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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli għall-
parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni fil-programm Orizzont 2020 hu element wieħed mill-
pakkett ta' proposti li jistabbilixxu l-programm ta' riċerka u innovazzjoni tal-UE għall-2014-
2020. It-test jistabbilixxi r-regoli li permezz tagħhom tipi differenti ta' fondi jistgħu jingħataw 
li uħud mill-entitajiet għal riċerka u għal attivitajiet ta' appoġġ relatati, u li permezz tagħhom 
ir-riżultati ta' dik ir-riċerka jistgħu jiġu ċċirkulati u sfruttati.  

Ir-Rapporteur jemmen li l-interess tal-Kumitat għall-Iżvilupp fir-rigward ta' din il-proposta 
jinsab filli jiżgura li Orizzont 2020 ikun miftuħ għal atturi f'pajjiżi li qed jiżviluppaw, u li l-
enfasi dwar eċċellenza fir-riċerka Ewropea u l-istrateġija Ewropa 2020 ma twassalx għal 
pożizzjoni ta' 'Ewropa Fortizza'.

Sabiex l-UE tkun mexxejja globali fir-riċerka u l-innovazzjoni jeħtiġilha taħdem ma' atturi 
mid-dinja kollha, tieħu mill-esperjenza speċifika tagħhom, u tindirizza sfidi globali. B'dan il-
mod il-programm Orizzont 2020 se jikkontribwixxi biex jindirizza sfidi bħas-saħħa u t-tibdil 
fil-klima, filwaqt li wkoll ikompli jibni l-kapaċità tar-riċerka u t-tagħrif f'pajjżi terzi. Dan 
kollu hu ta' benefiċċju reċiproku għall-UE u l-pajjiżi terzi sħab tagħha u jaderixxi mal-
prinċipju tal-Koerenza Politika għall-Iżvilupp. Barra minn hekk, il-kollaborazzjoni fil-qasam 
tar-riċerka jista' jkun forma utli ta' kooperazzjoni għal dawk il-pajjiżi - partikolarment dawk bi 
dħul intermedju - li jistgħu ma jkunux għadhom jibbenefikaw mill-għajnuna bilaterali tal-UE 
fil-qafas il-ġdid tal-Istrument ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp 2014-2020.  

Ir-Rapporteur jilqa' l-proposti li jissimplifikaw ir-regoli u jsaħħu l-parteċipazzjoni tal-SME:
ħafna SMEs jistgħu jipprovdu soluzzjonijiet innovattivi għall-isfidi tas-soċjetà u l-esperjenza 
tagħhom tista' tkun utilizzata sew. Ir-Rapporteur jilqa' l-metodi ta' fondi flessibbli introdotti li 
jinkludu inċentivi, u jilqa' wkoll il-prinċipju ta' sostenn kontinwu għal aċċess miftuħ għall-
pubblikazzjonijiet ta' riċerka.

Madankollu, iħoss li r-Regoli jistgħu jiġu msaħħa u ċċarati aktar biex jippromovu aħjar l-
interessi tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Għal dan l-għan, dan l-abbozz ta' opinjoni jixtieq jiżgura li r-riċerkaturi, l-istituti ta' riċerka u 
n-negozji minn pajjiżi inqas żviluppati jkunu jistgħu jippateċipaw fi proġetti finanzjati 
permezz tal-programm ta' riċerka, kif ukoll minn Sħubijiet Pubbliċi u Privati u minn Sħubijiet 
bejn Entitajiet Pubbliċi.

Għandu wkoll l-għan jiżgura li r-riżultati ta' kwalunkwe riċerka, inkluż dejta u 
innovazzzjonijiet, ikunu aċċessibbli għal dawn l-entitajiet u għal entatajiet oħra tas-soċjetà 
ċivili.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda1

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-Fond ta’ Garanzija għall-
parteċipanti stabbilit permezz tar-
Regolament Nru 1906/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' 
Diċembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli 
għall-parteċipazzjoni ta' impriżi, ċentri tar-
riċerka u universitajiet f'azzjonijiet taħt is-
Seba' Programm Kwadru u għad-
disseminazzjoni tar-riżultati tar-riċerka 
(2007-2013) u ġestit mill-Kummissjoni ta 
prova li huwa mekkaniżmu ta’ 
salvagwardja importanti li jtaffi r-riskji 
assoċjati mal-ammonti dovuti u mhux 
rimborżati minn parteċipanti f’kontumaċja. 
Għalhekk, għandu jiġi stabbilit Fond ta’ 
Garanzija għall-parteċipanti (il-Fond) ġdid. 
Sabiex tkun żgurata ġestjoni aktar effiċjenti 
u kopertura aħjar tar-riskju tal-parteċipanti, 
il-Fond għandu jkopri azzjonijiet taħt il-

(16) Il-Fond ta’ Garanzija għall-
parteċipanti stabbilit permezz tar-
Regolament Nru 1906/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' 
Diċembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli 
għall-parteċipazzjoni ta' impriżi, ċentri tar-
riċerka, universitajiet u organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili f'azzjonijiet taħt is-Seba' 
Programm Kwadru u għad-disseminazzjoni 
tar-riżultati tar-riċerka (2007-2013) u ġestit 
mill-Kummissjoni ta prova li huwa 
mekkaniżmu ta’ salvagwardja importanti li 
jtaffi r-riskji assoċjati mal-ammonti dovuti 
u mhux rimborżati minn parteċipanti 
f’kontumaċja. Għalhekk, għandu jiġi 
stabbilit Fond ta’ Garanzija għall-
parteċipanti (il-Fond) ġdid. Sabiex tkun 
żgurata ġestjoni aktar effiċjenti u kopertura 
aħjar tar-riskju tal-parteċipanti, il-Fond 
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programm stabbilit permezz tad-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE, taħt il-programm 
stabbilit permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunill 
tat-18 ta’ Diċembru 2006 rigward is-Seba’ 
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika (Euratom) għar-
riċerka nukleari u l-attivitajiet ta' taħriġ 
(2007 sa 2011), taħt il-programm stabbilit 
permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill ta X 
2011 li tistabilixxi Programm Qafas tal-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 
(2012-2013) kif ukoll azzjonijiet taħt ir-
Regolament (UE) Nru XX/XX [Orizzont 
2020] u r-Regolament (Euratom) 
Nru XX/XX tal-Kunsill dwar il-Programm 
ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika (2014-2018) li 
jikkumplimenta l-Programm Qafas għar-
Riċerka u l-Innovazzjoni - Orizzont 2020 
[Euratom H2020]. Programmi ġestiti minn 
entitajiet oħra apparti l-korpi tal-Unjoni ma 
għandhomx ikunu koperti mill-Fond.

