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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Pakkett Orizzont 2020 jistabbilixxi programm qafas uniku li jirregola l-appoġġ tal-UE 
għar-riċerka u l-innovazzjoni għall-perjodu 2014-2020.

L-għanjiet ġenerali huma l-kontribut għall-implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiiv; it-titjib tar-rabta bejn ir-riċerka fundamentali, l-
innovazzjoni u s-suq; u s-simplifikazzjoni tar-regoli ta' parteċipazzjoni u t-tisħiħ tal-
involviment tal-SMEs.

Ir-Ropperteur jemmen li l-kunsiderazzjonijiet l-aktar sinifikanti tal-Kumitat għall-Iżvilupp 
jikkonċernaw il-Parti III dwar l-isfidi tas-soċjetà. Din il-Parti tindirizza oqsma inklużi s-
saħħa, is-sikurezza tal-ikel, il-bijodiversità, it-tibdil fil-klima, u l-effiċjenza tar-riżorsi u l-
enerġija, u tinkludi aspett transversali speċifiku dwar il-promozzjoni tal-kooperazzjoni 
internazzjonali filwaqt li tirrikonoxxi b'mod espress in-natura globali tal-isfidi tas-soċjetà. Din 
il-Parti tassorbi l-akbar allokazzjoni baġitarja mit-tliet partijiet identifikati.

Hemm ħafna elementi pożittivi fil-proposta tal-Kummissjoni, speċjalment il-fokus fuq l-
appoġġ għaċ-ċiklu sħiħ mir-riċerka fundamentali sal-innovazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni 
tas-suq. L-enfasi fuq in-natura internazzjonali tal-isfidi tas-soċjetà hija wkoll pożittiva, iżda 
hemm bżonn li tiġi ċċarata u msaħħa aktar.

Ir-Rapporteur għażel li jiffoka l-emendi fuq il-prijoritajiet li ġejjin:

 L-iżgurar li l-Orizzont 2020 huwa miftuħ għal atturi f'pajjiżi li qed jiżviluppaw kemm 
f'termini ta' parteċipazzjoni fi proġetti u attivitajiet kif ukoll għal dak li jirrigwarda l-
aċċess għar-riżultati tal-proġetti u l-evitar tal-prevalenza tat-ton "Ewropa Fortizza" fir-
Regolament.

 It-tisħiħ tal-potenzjal tal-azzjonijiet previsti taħt l-isfida tas-soċjetà "Saħħa, tibdil 
demografiku u benesseri" sabiex jingħata kontribut għas-segwitu ta' objettivi 
fundamentali fil-qasam tas-saħħa fil-livell dinji, b'mod partikolari l-indirizzar ta' mard 
infettiv relatat mal-faqar u traskurat. Ir-Rapporteur jixtieq li perċentwali fissa ta' dan 
il-baġit tas-saħħa tkun allokata għal azzjonijiet li jindirizzaw il-mard infettiv relatat
mal-faqar u traskurat kollu.

 L-iżgurar li l-prijoritajiet u l-impenji tal-politika esterna u dik tal-iżvilupp tal-UE 
jittieħdu inkunsiderazzjoni b'mod partikolari fl-oqsma tat-tidbil fil-klima, il-
bijodiversità u l-effiċjenza tar-riżorsi u l-enerġija, u b'mod partikolari, mingħajr ma 
jintesa r-rwol tar-riċerka fil-qasam tal-ispażju fl-indirizzar ta' dawn l-isfidi.

