu jitqiesu t-
temi li jifdal mil-lista ta' hawn fuq (il-
mobilità urbana, il-manifattura bil-valur 
miżjud u s-soċjetajiet siguri intelliġenti),
flimkien ma' temi oħra, li jqisu l-isfidi 
ġodda u mhux previsti li jistgħu jinqalgħu 
fil-futur.
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Emenda 22

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.1.2. – paragrafu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha wkoll tingħata attenzjoni 
partikolari lir-rwol tal-istudji umanistiċi 
fl-edukazzjoni għolja, peress li dawn 
jikkontribwixxu kemm għall-ħajja 
ekonomika kif ukoll għat-trawwim tal-
kultura u tal-wirt Ewropej. F'dan ir-
rigward, l-istudji umanistiċi 
m'għandhomx jiġu injorati jew minsija 
meta jkunu qed jintgħażlu oqsma tematiċi 
għal KICs futuri.

Emenda23

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.1.2. – paragrafu 10 – punt bulit 1a (ġdid) (ġewwa l-kaxxa) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jikkonsulta bis-sħiħ mal-partijiet kollha 
interessati, inkluż - flimkien mal-
universitajiet, in-negozji, l-intraprendituri 
u ċ-ċentri ta' riċerka - is-soċjetà ċivili, il-
gvern lokali u l-NGOs rilevanti, qabel ma 
jiddeċiedi dwar l-oqsma tematiċi li 
għandhom jiġu koperti mit-tielet mewġa 
ta' KICs fl-2018.

Emenda 24

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.1.2. – paragrafu 10 – punt bulit 1b (ġdid) (ġewwa l-kaxxa) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jagħmel kull sforz biex jiżgura li kemm 
jista' jkun partijiet interessati jsiru konxji 
mill-proċeduri ta' għażla ta' KICs futuri. 
Partijiet potenzjalment interessati 
għandhom jiġu pprovduti bl-
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informazzjoni kollha meħtieġa biex ikunu 
jistgħu jqisu kif xieraq jekk jistgħux 
jagħmlu kontribuzzjoni, u liema. F'dan ir-
rigward, għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lil dawk l-oqsma u reġjuni li 
għadhom ma pprovdewx parteċipanti fil-
KICs eżistenti.

Emenda 25

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.1.2. – paragrafu 10 – punt bulit 2a (ġdid) (ġewwa l-kaxxa) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jiżgura l-aspett soċjali se jkun 
jikkostitwixxi kriterju essenzjali fi ħdan il-
KICs u se jkun viżibbli f'kull tibdil 
soċjetali.

Emenda 26

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.2. – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-perjodu inizjali, l-EIT iffoka 
primarjament l-isforzi tiegħu biex iwaqqaf 
il-KICs. Filwaqt li mira ċara għall-EIT hija 
t-tisħiħ taċ-ċentri eżistenti tal-eċċellenza, l-
EIT ser ikollu jiżgura li jagħti wkoll 
benefiċċji għal oqsma tal-Unjoni li 
mhumiex qed jipparteċipaw direttament fil-
KICs. Għaldaqstant, huwa kritiku għall-
missjoni tal-EIT li dan jippromwovi b’mod 
attiv it-tixrid tal-prattiki tajba għall-
integrazzjoni tat-trijangolu tal-għarfien 
sabiex tiġi żviluppata kultura komuni ta’ 
qsim tal-innovazzjoni u l-għarfien.

Matul il-perjodu inizjali, l-EIT iffoka 
primarjament l-isforzi tiegħu biex iwaqqaf 
il-KICs. Filwaqt li mira ċara għall-EIT hija 
t-tisħiħ taċ-ċentri eżistenti tal-eċċellenza
jew it-tħeġġiġ tal-ħolqien ta' ċentri ġodda, 
l-EIT ser ikollu jiżgura li jagħti wkoll 
benefiċċji għal oqsma tal-Unjoni li 
mhumiex qed jipparteċipaw direttament fil-
KICs. Barra minn hekk, huwa essenzjali 
li l-EIT iżid il-viżibilità tiegħu mal-Istati 
Membri li għadhom mhumiex involuti fil-
KICs, u l-iktar ma' dawk b'inqas 
esperjenza f'dawn il-forom ta' attivitajiet 
konġunti. Il-kriterju tal-eċċellenza kif 
ukoll il-prinċipju tas-sussidjarjetà 
għandhom japplikaw dejjem. 
Għaldaqstant, huwa kritiku għall-missjoni 
tal-EIT li dan jippromwovi b’mod attiv it-
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tixrid tal-prattiki tajba, bħal riċerka 
miftuħa u pubblikazzjoni miftuħa ta’ 
riżultati, għall-integrazzjoni tat-trijangolu 
tal-għarfien sabiex tiġi żviluppata kultura 
komuni ta’ qsim tal-innovazzjoni u l-
għarfien.