għandu jkopri azzjonijiet taħt il-programm 
stabbilit permezz tad-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE, taħt il-programm 
stabbilit permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunill 
tat-18 ta’ Diċembru 2006 rigward is-Seba’ 
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika (Euratom) għar-
riċerka nukleari u l-attivitajiet ta' taħriġ 
(2007 sa 2011), taħt il-programm stabbilit 
permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill ta X 
2011 li tistabilixxi Programm Qafas tal-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 
(2012-2013) kif ukoll azzjonijiet taħt ir-
Regolament (UE) Nru XX/XX [Orizzont 
2020] u r-Regolament (Euratom) 
Nru XX/XX tal-Kunsill dwar il-Programm 
ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika (2014-2018) li 
jikkumplimenta l-Programm Qafas għar-
Riċerka u l-Innovazzjoni - Orizzont 2020 
[Euratom H2020]. Programmi ġestiti minn 
entitajiet oħra apparti l-korpi tal-Unjoni ma 
għandhomx ikunu koperti mill-Fond.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Għandhom jiġu stabbiliti regoli dwar 
l-isfruttar u d-disseminazzjoni tar-riżultati 
li jiżguraw li l-parteċipanti jipproteġu, 
jisfruttaw u jiddiseminaw dawk ir-riżultati 
kif xieraq, b’mod partikolari l-possibbiltà 
ta’ kundizzjonijiet tal-isfruttar addizzjonali 
fl-interess strateġiku Ewropew.

(19) Għandhom jiġu stabbiliti regoli li 
jamministraw l-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati li jiżguraw li l-
parteċipanti jipproteġu, jisfruttaw u 
jiddiseminaw dawk ir-riżultati kif xieraq, 
b’mod partikolari r-regoli għall-aċċess 
miftuħ għar-riżultati u d-dejta, jew il-
kundizzjonijiet tal-isfruttar, id-
disseminazzjoni jew il-liċenzjar
addizzjonali fl-interess strateġiku 
Ewropew, jew sabiex ikunu indizzati l-
isfidi tas-soċjetà fejn l-interessi pubbliċi 
globali predominanti jkunu involuti.
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Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' sfidi soċjetali maġġuri bħal pereżempju l-ġlieda kontra l-viruses u l-epidemiji, il-
mitigazzjoni tal-bidla fil-klima, il-ġlieda kontra d-deżertifikazzjoni, eċċ, hemm interess 
pubbliku predominanti fid-disseminazzjoni rapida u wiesgħa tar-riżultati u fl-aċċessibilità 
universali għall-prodotti tar-riċerka fil-fruntieri permezz ta' liċenzjar xieraq.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19d) Ir-riċerka u l-innovazzjoni kollha 
jibnu fuq il-kapaċità tax-xjentisti, l-
istituzzjonijiet tar-riċerka, in-negozji u ċ-
ċittadini madwar id-dinja li jaċċedu 
b’mod miftuħ kif ukoll li jaqsmu u jużaw 
l-informazzjoni xjentifika. Dan huwa 
partikolarment importanti għall-atturi fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw, fejn il-kapaċità 
ta' riċerka lokali teħtieġ li titjieb u li l-
kollaborazzjoni tagħhom mal-Unjoni se 
tgħin fl-indirizzar ta' sfidi globali komuni 
u tikkontribwixxi għall-eċċellenza tal-
Unjoni fir-riċerka. Sabiex jiżdiedu ċ-
ċirkulazzjoni u l-isfruttar tal-għarfien, 
aċċess miftuħ bla ħlas għall-
pubblikazzjonijiet xjentifiċi, diġà 
mħaddna fis-Seba’ Programm Kwadru, 
għandu jkun il-prinċipju ġenerali għall-
pubblikazzjonijiet xjentifiċi li jirċievu 
finanzjament pubbliku mill-
Orizzont 2020. Barra minn hekk, l-
Orizzont 2020 għandu jippromwovi l-
aċċess miftuħ għal dejta xjentifika oħra 
prodotta jew miġbura minn riċerka 
ffinanzjata pubblikament, skont id-
drittijiet tal-proprjetà intelletwali, biex 
b'hekk l-aċċess miftuħ għal tali dejta jsir 
ir-regola ġenerali sal-2020.

Emenda 5
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Proposta għal regolament
Premessa 19b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) Mudelli ta' liċenzjar speċifiċi 
bbażati fuq obbligi soċjali li huma 
marbuta mar-riċerka ffinanzjata mill-
kontribwenti għandhom jiġu promossi 
għal riżultati li jikkonċernaw teknoloġiji li 
għandhom-potenzjal li jindirizzaw sfidi 
soċjetali maġġuri, pereżempju l-iżvilupp 
ta' teknoloġija medika ġdida (pereżempju 
mediċini, miżuri dijanjostiċi jew tilqim) 
jew teknoloġiji li jiġġieldu kontra l-bidla 
fil-klima.