Dan kollu huwa ta' benefiċċju reċiproku għall-UE u l-pajjiżi terzi sħab tagħha u huwa 
konsistenti wkoll mal-Koerenza tal-Politika għall-Iżvilupp. Barra minn hekk, il-
kollaborazzjoni fil-qasam tar-riċerka hija forma ta' kooperazzjoni li tista' tkun ta' użu kbir għal 
dawn il-pajjiżi - b'mod partikolari dawk bi dħul medju - li jista' jkun li ma jibbenefikawx aktar 
mill-għajnuna bilaterali tal-UE fl-ambitu tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp 2014 
- 2020.
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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:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-mira ċentrali tal-Orizzont 2020 hija 
s-simplifikazzjoni li għandha tiġi riflessa 
bis-sħiħ fit-tfassil, ir-regoli, il-ġestjoni 
finanzjarja u l-implimentazzjoni tiegħu. 
Orizzont 2020 għandu jkollu l-għan li 
jattira l-parteċipazzjoni qawwija tal-
universitajiet, iċ-ċentri ta’ riċerka, l-
industrija u speċifikament l-SMEs u jkun 
miftuħ għal parteċipanti ġodda, billi jiġbor 
flimkien il-firxa sħiħa ta’ appoġġ għar-
riċerka u l-innovazzjoni f’qafas strateġiku 
komuni wieħed, inkluż sett issimplifikat ta’ 
forom ta’ appoġġ u juża regoli għall-
parteċipazzjoni bi prinċipji applikabbli 
għall-azzjonijiet kollha taħt il-programm. 
Regoli ta’ ffinanzjar aktar sempliċi 
għandhom inaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi għall-parteċipazzjoni u se 
jikkontribwixxu għal tnaqqis fl-iżbalji 
finanzjarji. 

(15) Il-mira ċentrali tal-Orizzont 2020 hija 
s-simplifikazzjoni li għandha tiġi riflessa 
bis-sħiħ fit-tfassil, ir-regoli, il-ġestjoni 
finanzjarja u l-implimentazzjoni tiegħu. 
Orizzont 2020 għandu jkollu l-għan li 
jattira l-parteċipazzjoni qawwija tal-
universitajiet, iċ-ċentri ta’ riċerka, l-
industrija u speċifikament l-SMEs kemm 
tal-Unjoni u pajjiżi assoċjati kif ukoll ta' 
pajjiżi terzi u jkun miftuħ għal parteċipanti 
ġodda, billi jiġbor flimkien il-firxa sħiħa 
ta’ appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni 
f’qafas strateġiku komuni wieħed, inkluż 
sett issimplifikat ta’ forom ta’ appoġġ u 
juża regoli għall-parteċipazzjoni bi 
prinċipji applikabbli għall-azzjonijiet 
kollha taħt il-programm. Regoli ta’ 
ffinanzjar aktar sempliċi għandhom 
inaqqsu l-ispejjeż amministrattivi għall-
parteċipazzjoni u se jikkontribwixxu għal 
tnaqqis fl-iżbalji finanzjarji. 

Emenda2

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u 
tissaħħaħ il-fiduċja pubblika fix-xjenza, 
Orizzont 2020 għandu jiffavorixxi l-
involviment infurmat taċ-ċittadini u s-
soċjetà ċivili f’kwistjonijiet tar-riċerka u l-