Emenda 27

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-futur, l-EIT għandu jaħdem biex l-
esperjenza tal-KIC tkun tista’ tinftiehem u 
tiġi ripetuta u mibnija f’kultura li tista’ 
taġixxi bħala mudell fl-Ewropa u lil hinn 
minnha. Bl-identifikazzjoni, l-analiżi u l-
kondiviżjoni ta’ prattiki tajbin, kif ukoll 
mudelli ġodda ta’ tmexxija u ffinanzjar 
mill-KICs, l-EIT qed ifittex li jiżgura li l-
għarfien iġġenerat fl-EIT u l-KICs tiegħu 
jiġi mqassam u kkapitalizzat għall-
benefiċċju ta’ persuni u istituzzjonijiet, 
inkluż dawk li ma jipparteċipawx 
direttament fil-KICs.

Fil-futur, l-EIT għandu jaħdem biex l-
esperjenza tal-KIC tkun tista’ tinftiehem u 
tiġi ripetuta u mibnija f’kultura li tista’ 
taġixxi bħala mudell fl-Ewropa u lil hinn 
minnha. Bl-identifikazzjoni, l-analiżi u l-
kondiviżjoni ta’ prattiki tajbin, kif ukoll 
mudelli ġodda ta’ tmexxija u ffinanzjar 
mill-KICs, l-EIT qed ifittex li jiżgura li l-
għarfien iġġenerat fl-EIT u l-KICs tiegħu 
jiġi mqassam u kkapitalizzat għall-
benefiċċju taċ-ċittadini, l-entitajiet privati
u istituzzjonijiet, inkluż dawk li ma 
jipparteċipawx direttament fil-KICs.

Emenda 28

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.2. – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT jista’ jkollu r-rwol deċiżiv biex 
jissintesizza d-diversità tal-approċċi 
applikati mill-KICs u biex jagħmilhom 
trasferibbli f’oqsma fejn il-kapaċità tal-
innovazzjoni hija dgħajfa, u li inkella ma 
jkunux jistgħu jibbenefikaw mill-
esperjenza li jkun akkwista l-EIT. Din il-
firxa globali se tiżgura li l-benefiċċji tal-
esperjenza tal-EIT jippromwovu l-iżvilupp 
tal-kapaċità tal-innovazzjoni f’dawn l-
oqsma. Din l-attività tista’ tiġġenera dħul 

L-EIT jista’ jkollu r-rwol deċiżiv biex 
jissintesizza d-diversità tal-approċċi 
applikati mill-KICs u biex jagħmilhom 
trasferibbli f’oqsma tematiċi fejn il-
kapaċità tal-innovazzjoni hija dgħajfa, u li 
inkella ma jkunux jistgħu jibbenefikaw 
mill-esperjenza li jkun akkwista l-EIT. Din 
il-firxa globali se tiżgura li l-benefiċċji tal-
esperjenza tal-EIT jippromwovu l-iżvilupp 
tal-kapaċità tal-innovazzjoni f’dawn l-
oqsma. Din l-attività tista’ tiġġenera dħul 
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qawwi peress li din tibni fuq ix-xogħol tal-
KICs.

qawwi peress li din tibni fuq ix-xogħol tal-
KICs. F'dan ir-rigward huwa ta' 
importanza kbira li l-kunċett ta' 
innovazzjoni jiġi applikat ukoll għal 
oqsma akkademiċi, li jistgħu jipproduċu 
ideat u kunċetti jew provi materjali ġodda 
b'rabta mal-passat u l-preżent kulturali 
tal-Ewropa.

Emenda 29

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.2. – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-qalba tal-innovazzjoni b’suċċes insibu 
lil persuni li għandhom talent. Wieħed mir-
rwoli ewlenin tal-EIT huwa li jagħti lil 
persuni b’talent l-opportunità li jużaw il-
potenzjal tagħhom bis-sħiħ u biex dawn 
joħolqu ambjenti fejn jistgħu jikbru.
Permezz tal-KICs, l-EIT qed jiġġenera 
dawn l-ambjenti, imma għandu bżonn li 
jikkumplimentahom bi strateġiji biex jattira 
u jinkludi l-aqwa talent minn barra mill-
KICs.