Ġustifikazzjoni

Il-mudelli ta' liċenzjar bħal pereżempju "Liċenzjar għall-Aċċess Ekwu", "Liċenzjar 
Soċjalment Responsabbli" jew "Liċenzjar għall-Aċċess Globali" żviluppati minn 
universitajiet, istituzzjonijiet pubbliċi jew NGOs jikkorrispondu għal implimentazzjoni ta' 
kuntratti ta' liċenzjar li għandhom l-għan li jimmassimizzaw il-benefiċċju soċjetali tar-
riżultati tar-riċerka.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 19c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19c) Ir-regoli għandhom jiżguraw aċċess 
liberu għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi 
min-naħa tar-riċerkaturi, istituzzjonijiet 
ta' riċerka, negozji u ċittadini ta' pajjiżi 
terzi u, fir-rigward tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, l-aċċess liberu għar-riċerka li 
tista' tkun utli biex jiġu indirizzati sfidi li 
jikkonċernaw is-saħħa u l-ġlieda kontra l-
ġuħ u l-malnutrizzjoni.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 19d (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19d) Fil-proċess tal-għażla tal-proposti, 
il-kriterju ta' impatt għandu jinkludi l-
punt potenzjali ta' disseminazzjoni u d-
disponibilità pubblika tar-riżultati u d-
dejta tar-riċerka, filwaqt li tingħata 
prijorità lil proġetti li potenzjalment 
jinvolvu disseminazzjoni usa' u l-isfruttar 
tar-riżultati.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 19e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19e) L-istabbiliment ta' għadd ta' 
privattivi għandu jiġi nkoraġġit sabiex 
jippermetti l-kondiviżjoni ta' dejta 
xjentifika bi privattiva u jżid sforzi 
kollaborattivi u kooperazzjoni tar-R&D 
dwar ħtiġijiet teknoloġiċi speċifiċi, 
partikolarment fil-kuntest tal-isfidi 
Ewropej jew soċjetali globali. 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) 'disseminazzjoni' tfisser l-iżvelar 
pubbliku tar-riżultati permezz ta’ 
kwalunkwe mezz xieraq (minbarra dawk li 
jirriżultaw mill-protezzjoni jew tal-isfruttar 
tar-riżultati), inkluż permezz tal-
pubblikazzjoni fi kwalunkwe mezz;

(7) 'disseminazzjoni' tfisser l-iżvelar 
pubbliku tar-riżultati permezz ta’ 
kwalunkwe mezz xieraq (minbarra dawk li 
jirriżultaw mill-protezzjoni jew tal-isfruttar 
tar-riżultati), inkluż permezz tal-
pubblikazzjoni fi kwalunkwe mezz ta' 
artikli li jippreżentaw ir-riżultat tar-
riċerka bħal pereżempju 
pubblikazzjonijiet xjentifiċi f'ġurnali
riveduti mill-pari;
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Ġustifikazzjoni

Il-pubblikazzjoni tar-riżultati tar-riċerka hija parti essenzjali tal-metodu xjentifiku. Jekk huma 
jkunu qegħdin jiddeskrivu esperimenti jew kalkoli, huma jeħtieġu jipprovdu biżżejjed dettalji 
sabiex riċerkatur indipendenti jkun jista' jirrepeti l-esperiment jew il-kalkolu biex jivverifika 
r-riżultati.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) 'sfruttar/sfruttament' tfisser l-użu 
dirett tar-riżultati għall-iżvilupp, il-
ħolqien u l-kummerċjalizzazzjoni ta' 
prodott jew proċess, jew għall-ħolqien jew 
il-forniment ta' servizz;

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) 'kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli' 
tfisser termini, inklużi kundizzjonijiet 
ħielsa mir-royalties, li jikkunsidraw iċ-
ċirkustanzi speċifiċi tat-talba għal aċċess 
u/jew l-ambitu, id-dewmien jew 
karatteristiċi oħra tal-użu previst;

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) 'entità legali’ tfisser impriżi, ċentri ta’ 
riċerka u universitajiet, li jinkludu 
kwalunkwe persuna fiżika, jew kwalunkwe 
persuna legali maħluqa taħt il-liġi 

(10) 'entità legali’ tfisser impriżi, ċentri ta’ 
riċerka u universitajiet, li jinkludu 
kwalunkwe persuna fiżika, jew kwalunkwe 
persuna legali maħluqa taħt il-liġi 
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nazzjonali, il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi 
internazzjonali, li għandha personalità 
legali u li tista', meta taġixxi f’isimha stess, 
teżerċita drittijiet u tkun soġġetta għal 
obbligi;

nazzjonali, il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi 
internazzjonali, li għandha personalità 
legali u li tista', meta taġixxi f’isimha stess, 
teżerċita drittijiet u tkun soġġetta għal 
obbligi, inklużi organizzazzjonijiet 
mingħajr skop ta' profitt u tas-soċjetà 
ċivili;

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm ta’ ħidma rilevanti jista'
jirrestrinġi l-parteċipazzjoni fl-
Orizzont 2020 jew partijiet minnu lill-
entitajiet legali stabbiliti f’pajjiżi terzi fejn 
il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni ta’ 
entitajiet legali minn Stati Membri fil-
programmi ta’ riċerka u innovazzjoni tal-
pajjiż terz jkunu kkunsidrati bħala ta’ 
preġudizzju għall-interessi tal-Unjoni.

2. Il-programm ta’ ħidma rilevanti għandu
jirrestrinġi u jeskludi l-parteċipazzjoni fl-
Orizzont 2020 jew partijiet minnu.

Emenda 15
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) entitajiet legali (inkluża kwalunkwe 
entità affiljata) li l-parteċipazzjoni 
tagħhom, minħabba l-objettivi li jsegwu, 
il-post ta’ stabbiliment tagħhom, in-
natura u s-sit tal-attivitajiet tagħhom, 
iġġiegħel lill-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi 
bħala legali jew tipprovdi għajnuna jew 
assistenza fiż-żamma ta' sitwazzjoni 
maħluqa minn ksur serju ta' liġi 
internazzjonali (inkluża l-liġi umanitarja 
internazzjonali) fejn dan il-ksur ikun 
stabbilit b’riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti jew 
b’sentenza jew opinjoni konsultattiva tal-
Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) impriżi stabbiliti f'pajjiż terz fejn dak 
il-pajjiż terz jippromwovi lilu nnifsu bħala 
ċentru finanzjarju off-shore jew fejn ma 
jkunx hemm taxxi jew taxxi nominali biss, 
fejn ikun hemm nuqqas ta' skambju 
effikaċi ta' informazzjoni ma' awtoritajiet 
tat-taxxa barranin, fejn ikun hemm 
nuqqas ta' trasparenza fir-rigward tad-
dispożizzjonijiet leġiżlattivi, ġudizzjarji jew 
amministrattivi, jew fejn ikun hemm
rekwiżit għal presenza lokali sostantiva;