Meta jingħataw l-edukazzjoni adegwata u 
l-opportunità li jaħdmu f'kundizzjonijiet 
ispiranti, fil-qalba tar-riċerka b’suċċess u 
tal-innovazzjoni, insibu lil persuni li 
għandhom talent. Wieħed mir-rwoli 
ewlenin tal-EIT huwa li jagħti lil persuni 
b’talent l-opportunità li jużaw il-potenzjal 
tagħhom bis-sħiħ u biex dawn joħolqu 
ambjenti fejn jistgħu jikbru. Permezz tal-
KICs, l-EIT qed jiġġenera dawn l-ambjenti, 
imma għandu bżonn li jikkumplimentahom 
bi strateġiji biex jattira u jinkludi l-aqwa 
talent minn barra mill-KICs.

Emenda 30Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.2. – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn dan, l-ET għandu rwol ċar 
x’jaqdi biex jattira t-talent minn barra l-
UE. Bil-ħolqien ta’ marka b’saħħitha u l-
formazzjoni ta’ relazzjonijiet strateġiċi ma’ 
msieħba ewlenin minn madwar id-dinja, l-
EIT jista’ jżid mal-attrazzjoni tal-imsieħba 
fil-KICs. F’kooperazzjoni mill-qrib mal-
KICs, l-EIT għandu jiżviluppa strateġija 
internazzjonali qawwija, billi jidentifika u 
jikkoordina ma’ interlokuturi rilevanti u 
msieħba potenzjali. F’dan il-kuntest, l-EIT 

Barra minn dan, l-ET għandu rwol ċar 
x’jaqdi biex jattira t-talent minn barra l-
UE. Bil-ħolqien ta’ marka b’saħħitha u l-
formazzjoni ta’ relazzjonijiet strateġiċi ma’ 
msieħba ewlenin minn madwar id-dinja, l-
EIT jista’ jżid mal-attrazzjoni tal-imsieħba 
fil-KICs. F’kooperazzjoni mill-qrib mal-
KICs, l-EIT għandu jiżviluppa strateġija 
internazzjonali qawwija, billi jidentifika u 
jikkoordina ma’ interlokuturi rilevanti u 
msieħba potenzjali. F’dan il-kuntest, l-EIT 



AD\912360MT.doc 23/31 PE489.612v02-00

MT

u l-KICs għandhom jieħdu vantaġġ sħiħ 
mill-inizjattivi eżistenti tal-UE f’dan il-
qasam, bħall-programm Erasmus għal 
Kulħadd u l-Azzjonijiet Marie Curie. Barra 
minn hekk, l-EIT jista’ jkattar il-qsim tal-
għarfien, il-mentoring u n-netwerking billi 
jħeġġeġ it-twaqqif ta' netwerk ta' alumi tal-
EIT.

u l-KICs għandhom jieħdu vantaġġ sħiħ 
mill-inizjattivi eżistenti tal-UE f’dan il-
qasam, bħall-programm Erasmus għal 
Kulħadd u l-Azzjonijiet Marie Curie. Il-
kumplementarità tal-EIT mal-programmi 
l-oħra kollha eżistenti ta' edukazzjoni u 
riċerka (Il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka, 
iċ-Ċentri ta' Riċerka Konġunta, is-Sħubiji 
Ewropej tal-Innovazzjoni, l-Alleanzi tal-
Għarfien eċċ) għandhom jiġu żgurati. 
Barra minn hekk, l-EIT jista’ jkattar il-
qsim tal-għarfien, il-mentoring u n-
netwerking billi jħeġġeġ it-twaqqif ta' 
netwerk ta' alumi tal-EIT. Dan jista' wkoll 
jikkontribwixxi f'dan il-kompitu billi 
jappoġġa oqsma ta' riċerka b'rabta mal-
kultura Ewropea, li dejjem kienet tattira l-
interess dinji. 

Emenda 31

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.2. – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT u l-KICs tiegħu għandhom 
jiżguraw li r-riżultati xjentifiċi u l-
applikazzjonijiet tagħhom, li joħorġu 
minn studji fil-livell ta' Masters u PhD, 
kif ukoll dawk miksuba taħt l-awspiċi 
tagħhom, jiġu ppubblikati sabiex 
jikkontribwixxu għal djalogu akkademiku 
internazzjonali.

Emenda 32

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.2. – paragrafu 9 – punt bulit 1 (ġewwa l-kaxxa)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 F’kooperazzjoni mill-qrib mal-KICs, 
jistabbilixxi skema ('EIT fellows') li 
tippermetti lil persuni b’ħafna talent minn 
madwar l-UE u lil hinn minnha li jkunu 

 F’kooperazzjoni mill-qrib mal-KICs, 
jistabbilixxi skema ('EIT fellows') li 
tippermetti varjetà wiesgħa ta' studenti, 
riċerkaturi, akkademiċi, staff tat-tagħlim 
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involuti fl-attivitajiet taċ-ċentri ta’ 
kolokazzjoni tal-KIC għal perjosu qasir ta’ 
żmien, biex b’hekk jinħolqu benefiċċji
reċiproki kemm għall-parteċipant u kemm 
għall-KIC.

u intraprendituri mill-oqsma kollha ta' 
studju u riċerka tal-Unjoni, li mhumiex 
attwalment involuti f'KICs eżistenti, lil
persuni b’ħafna talent minn madwar l-
Unjoni u lil hinn minnha li jkunu involuti 
fl-attivitajiet taċ-ċentri ta’ kolokazzjoni tal-
KIC għal perjodu qasir ta’ żmien, biex 
b’hekk jinħolqu benefiċċji reċiproċi kemm 
għall-parteċipant u kemm għall-KIC, u 
jgħin biex titqajjem kuxjenza dwar l-
attivitajiet tal-KICs u l-viżibilità tal-EIT 
b'mod iktar ġenerali.

Emenda 33

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.2 - paragrafu 9 – punt bulit 1a (ġdid) (ġewwa l-kaxxa)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jipprovdi pjattaforma għat-tkattir tal-
eċċellenza, il-kooperazzjoni u l-proġetti 
komuni għall-universitajiet madwar l-
Unjoni.

Emenda 34

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.2. – paragrafu 9 – punt bulit 2 (ġewwa l-kaxxa)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jistabbilixxi /jadatta skont l-esiġenzi 
għodda bbażata fuq il-web sabiex jipprovdi 
pjattaforma għall-kondiviżjoni ta’ għarfien 
u netwerking madwar l-EIT.

 Jistabbilixxi /jadatta skont l-esiġenzi 
għodda bbażata fuq il-web sabiex jipprovdi 
pjattaforma għall-kondiviżjoni ta’ għarfien 
u netwerking madwar l-EIT. Din l-għodda 
għandha tintuża biex tħeġġeġ lil studenti, 
riċerkaturi, akkademiċi, staff tat-tagħlim 
u intraprendituri li mhumiex attwalment 
involuti f'KICs eżistenti biex jitgħallmu 
dwar u minn xogħol attwali li qed isir 
minn KICs eżistenti u l-pjanijiet għal 
mewġiet ġodda ta' KICs.

Emenda 35
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Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.2 - paragrafu 9 – punt bulit 2a (ġdid) (ġewwa l-kaxxa)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jiżviluppa għodod biex tiġi ffaċilitata l-
identifikazzjoni ta’ drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali f’qasam jew fil-kuntest tar-
riċerka, kif ukoll il-kisba, l-assenjazzjoni 
jew it-trażmissjoni skont kif ikun xieraq u 
skont il-ħtiġijiet tal-partijiet interessati.

Emenda 36

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.2. – paragrafu 9 – punt bulit 4 (ġewwa l-kaxxa)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jagħti aċċess sistematiku għat-tagħlimiet 
u s-suċċessi li jkunu ħarġu mill-KICs lill-
komunità tal-innovazzjoni usa’ tal-UE u lil 
hinn minnha. Dan jista’ jinkludi l-iżvilupp 
ta’repożitorju ta’ materjal tal-kors miftuħ 
mill-attivitajiet edukattivi u ta’ taħriġ tal-
EIT u tal-KICs.

 Jagħti aċċess sistematiku għat-tagħlimiet 
u s-suċċessi li jkunu ħarġu mill-KICs lill-
komunità tal-innovazzjoni usa’ tal-UE u lil 
hinn minnha. Dan għandu jinkludi l-
iżvilupp ta’ repożitorju ta’ materjal tal-kors 
miftuħ mill-attivitajiet edukattivi u ta’ 
taħriġ tal-EIT u tal-KICs, li għandu jkun 
disponibbli għal universitajiet u istituti ta' 
edukazzjoni għolja madwar l-Unjoni.