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c (ġdid)



PE489.623v02-00 12/27 AD\911726MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) entitajiet legali stabbiliti f'pajjiżi terzi 
fejn il-kundizzjonijiet għall-
parteċipazzjoni tal-entitajiet legali mill-
Istati Membri fil-programmi ta' riċerka u 
innovazzjoni ta' dak il-pajjiż terz ikunu 
kkunsidrati bħala preġudizzjali għall-
interessi tal-Unjoni.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fil-
każ ta’ azzjonijiet għal riċerka fil-fruntieri 
tal-għarfien tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka (ERC), l-istrument ta’ SME, 
azzjonijiet kofinanzjati tal-programm u 
f’każijiet ġustifikati pprovduti fil-
programm ta’ ħidma jew il-pjan ta’ ħidma, 
il-kundizzjoni minima għandha tkun il-
parteċipazzjoni ta’ entità legali waħda 
stabbilita fi Stat Membru jew pajjiż 
assoċjat.

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fil-
każ ta’ azzjonijiet għal riċerka fil-fruntieri 
tal-għarfien tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka (ERC), l-istrument ta’ SME, 
azzjonijiet kofinanzjati tal-programm u 
f’każijiet ġustifikati oħra pprovduti fil-
programm ta’ ħidma jew il-pjan ta’ ħidma, 
il-kundizzjoni minima għandha tkun il-
parteċipazzjoni ta’ entità legali waħda 
stabbilita fi Stat Membru jew pajjiż 
assoċjat, dejjem jekk l-entità legali tista' 
tikkompeti b'mod transkonfinali u qed 
tindirizza l-isfidi soċjetali li huma ta' 
natura globali u jinkludu dimensjoni 
Ewropea.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fil-
każ ta’ azzjonijiet ta’ koordinazzjoni u ta’ 
appoġġ u azzjonijiet ta’ taħriġ u ta’ 
mobilità, il-kundizzjonijiet minimi 
għandhom ikunu l-parteċipazzjoni ta’ 

4. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fil-
każ ta’ azzjonijiet ta’ koordinazzjoni u ta’ 
appoġġ u azzjonijiet ta’ taħriġ u ta’ 
mobilità, il-kundizzjonijiet minimi 
għandhom ikunu l-parteċipazzjoni ta’ 
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entità legali waħda. entità legali waħda, dejjem jekk l-entità 
legali tista' tikkompeti b'mod 
transkonfinali u qed tindirizza l-isfidi 
soċjetali li huma ta' natura globali u 
jinkludu dimensjoni Ewropea.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn jixraq, il-proposti għandhom 
jinkludu pjan abbozzat għall-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati.

1. Fejn jixraq, il-proposti għandhom 
jinkludu pjan abbozzat għall-isfruttar tar-
riżultati, kull meta l-isfruttar ikun 
mistenni jew meħtieġ bħala parti mis-
sejħa, kif ukoll pjan għad-disseminazzjoni
tar-riżultati.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kwalunkwe proposta għal riċerka li 
għandha potenzjal għal żvilupp 
addizzjonali f'teknoloġija medika ġdida, 
partikolarment relatata ma' mard rari, 
ma' mard relatat ma' faqar u li ġie 
ttraskurat, inklużi trattamenti, tilqim jew 
dijanjostika medika, għandha tinkludi 
kunsiderazzjoni tal-istrateġiji biex tiżgura 
d-disseminazzjoni u l-isfruttar minnufih u 
kemm jista' jkun wiesa' tat-teknoloġija u 
l-aċċess għalih, fejn in-nuqqas tal-aċċess 
għat-teknoloġija jista' jkun ta' theddida 
għas-saħħa pubblika.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kriterju ta' impatt għandu jinkludi 
l-punt potenzjali ta' disseminazzjoni u d-
disponibilità pubblika tar-riżultati u d-
dejta tar-riċerka, filwaqt li tingħata 
prijorità lil proġetti li potenzjalment 
jinvolvu disseminazzjoni usa' u l-isfruttar 
tar-riżultati.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-ftehim tal-għotja jista’ jistabbilixxi 
drittijiet u obbligi tal-parteċipanti fir-
rigward tad-drittijiet tal-aċċess, l-isfruttar u 
d-disseminazzjoni, addizzjonalment ma’ 
dawk stabbiliti permezz ta’ dan ir-
Regolament.

3. Il-ftehim tal-għotja jista’ jistabbilixxi 
drittijiet u obbligi tal-parteċipanti fir-
rigward tad-drittijiet tal-aċċess, l-isfruttar u 
d-disseminazzjoni, addizzjonalment ma’ 
dawk stabbiliti permezz ta’ dan ir-
Regolament. Dawn id-drittijiet u l-obbligi 
addizzjonali, fejn xieraq u 
b'kunsiderazzjoni kemm tal-ħtieġa għall-
kooperazzjoni internazzjonali biex jiġu 
indirizzati l-isfidi soċjetali kif ukoll tal-
objettivi esterni u ta' żvilupp tal-Unjoni, 
għandhom l-għan li jiżguraw id-
disseminazzjoni, l-isfruttar u l-liċenzjar l-
aktar wiesa' possibbli tar-riżultati għar-
residenti tal-UE u dawk mhux tal-UE 
permezz ta' strateġiji ta' liċenzjar 
soċjalment responsabbli.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi 
żgurat bilanċ bejn is-sessi u diversità 
ġeografika meta jinħatru esperti 

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa biex jiġi 
żgurat bilanċ bejn l-interessi kollha 
involuti u biex jinstab bilanċ bejn is-sessi 
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indipendenti. u diversità ġeografika meta jinħatru esperti 
indipendenti.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni jew il-korp rilevanti ta’ 
finanzjament għandhom jieħdu l-passi 
neċessarji kollha biex jiżguraw li l-espert 
ma jiġix iffaċċjat b’kunflitt ta’ interess fir-
rigward tal-kwistjoni li dwarha l-espert 
ikun meħtieġ jipprovdi opinjoni.