Emenda 37

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.3. – paragrafu 5 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni saħħet l-isforzi tagħha fl-
appoġġ tal-EIT lejn it-twaqqif ta’ sistema 
ta' monitoraġġ b’saħħitha u solida orjentata 
lejn ir-riżultati. Din is-sistema ta’ 
monitoraġġ se tiżgura responsabbiltà sħiħa 
tal-EIT u tal-KICS, il-kwalità tar-riżultati, 
il-kontribuzzjoni tal-prijoritajiet 
Orizzont 2020, u fl-istess ħin tippermetti 
għal biżżejjed flessibbiltà fid-dinamika tan-
negozju tal-KICs. Se tippermetti lill-EIT 

Il-Kummissjoni saħħet l-isforzi tagħha fl-
appoġġ tal-EIT lejn it-twaqqif ta’ sistema 
ta' monitoraġġ b’saħħitha u solida orjentata 
lejn ir-riżultati. Din is-sistema ta’ 
monitoraġġ se tiżgura responsabbiltà sħiħa 
tal-EIT u tal-KICS, il-kwalità tar-riżultati, 
il-kontribuzzjoni tal-prijoritajiet 
Orizzont 2020, u fl-istess ħin tippermetti 
għal biżżejjed flessibbiltà fid-dinamika tan-
negozju u r-riċerka tal-KICs. Se 
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jiżviluppa kapaċità solida għall-ġbir u l-
analiżi tal-input mill-KICs, biex ikkejjel ir-
rendiment tal-EIT fil-konfront tal-għanijiet 
tiegħu stess u biex ikejjel il-prassi tal-EIT u 
l-KICs fil-konfornt tal-aħjar prassi fil-livell 
Ewropew u dak globali. Is-sistema se tkun 
imfassla b'mod flessibbli u jekk meħtieġ se 
tiġi aġġustata biex tqis il-portafoll dejjem 
jevolvi u jikber ta’ attivitajiet tal-EIT u l-
KICs. Wara r-rakkomandazzjoni tal-
evalwazzjoni esterna indipendenti u d-
dispożizzjonijiet ġenerali ta’ monitoraġġ 
skont Orizzont 2020, il-Kummissjoni 
pproponiet, flimkien mal-EIT u l-KICs, it-
twaqqif ta’ sistema ta’ monitoraġġ tar-
rendiment orjentata lejn ir-riżultati għall-
EIT, li tindirizza erba’ livelli ta’ attività:

tippermetti lill-EIT jiżviluppa kapaċità 
solida għall-ġbir u l-analiżi tal-input mill-
KICs, biex ikkejjel ir-rendiment tal-EIT fil-
konfront tal-għanijiet tiegħu stess u biex 
ikejjel il-prassi tal-EIT u l-KICs fil-
konfornt tal-aħjar prassi fil-livell Ewropew 
u dak globali. Is-sistema se tkun imfassla 
b'mod flessibbli u jekk meħtieġ se tiġi 
aġġustata biex tqis il-portafoll dejjem 
jevolvi u jikber ta’ attivitajiet tal-EIT u l-
KICs. Wara r-rakkomandazzjoni tal-
evalwazzjoni esterna indipendenti u d-
dispożizzjonijiet ġenerali ta’ monitoraġġ 
skont Orizzont 2020, il-Kummissjoni 
pproponiet, flimkien mal-EIT u l-KICs, it-
twaqqif ta’ sistema ta’ monitoraġġ tar-
rendiment orjentata lejn ir-riżultati għall-
EIT, li tindirizza erba’ livelli ta’ attività:

Emenda 38

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.3. – paragrafu 5 – punt bulit 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-livell tal-EIT: biex jevalwa r-rendiment 
atl-EIT bħala korp effiċjenti u effettiv tal-
UE; dan se jitkejjel f’termini ta’ appoġġ 
mogħti lill-KICs, l-intensità u l-kopertura 
tal-firxa tiegħu, l-attivitajiet ta’ tqassim u 
internazzjonali tiegħu u l-kapaċità tiegħu li 
joffri proċeduri ssimplifikati.

 Il-livell tal-EIT: biex jevalwa r-rendiment 
atl-EIT bħala korp effiċjenti u effettiv tal-
UE; dan se jitkejjel f’termini ta’ appoġġ 
mogħti lill-KICs, l-intensità u l-kopertura 
tal-firxa tiegħu, l-attivitajiet ta’ tqassim u 
internazzjonali tiegħu u l-kapaċità tiegħu li 
joffri proċeduri ssimplifikati f'termini ta' 
tħeġġiġ tal-ħolqien ta' ċentri ta' 
eċċellenza, bħala mezz biex jespandi r-
riċerka u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni.

Emenda 39

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.3. – paragrafu 5 – punt bulit 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Livell trans-KIC: biex jimmonitorja l-
kontribut tal-KICs kollha fil-ksib tal-

 Il-Livell trans-KIC: biex jimmonitorja l-
kontribut tal-KICs kollha fil-ksib tal-
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għanijiet strateġiċi tal-EIT, kif identifikati 
fi strument apposta bħat-Tabella tar-
Riżultati tal-EIT.

għanijiet strateġiċi tal-EIT, kif identifikati 
fi strument apposta bħat-Tabella tar-
Riżultati tal-EIT, kif ukoll fit-tħeġġiġ ta' 
riċerka interdixxiplinari, bħala mezz biex 
jissaħħaħ u jiġi appoġġat il-ħolqien ta' 
oqsma ġodda ta' riċerka u innovazzjoni.

Emenda 40

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 2.3. – paragrafu 5 – punt bulit 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-livell tal-KIC individwali: biex 
jimmonitorjal r-rendiment tal-KICs 
individwali bbażat fuq il-miri individwali u 
l-indikaturi ewlenin tar-rendiment (KPIs) 
kif stipulati fil-pjanijiet tan-negozju 
individwali tal-KIC. Il-KICs għandhom 
mudelli tan-negozju u swieq differenti u 
għalhekk KPIs industrijali differenti li 
huma ċentrali għall-ġestjoni b’suċċess tal-
KIC individwali.

 Il-livell tal-KIC individwali: biex 
jimmonitorjal r-rendiment tal-KICs 
individwali bbażat fuq il-miri individwali u 
l-indikaturi ewlenin tar-rendiment (KPIs) 
kif stipulati fil-pjanijiet tan-negozju 
individwali tal-KIC. Il-KICs għandhom 
mudelli tan-negozju u swieq differenti u 
għalhekk KPIs industrijali differenti li 
huma ċentrali għall-ġestjoni b’suċċess tal-
KIC individwali. Barra minn hekk, 
għandu jitħeġġeġ il-ħolqien ta' ċentri ta' 
kolokazzjoni, bħala mezz li jespandi l-
attivitajiet tagħhom u jippromwovi l-idea 
ta' kollaborazzjoni fil-livell lokali, 
reġjonali jew nazzjonali, bħala 
kontribuzzjoni lill-objettivi tal-EIT.

Emenda41

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 3.1. – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fatturi determinanti f'dan ir-rigward huma 
d-daqs, il-kompożizzjoni u l-proċeduri tal-
Bord tat-Tmexxija. Il-prinċipju ta’ membri 
indipendenti, ikkombinat ma’ numru 
limitat ta’ membri eletti li jirrappreżentaw 
il-komunità tal-KIC, ta prova tal-valur 
tiegħu u jippremetti l-ġbir ta’ kompetenzi 
mit-trijangolu tal-għarfien. Il-mudell 

Fatturi determinanti f'dan ir-rigward huma 
d-daqs, il-kompożizzjoni u l-proċeduri tal-
Bord tat-Tmexxija. Il-prinċipju ta’ membri 
indipendenti, ikkombinat ma’ numru 
limitat ta’ membri eletti li jirrappreżentaw 
il-komunità tal-KIC, ta prova tal-valur 
tiegħu u jippremetti l-ġbir ta’ kompetenzi 
mit-trijangolu tal-għarfien. Il-mudell 



PE489.612v02-00 28/31 AD\912360MT.doc

MT

inizjali bit-18-il membru elett flimkien 
ma’, aktar reċentement, erba’ 
rappreżentanti addizzjonali tal-KIC, 
madankollu wera l-limitazzjonijiet tiegħu. 
Bord ta’ daqs iżgħar ser iwassal għal teħid 
aktar effiċjenti ta’ deċiżjonijiet u jnaqqas l-
ispejjeż amministrattivi. Finalment, tista’ 
tinkiseb aktar effiċjenza billi l-Bord tat-
Tmexxija tal-EIT jerġa jiġi ffukat fuq ir-
rwol ewlieni tiegħu li huwa li jipprovdi 
gwida strateġika. Barra minn dan, il-
koerenza ma’ inizjattivi oħra tal-UE ser 
tkompli tissaħħaħ permezz ta’ 
konsultazzjoni rinfurzata mal-Kummissjoni 
Ewropea dwar il-Programm ta’ Ħidma 
Triennali tal-EIT. Barra minn dan, il-
koerenza ma’ inizjattivi oħra tal-UE ser 
tkompli tissaħħaħ permezz ta’ 
konsultazzjoni rinfurzata mal-Kummissjoni 
Ewropea dwar il-Programm ta’ Ħidma 
Triennali tal-EIT. L-informazzjoni dwar l-
EIT u l-KICs mill-Programm ta’ Ħidma 
Triennali tal-EIT se Tippermetti l-
evalwazzjoni u li jkun hemm 
komplementarjetà mal-partijiet l-oħra ta’ 
Orizzont 2020 u Politiki u strumenti oħra 
tal-Unjoni. Dawn il-bidliet kollha ġew 
inkorporati fir-regolament modifikat tal-
EIT li jakkumpanja l-SIA. 