3. Il-Kummissjoni jew il-korp rilevanti ta’ 
finanzjament għandhom jieħdu l-passi 
neċessarji kollha biex jiżguraw li l-espert 
ma jiġix iffaċċjat b’kunflitt ta’ interess fir-
rigward tal-kwistjoni li dwarha l-espert 
ikun meħtieġ jipprovdi opinjoni, inkluż 
permezz tal-pubblikazzjoni tad-
dikjarazzjoni sħiħa tal-attivitajiet 
professjonali u l-interessi finanzjarji 
tagħhom, bħal pereżempju privattivi u 
parteċipazzjonijiet. Partijiet interessati jew 
persuni b'kunflitti ta' interess għandhom 
ikunu pprojbiti milli jipparteċipaw 
"b'mod indipendenti".

Emenda 26

Proposta għal regolament
Kapitolu VIIa   titolu (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu VIIa
KAŻIJIET SPEĊIFIĊI

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 37a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37a



PE489.623v02-00 16/27 AD\911726MT.doc

MT

Sħubijiet bejn is-settur pubbliku u dak 
privat

1. F'konformità mal-Artikolu 19 tar-
Regolament (UE) Nru XX/XX 
[Orizzont 2020], il-programm 
Orizzont 2020 jista' jiġi implimentat 
permezz ta' sħubijiet bejn is-settur 
pubbliku u dak privat, sakemm is-sħab 
kollha kkonċernati jimpenjaw ruħhom li 
jappoġġaw l-iżvilupp u l-implimentazzjoni 
tal-programm Orizzont 2020.
2. Is-sħubijiet bejn is-settur pubbliku u 
dak privat għandhom jiġu identifikati 
b'mod miftuħ u trasparenti abbażi tal-
valutazzjoni tal-esperti indipendenti 
f'konformità mal-Artikolu 37 ta' dan ir-
Regolament. Din il-valutazzjoni għandha 
tkun ibbażata fuq dawn il-kriterji kollha:
(a) il-valur miżjud tal-azzjoni fil-livell tal-
Unjoni;
(b) l-iskala tal-impatt fuq il-kompetittività 
industrijali, it-tkabbir sostenibbli u l-
kwistjonijiet soċjoekonomiċi;
3. Il-Kummissjoni tista' tgħaddi kompiti 
ta' implimentazzjoni baġitarja lil sħubijiet 
bejn is-settur pubbliku u dak privat, 
sakemm il-kriterji li ġejjin ikunu 
ssodisfati u stabbiliti fi ftehim 
kuntrattwali:
(a) l-impenn fit-tul tas-sħab kollha abbażi 
ta' viżjoni kondiviża u ta' objettivi definiti 
b’mod ċar;
(b) l-iskala tar-riżorsi involuti, u l-abbiltà 
li jiġu ingranati investimenti addizzjonali 
fir-riċerka u l-innovazzjoni;
(c) definizzjoni ċara tar-rwoli għal kull 
wieħed mis-sħab u indikaturi 
fundamentali miftiehma tal-prestazzjoni 
matul il-perjodu magħżul.
4. Ir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni tas-sħubijiet bejn is-settur 
pubbliku u dak privat li jkunu nħolqu jew 
ġew iffinanzjati taħt il-programm 
Orizzont 2020 għandhom jikkonformaw 
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kompletament mar-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [ir-Regolament Finanzjarju], 
kif ukoll mar-regoli stabbiliti f'dan ir-
Regolament, ħlief fejn jirrikjedu mod 
ieħor il-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom. 
Kwalunkwe devjazzjoni mir-regoli 
stabbiliti f'dan ir-Regolament tiġi mniżżla 
fi ftehim kuntrattwali.
5. Ir-regoli dwar is-sħubijiet bejn is-settur 
pubbliku u dak privat jistgħu jiddevjaw 
mir-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni 
sakemm l-atti li jistabilixxu dawn il-korpi 
f'konformità mal-Artikolu 1a(2) tar-
Regolamenti tal-Persunal ma jipprevedux 
għal applikazzjoni tar-Regolamenti tal-
Persunal.
6. L-involviment tal-Unjoni f'dawk is-
sħubijiet jista’ jkun f'waħda mill-forom li 
ġejjin:
(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-
Unjoni għal impriżi konġunti stabbiliti 
abbażi tal-Artikolu 187 TFUE taħt is-
Seba’ Programm Kwadru, suġġett għall-
emenda tal-atti bażiċi tagħhom; għas-
sħubijiet ġodda bejn is-settur pubbliku u 
dak privat stabbiliti abbażi tal-
Artikolu 187 TFUE; u għall-korpi ta’ 
finanzjament oħra imsemmijin fl-
Artikolu [55(1)(b)(v) jew (vii)] tar-
Regolament (UE) Nru XX/XX [ir-
Regolament Finanzjarju]. Din il-forma 
ta’ sħubijiet għandha tiġi implimentata 
biss fejn l-ambitu tal-objettivi li qed jiġu 
segwiti u l-iskala tar-riżorsi meħtieġa 
jiġġustifikawha;
(b) id-dħul fi ftehim kuntrattwali bejn is-
sħab imsemmija fil-paragrafu 1, li 
jispeċifika l-objettivi tas-sħubija, l-impenji 
rispettivi tas-sħab, l-indikaturi 
fundamentali tal-prestazzjoni, u l-eżiti li 
għandhom jitwasslu, inkluż l-
identifikazzjoni tal-attivitajiet ta' riċerka u 
innovazzjoni li jirrikjedu appoġġ mill-
programm Orizzont 2020.
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 37b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37b
Sħubijiet bejn entitajiet pubbliċi