inizjali bit-18-il membru elett flimkien 
ma’, aktar reċentement, erba’ 
rappreżentanti addizzjonali tal-KIC, 
madankollu wera l-limitazzjonijiet tiegħu. 
Bord ta’ daqs iżgħar ser iwassal għal teħid 
aktar effiċjenti ta’ deċiżjonijiet u jnaqqas l-
ispejjeż amministrattivi. Finalment, tista’ 
tinkiseb aktar effiċjenza billi l-Bord tat-
Tmexxija tal-EIT jerġa jiġi ffukat fuq ir-
rwol ewlieni tiegħu li huwa li jipprovdi 
gwida strateġika. Barra minn dan, il-
koerenza ma’ inizjattivi oħra tal-UE ser 
tkompli tissaħħaħ permezz ta’ 
konsultazzjoni rinfurzata mal-Kummissjoni 
Ewropea dwar il-Programm ta’ Ħidma 
Triennali tal-EIT. Għal dan l-għan, 
Kumitat ta' esperti akkademiċi li jipprovdi 
għajnuna u konsulenza ta' valur kbir lill-
Bord ta' Tmexxija jista' jkun utli ferm 
b'rabta ma' kwistjonijiet relatati l-iktar 
mal-istrateġija akkademika u l-prattiki 
edukattivi tal-KICs, li r-rwol tiegħu huwa 
li jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-kontenut 
tal-programmi, il-kriterji ta' kwalità 
tagħhom u l-aspetti soċjali u kulturali 
tagħhom. Barra minn dan, il-koerenza ma’ 
inizjattivi oħra tal-UE ser tkompli 
tissaħħaħ permezz ta’ konsultazzjoni 
rinfurzata mal-Kummissjoni Ewropea dwar 
il-Programm ta’ Ħidma Triennali tal-EIT. 
L-informazzjoni dwar l-EIT u l-KICs mill-
Programm ta’ Ħidma Triennali tal-EIT se 
Tippermetti l-evalwazzjoni u li jkun hemm 
komplementarjetà mal-partijiet l-oħra ta’ 
Orizzont 2020 u Politiki u strumenti oħra 
tal-Unjoni. Dawn il-bidliet kollha ġew 
inkorporati fir-regolament modifikat tal-
EIT li jakkumpanja l-SIA. 

Emenda 42

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 3.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lil hinn mir-rwol sempliċi ta’ Lil hinn mir-rwol sempliċi ta’ 
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amministratur, il-kwartieri ġenerali tal-EIT 
ser jottimizza l-funzjonijiet operazzjonali 
tagħhom biex imexxi lill-KICs lejn 
prestazzjoni massima u jagħmel ir-riżultati 
tajbin disponibbli. Jistgħu jinkisbu 
effiċjenzi mill-provvista ta’ numru ta’ 
servizzi u funzjonijiet ċentralizzati, pjuttost 
milli fuq livell tal-KIC individwali. Filwaqt 
li l-KICs kollha jaħdmu fuq temi speċifiċi, 
numru ta’ elementi għandhom natura 
opposta, u huwa preċiżament hawn fejn l-
EIT jista’ jipprovdi valur miżjud tanġibbli.
Dawn il-funzjonijiet tal-fornitur tal-
għarfien jistgħu jirrelataw b’mod 
partikolari biex il-kwartieri ġenerali tal-
EIT isiru distributur tal-informazzjoni u 
interlokutur tajjeb, pereżempju biex 
irawwem skambju u tagħlim reċiproku bejn
il-KICs, jiffaċilita r-relazzjonijiet mal-
istituzzjonijiet tal-UE u organizzazzjonijiet 
oħra ewlenin, bħall-OECD, jew dwar
kwistjonijiet speċifiċi orizzontali, bħall-
għoti ta’ pariri dwar IP, trasferiment ta’ 
teknoloġija u għarfien, issettjar ta’ limiti 
skont l-aqwa prattiki internazzjonali, jew li 
jsiru studji ta’ antiċipazzjoni u ppjanar bil-
quddiem fl-identifikazzjoni tad-
direzzjonijiet futuri għall-EIT u l-KICs. L-
EIT u l-KICs għandhom jiddeċiedu 
flimkien fejn dawn ix-xogħlijiet jistgħu 
jiġu ttrattati bl-aktar mod effiċjenti. F’dan 
ir-rigward, ser ikun ta’ importanza kruċjali 
għall-EIT u l-KICs li jistabbilixxu 
mekkaniżmi vijabbli għal kollaborazzjoni 
sistematika fir-rigward ta’ kwistjonijiet 
komuni.

amministratur, il-kwartieri ġenerali tal-EIT 
ser jottimizza l-funzjonijiet operazzjonali 
tagħhom biex imexxi lill-KICs lejn 
prestazzjoni massima u jagħmel ir-riżultati 
tajbin disponibbli. Jistgħu jinkisbu 
effiċjenzi mill-provvista ta’ numru ta’ 
servizzi u funzjonijiet ċentralizzati, pjuttost 
milli fuq livell tal-KIC individwali. Filwaqt 
li l-KICs kollha jaħdmu fuq temi speċifiċi, 
numru ta’ elementi għandhom natura 
opposta, u huwa preċiżament hawn fejn l-
EIT jista’ jipprovdi valur miżjud tanġibbli.
Dawn il-funzjonijiet tal-fornitur tal-
għarfien jistgħu jirrelataw b’mod 
partikolari biex il-kwartieri ġenerali tal-
EIT isiru distributur tal-informazzjoni u 
interlokutur tajjeb, pereżempju biex 
irawwem skambju, trasparenza u
disponibbiltà tal-informazzjoni (b’mod 
partikolari fil-qasam tad-drittijiet tal-
proprjetà industrijali), u jiżviluppa
tagħlim reċiproku bejn il-KICs, jiffaċilita r-
relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet tal-UE u 
organizzazzjonijiet oħra ewlenin, bħall-
OECD. Hekk ikun jista' jintrabat ma’
kwistjonijiet speċifiċi orizzontali, bħall-
għoti ta’ pariri dwar riċerka miftuħa,
riċerka kollaborattiva, leġiżlazzjoni dwar 
l-IP u l-kompetizzjoni, trasferiment ta’ 
teknoloġija u għarfien, issettjar ta’ limiti 
skont l-aqwa prattiki internazzjonali, jew li 
jsiru studji ta’ antiċipazzjoni u ppjanar bil-
quddiem fl-identifikazzjoni tad-
direzzjonijiet futuri għall-EIT u l-KICs. L-
EIT u l-KICs għandhom jiddeċiedu 
flimkien fejn dawn ix-xogħlijiet jistgħu 
jiġu ttrattati bl-aktar mod effiċjenti. F’dan 
ir-rigward, ser ikun ta’ importanza kruċjali 
għall-EIT u l-KICs li jistabbilixxu 
mekkaniżmi vijabbli għal kollaborazzjoni 
sistematika fir-rigward ta’ kwistjonijiet 
komuni.
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Proposta għal deċiżjoni
Anness – dokument tal-fatti 2 – parti 4 - paragrafu 1 – punt bulit 7a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jippromwovi il-kooperazzjoni tal-
iżvilupp internazzjonali dwar it-titjib tal-
produzzjoni tal-ikel u ż-żieda fil-livell u l-
kwalitá tas-settur tal-ikel u n-nutrizzjoni.

Emenda 44

Proposta għal deċiżjoni
Anness – dokument tal-fatti – parti 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bl-istess mod, taħdem ukoll mal-proġetti 
ta’ replikazzjoni tas-suq tal-
ekoinnovazzjoni tas-CIP (Programm tal-
Kompetittività u l-Innovazzjoni), fejn ir-
riċiklaġġ tal-materjali huwa waħda mill-
oqsma prijoritarji. Din l-esperjenza se 
tkompli b'Orizzont 2020 fil-kuntest tal-
isfidi tas-soċjetà tal-azzjoni tal-klima, l-
effiċjenza tar-riżorsi u tal-provvista 
sostenibbli tal-materja prima.

Bl-istess mod, taħdem ukoll mal-proġetti 
ta’ replikazzjoni tas-suq tal-
ekoinnovazzjoni tas-CIP (Programm tal-
Kompetittività u l-Innovazzjoni), fejn ir-
riċiklaġġ tal-materjali huwa waħda mill-
oqsma prijoritarji. Din l-esperjenza se 
tkompli b'Orizzont 2020, b’mod 
partikolari fil-kuntest tal-isfidi tas-soċjetà 
tal-azzjoni tal-klima, l-effiċjenza tar-riżorsi 
u tal-provvista sostenibbli tal-materja 
prima, filwaqt li tħeġġeġ l-użu ta’ 
materjali li jiggarantixxu reżistenza aħjar 
għall-effetti tal-elementi tat-temp fuq il-
wirt kulturali.
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