1. Ir-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw ukoll għas-sħubijiet 
bejn entitajiet pubbliċi kif imsemmi fl-
Artikolu [20] tar-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [Orizzont 2020].
2. Is-sħubijiet bejn entitajiet pubbliċi 
ffinanzjati permezz tal-istrument ERA-
NET jistgħu jkunu eliġibbli għall-
kofinanzjament taħt il-programm 
Orizzont 2020, sakemm jitwettqu l-
kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) livell sinifikattiv ta' impenji finanzjarji
preċedenti tal-entitajiet parteċipanti għas-
sejħiet u l-azzjonijiet konġunti;
(b) regoli u modalitajiet ta' 
implimentazzjoni armonizzati tas-sejħiet u 
l-azzjonijiet konġunti;
3. Is-sħubijiet bejn entitajiet pubbliċi 
jistgħu jiġu appoġġati fi ħdan jew tul il-
prijoritajiet stipulati fl-Artikolu 5(2), tar-
Regolament (UE) Nru XX/XX 
[Orizzont 2020].
4. L-Inizjattivi ta' Programmar Konġunt 
f'konformità mal-Artikolu 185 TFUE 
jistgħu jkunu eliġibbli għal 
kofinanzjament taħt il-programm 
Orizzont 2020, sakemm jitwettqu l-
kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) ħtieġa eżistenti għal struttura ta' 
implimentazzjoni dedikata bbażata fuq l-
Artikolu 185 TFUE;
(b) livell għoli ta' impenn mill-pajjiżi 
parteċipanti lejn l-integrazzjoni fil-livelli 
xjentifiċi, maniġerjali u finanzjarji;



AD\911726MT.doc 19/27 PE489.623v02-00

MT

(c) il-valur miżjud tal-azzjoni fil-livell tal-
Unjoni;
(d) il-massa kritika fir-rigward tad-daqs u 
l-għadd ta’ programmi involuti, kemm l-
attivitajiet ikunu simili għal xulxin, u l-
proporzon ta’ riċerka rilevanti li jkopru.
5. Il-Kummissjoni tista' tgħaddi kompiti 
ta' implimentazzjoni baġitarja lil 
Inizjattiva ta' Programmar Konġunt, 
sakemm il-kriterji li ġejjin ikunu 
ssodisfati u stabbiliti fi ftehim:
(a) definizzjoni ċara tal-objettiv li se jiġi 
insegwit u r-rilevanza tiegħu għall-
objettivi tal-programm Orizzont 2020 u l-
objettivi aktar estensivi tal-politika tal-
Unjoni;
(b) impenji finanzjarji ċari tal-pajjiżi 
parteċipanti, inklużi impenji minn qabel 
biex jinġabru investimenti nazzjonali 
u/jew reġjonali għar-riċerka u l-
innovazzjoni transnazzjonali;

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandu jingħata kumpens ġust u 
raġonevoli lis-sidien konġunti l-oħra.

(b) il-kumpens għandu jkun ġust u 
raġonevoli, jekk il-kumpens ikun mitlub 
mis-sidien konġunti għall-għoti ta' liċenzji 
lil partijiet terzi biex jisfruttaw ir-riżultati 
bi sjieda konġunta.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' dan l-
Artikolu, il-parteċipanti jistgħu jaqblu 
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dwar allokazzjoni differenti ta' sjieda tar-
riżultati.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn parteċipant li jkun irċieva
finanzjament mill-Unjoni ma għandux l-
intenzjoni li jipproteġi r-riżultati ġġenerati 
minnu għal raġunijiet minbarra l-
impossibbiltà taħt il-liġi tal-Unjoni jew 
nazzjonali jew in-nuqqas ta’ potenzjal 
għal sfruttar kummerċjali, u sakemm il-
parteċipant ma għandux l-intenzjoni li 
jitrasferixxihom lil entità legali oħra 
stabbilita fi Stat Membru jew f’pajjiż 
assoċjat fid-dawl tal-protezzjoni tagħhom,
għandu jinforma lill-Kummissjoni jew lill-
korp ta’ finanzjament qabel ma sseħħ xi 
disseminazzjoni relatata ma’ dawn ir-
riżultati. Il-Kummissjoni għan-nom tal-
Unjoni jew tal-korp ta’ finanzjament tista' 
tassumi pussess ta’ dawn ir-riżultati u tieħu 
l-passi neċessarji għall-protezzjoni 
adegwata tagħhom.

Fejn parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni ma għandux l-
intenzjoni li jipproteġi r-riżultati ġġenerati 
minnu, għandu jinforma lill-Kummissjoni 
jew lill-korp ta’ finanzjament qabel ma 
sseħħ xi disseminazzjoni relatata ma’ dawn 
ir-riżultati. Il-Kummissjoni għan-nom tal-
Unjoni jew tal-korp ta’ finanzjament tista' 
tassumi pussess ta’ dawn ir-riżultati u tieħu 
l-passi neċessarji għall-protezzjoni 
adegwata tagħhom, b'kunsiderazzjoni tal-
interess pubbliku u bil-għan li tiġi 
mmassimizzata d-disseminazzjoni tar-
riżultati.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jiġu stabbiliti obbligi addizzjonali 
ta’ użu fil-ftehim dwar l-għotja. Kull 
obbligu addizzjonali bħal dan għandu jiġi 
indikat fil-programm ta’ ħidma jew fil-pjan 
ta’ ħidma.

Jistgħu jiġu stabbiliti obbligi addizzjonali 
ta’ użu fil-ftehim dwar l-għotja. Kull 
obbligu addizzjonali bħal dan għandu jiġi 
indikat fil-programm ta’ ħidma jew fil-pjan 
ta’ ħidma. Meta titwettaq riċerka f'qasam 
rilevanti għall-indirizzar tal-isfidi soċjetali 
bħal pereżempju s-saħħa jew il-bidla fil-
klima, dawn l-obbligi addizzjonali għandu 
jkollhom l-għan li jiżguraw l-adozzjoni 
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kemm jista' jkun wiesgħa ta' soluzzjonijiet 
innovattivi skont id-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali, fl-aħjar interess pubbliku, 
kemm ġewwa l-Unjoni kif ukoll barra, u l-
liċenzjar tar-riżultati lill-partijiet terzi 
għandu, awtomatikament, iseħħ fuq 
termini mhux esklużivi.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jiġu stabbiliti obbligi addizzjonali 
ta’ disseminazzjoni fil-ftehim dwar l-
għotja.

Jistgħu jiġu stabbiliti obbligi addizzjonali 
ta’ disseminazzjoni fil-ftehim dwar l-
għotja. Meta titwettaq riċerka f'qasam 
rilevanti għall-indirizzar tal-isfidi soċjetali 
bħal pereżempju s-saħħa jew il-bidla fil-
klima, dawn l-obbligi addizzjonali għandu 
jkollhom l-għan li jiżguraw l-aċċessibilità 
tar-riżultati tar-riċerka għal dawk l-aktar 
affettwati mill-isfida soċjetali speċifika, 
filwaqt li fl-istess ħin jiġu rispettati d-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward ta’ disseminazzjoni permezz 
ta’ pubblikazzjonijiet ta’ riċerka, l-aċċess 
miftuħ għandu japplika taħt it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar l-
għotja. Fir-rigward ta’ disseminazzjoni ta’ 
riżultati oħra, inkluż dejta dwar riċerka, il-
ftehim dwar l-għotja jista' jistabbilixxi t-
termini u l-kundizzjonijiet skont liema 
għandu jiġi pprovdut l-aċċess miftuħ għal 
tali riżultati, b’mod partikolari fil-fruntieri 
tar-riċerka tal-KER jew f’oqsma xierqa 

Fir-rigward ta’ disseminazzjoni permezz 
ta’ pubblikazzjonijiet ta’ riċerka, l-aċċess 
miftuħ għandu japplika taħt it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar l-
għotja. Fir-rigward ta’ disseminazzjoni ta’ 
riżultati oħra, inkluż dejta dwar riċerka, il-
ftehim dwar l-għotja jista' jistabbilixxi t-
termini u l-kundizzjonijiet skont liema 
għandu jiġi pprovdut l-aċċess miftuħ għal 
tali riżultati, b’mod partikolari fil-fruntieri 
tar-riċerka tal-KER jew f’oqsma xierqa 
oħra inkluż dawk li għandhom importanza 
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oħra. għall-iżvilupp sostenibbli ta' pajjiżi li qed 
jiżviluppaw jew l-inqas żviluppati.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proposti għandu jkollhom pjan ta' 
ġestjoni u pjan dwar il-kondiviżjoni ta' 
dejta u riżultati oħra biex jiġi żgurat li 
jkunu disponibbli b'mod wiesa' u liberu 
kemm jista' jkun, filwaqt li tiġi 
rikonoxxuta l-possibilità tal-ħtieġa ta' użu 
esklużiv tar-riżultati ta' riċerka.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull parteċipant għandu jirrapporta lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ finanzjament 
bl-attivitajiet tiegħu relatati mal-isfruttar u 
d-disseminazzjoni. Għall-finijiet tal-
monitoraġġ u tad-disseminazzjoni mill-
Kummissjoni jew mill-korp ta’ 
finanzjament, il-parteċipanti għandhom 
jipprovdu kull informazzjoni u dokument 
utli skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
ftehim dwar l-għotja.

3. Kull parteċipant għandu jirrapporta lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ finanzjament 
bl-attivitajiet tiegħu relatati mal-isfruttar u 
d-disseminazzjoni. Għall-finijiet tal-
monitoraġġ u tad-disseminazzjoni mill-
Kummissjoni jew mill-korp ta’ 
finanzjament, il-parteċipanti għandhom 
jipprovdu kull informazzjoni u dokument 
utli skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
ftehim dwar l-għotja. Sabiex tiġi żgurata t-
trasparenza, dawn ir-rapporti għandhom 
ikunu disponibbli pubblikament.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sakemm jista' jiġi eżerċitat kull dritt ta’ 
aċċess għar-riżultati u li kull obbligu 
addizzjonali ta’ użu jiġi mħares, il-
parteċipant li għandu l-pussess tar-riżultati 
jista' jagħti liċenzji jew inkella jagħti d-
dritt lil xi entità legali li tużahom, inkluż
fuq bażi esklussiva.

2. Sakemm jista' jiġi eżerċitat kull dritt ta’ 
aċċess għar-riżultati u li kull obbligu 
addizzjonali ta’ użu jiġi mħares, il-
parteċipant li għandu l-pussess tar-riżultati 
jista' jagħti liċenzji jew inkella jagħti d-
dritt lil xi entità legali li tużahom. Il-
possibilità li jingħataw liċenzji fuq bażi 
esklużiva għandha tkun eċċezzjonali u 
m'għandhiex tkun ta' kunflitt mal-objettiv 
tad-disseminazzjoni u l-isfruttar massimu 
tar-riżultati. Il-kundizzjonijiet għal tali 
liċenzji għandhom ikunu stabbiliti fil-
ftehim ta' għoti.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fir-rigward ta’ riżultati ġġenerati minn 
parteċipanti li jkunu rċevew finanzjament 
mill-Unjoni, il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament jistgħu joġġezzjonaw għal 
trasferimenti ta’ pussess jew għal għotjiet 
ta’ liċenzja esklussiva, lil partijiet terzi 
stabbiliti f’pajjiż terz li mhumiex assoċjati 
ma’ Orizzont 2020, jekk iqisu li l-għotja 
jew it-trasferiment mhumiex skont l-
interessi tal-iżvilupp tal-kompetittività tal-
ekonomija tal-Unjoni jew mhumiex 
konsistenti mal-prinċipji etiċi jew ma’ 
kunsiderazzjonijiet ta’ sigurtà. 

3. Fir-rigward ta’ riżultati ġġenerati minn 
parteċipanti li jkunu rċevew finanzjament 
mill-Unjoni, il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament jistgħu joġġezzjonaw għal 
trasferimenti ta’ pussess jew għal għotjiet 
ta’ liċenzja esklużiva, lil partijiet terzi 
stabbiliti f’pajjiż terz li mhumiex assoċjati 
ma’ Orizzont 2020, jekk iqisu li l-għotja 
jew it-trasferiment mhumiex skont l-
interessi tal-iżvilupp tal-kompetittività tal-
ekonomija tal-Unjoni, tal-kooperazzjoni 
ma' pajjiżi terzi li jindirizzaw sfidi tas-
soċjetà, jew mhumiex konsistenti mal-
prinċipji etiċi jew ma’ kunsiderazzjonijiet 
ta’ sigurtà.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-parteċipanti għandhom jidentifikaw l-
isfond għall-azzjoni tagħhom bi 
kwalunkwe mod fi ftehim bil-miktub.

Il-parteċipanti għandhom jidentifikaw l-
isfond neċessarju għall-azzjoni tagħhom bi 
kwalunkwe mod fi ftehim bil-miktub.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull talba biex jiġu eżerċitati drittijiet ta’ 
aċċess jew kull rinunzja ta’ drittijiet ta’ 
aċċess għandhom isiru bil-miktub.

1. Kull talba biex jiġu eżerċitati drittijiet ta’ 
aċċess jew kull rinunzja ta’ drittijiet ta’ 
aċċess għandhom isiru bil-miktub sakemm 
ma jkunx sar ftehim ieħor mill-
parteċipanti.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Entità affiljata stabbilita fi Stat Membru
jew f’pajjiż assoċjat għandu, sakemm ma 
jiġix previst b’mod ieħor fil-ftehim tal-
konsorzju, ikollha wkoll drittijiet ta’ aċċess 
għal riżultati jew għal tagħrif eżistenti taħt 
l-istess kundizzjonijiet jekk dan l-aċċess 
ikun meħtieġ biex jintużaw ir-riżultati 
ġġenerati mill-parteċipant li miegħu hija 
affiljata.

3. Entità affiljata stabbilita fi Stat Membru, 
f'pajjiż assoċjat jew f’pajjiż terz assoċjat
għandu, sakemm ma jiġix previst b’mod 
ieħor fil-ftehim tal-konsorzju, ikollha wkoll 
drittijiet ta’ aċċess għal riżultati jew għal 
tagħrif eżistenti taħt l-istess kundizzjonijiet 
jekk dan l-aċċess ikun meħtieġ biex 
jintużaw ir-riżultati ġġenerati mill-
parteċipant li miegħu hija affiljata.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Skont il-paragrafi 1, 2 u 3 talba għal 4. Skont il-paragrafi 1, 2 u 3 talba għal 
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aċċess tista' ssir sa sena wara t-tmiem tal-
azzjoni. Madankollu, il-parteċipanti jistgħu 
jiftiehmu fuq limitu differenti ta’ żmien.

aċċess tista' ssir fi kwalunkwe żmien. 
Madankollu, il-parteċipanti jistgħu 
jiftiehmu li jintroduċu limitu ta’ żmien 
f'każijiet eċċezzjonali fil-kuntest ta' 
azzjoni partikolari. Kwalunkwe limitu ta'
żmien bħal dan għandu jqis in-natura tar-
riżultati u l-iskop ta' drittijiet ta' aċċess 
bħal dawn.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 45a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 45
Drittijiet ta' Aċċess għal Partijiet Terzi

1. Wara t-tmiem tal-azzjoni, partijiet terzi 
għandu jkollhom id-dritt li jitolbu u 
jirċievu, taħt liċenzja, drittijiet ta' aċċess 
għar-riżultati tal-parteċipanti fl-azzjoni.
Drittijiet ta' aċċess bħal dawn għandhom 
jingħataw fuq bażi mhux esklużiva taħt 
termini ġusti u raġonevoli, kif determinat 
fil-ftehim tal-konsorzju.
2. Wara t-tmiem tal-azzjoni, partijiet terzi 
għandu jkollhom id-dritt li jitolbu u 
jirċievu, taħt liċenzja, drittijiet ta' aċċess 
għall-isfond tal-parteċipanti, iżda biss sal-
punt raġonevolment mitlub għal u biss 
għall-iskop ta' disseminazzjoni u sfruttar 
tar-riżultati.
Drittijiet ta' aċċess bħal dawn għandhom 
jingħataw fuq bażi mhux esklużiva taħt 
termini ġusti u raġonevoli, kif determinat 
fil-ftehim tal-konsorzju.
3. It-termini għal provvediment tad-
drittijiet ta' aċċess skont il-paragrafi 1 u 2 
għandhom ikunu inklużi fil-ftehim tal-
konsorzju u msemmija fil-ftehim ta' għoti. 
It-termini proposti għall-użu tar-riżultati 
minn partijiet terzi għall-fini ta' riċerka u 
l-isfond neċessarju għall-użu tar-riżultati 
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għall-fini ta' riċerka għandhom jiġu 
riveduti bħala parti mill-evalwazzjoni tal-
proposta.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. F'każ ta' innovazzjoni li tkun rilevanti 
ħafna għall-ħtiġijiet tal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, inkluż fil-qasam tas-saħħa 
globali, il-Kummissjoni għandha tinkludi, 
fil-ftehim ta' għoti, kundizzjonijiet ta' 
liċenzjar biex jitjieb l-aċċess u jorħsu l-
prezzijiet tal-prodotti bijomediċi fil-pajjiżi 
li qed jiżviluppaw.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar is-sjieda, 
id-drittijiet ta' aċċess, l-isfruttar u d-
disseminazzjoni inkluż id-dispożizzjonijiet 
tal-liċenzjar, għandhom jiġu stabbiliti fil-
kundizzjonijiet li jirregolaw l-għoti ta' 
premju, biex jiġi żgurat l-użu massimu 
tar-riżultati b'aċċess mifrux u bi prezz li 
jintlaħaq minn kulħadd tar-riżultati.
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