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

tagħhom fl-attivitajiet tal-Orizzont 2020; 
jippromwovi l-edukazzjoni fix-xjenza; 
jiggarantixxi r-rispett tal-leġiżlazzjoni 
etika u jippromwovi l-iżvilupp tal-ogħla 
standards etiċi madwar id-dinja u l-
aderenza magħhom; iżid l-aċċessibbiltà u 
l-użu mill-ġdid tar-riżultati ta’ riċerka 
ffinanzjata minn fondi pubbliċi, b’mod 
partikolari pubblikazzjonijiet u dejta 
xjentifika; jiżviluppa aġendi responsabbli 
tar-riċerka u l-innovazzjoni u qafas ta’ 
governanza li jindirizzaw it-tħassib u l-
aspettattivi taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili 
billi jsaħħaħ il-parteċipazzjoni tagħhom
fl-iffissar tal-prijoritajiet tar-riċerka ta’ 
Orizzont 2020.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Ir-riċerka u l-innovazzjoni kollha 
jibnu fuq il-kapaċità tax-xjenzati, l-
istituzzjonijiet ta’ riċerka, in-negozji u ċ-
ċittadini madwar id-dinja li jaccedu, 
jaqsmu u jużaw informazzjoni xjentifika 
b’mod miftuħ, u fl-istess ħin jirrispettaw 
id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Dan 
huwa partikolarment importanti għall-
atturi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, fejn il-
kapaċità ta’ riċerka lokali għandha titjieb 
u li l-kollaborazzjoni tagħhom mas-sħab 
tal-Unjoni tista’ tgħin biex jiġu indirizzati 
sfidi globali komuni u tikkontribwixxi 
għall-eċċellenza fir-riċerka tal-Unjoni. Iż-
żieda fiċ-ċirkolazzjoni u l-isfruttament tal-
għarfien, l-aċċess liberu bla ħlas għal 
pubblikazzjonijiet xjentifiċi, li huma diġà 
mħaddna mis-Seba’ Programm Kwadru, 
għandhom ikunu l-prinċipju ġenerali 
għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi li 
jirċievu finanzjament pubbliku minn 
Orizzont 2020. Barra minn hekk, Orizzont 
2020 għandu jippromwovi aċċess miftuħ 
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għal dejta xjentifika oħra prodotta jew 
miġbura minn riċerka ffinanzjata 
pubblikament, bil-għan li l-aċċess miftuħ 
għal dejta bħal din isir ir-regola ġenerali 
sal-2020.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqiesu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. L-attivitajiet 
kollha għandhom jitwettqu bl-iżgurar ta’ 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem f’konformità mal-Artikolu 168 
TFUE.

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqiesu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. L-attivitajiet 
kollha għandhom jitwettqu bl-iżgurar ta’ 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem f’konformità mal-Artikolu 168 
TFUE. Prinċipji etiċi, bħad-Dikjarazzjoni 
ta’ Ħelsinki, jirrikjedu li d-dejta xjentifika 
prodotta jew miġbura mir-riċerka 
ffinanzjata pubblikament li ssir fuq il-
bnedmin titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku, irrispettivament mill-post fejn 
din iseħħ fl-Ewropa jew x’imkien ieħor 
fid-dinja.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħas-saħħa, l-edukazzjoni, l-
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ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura u l-midja u mal-
fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika 
dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

ispazju, l-ambjent, l-enerġija sostenibbli,
il-kompetittività u l-SMEs, is-sigurtà 
interna, il-kultura u l-midja u mal-fondi tal-
Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika dwar l-
Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni. L-iżvilupp 
ta' sinerġiji mal-azzjoni esterna tal-
Unjoni u l-programmi ta' żvilupp se 
jikkontribwixxi wkoll fl-iżgurar tal-impatt 
massimu ta’ Orizzont 2020, filwaqt li jiġi 
osservat il-prinċipju tal-Koerenza tal-
Politika għall-Iżvilupp imħadden mill-
Artikolu 208 tat-TFUE.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-Orizzont 2020 għandu jippromwovi 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bbażata fuq 
interess komuni u benefiċċju reċiproku. Il-
kooperazzjoni internazzjonali fix-xjenza, 
it-teknoloġija u l-innovazzjoni għandha tiġi 
mmirata lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-

(30) L-Orizzont 2020 għandu jippromwovi 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bbażata fuq 
interess komuni u benefiċċju reċiproku. Il-
kooperazzjoni internazzjonali fix-xjenza, 
it-teknoloġija u l-innovazzjoni għandha tiġi 
mmirata lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-
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Ewropa 2020 sabiex tissaħħaħ il-
kompetittività, tingħata kontribuzzjoni 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà u 
jingħata appoġġ lill-politiki esterni u tal-
iżvilupp tal-Unjoni, inkluż billi jiġu 
żviluppati sinerġiji mal-programmi esterni 
u jagħtu kontribuzzjoni għall-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni bħall-ilħuq tal-
Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju.

Ewropa 2020 sabiex tissaħħaħ il-
kompetittività, tingħata kontribuzzjoni 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà u 
jingħata appoġġ lill-politiki esterni u tal-
iżvilupp tal-Unjoni, inkluż billi jiġu 
żviluppati sinerġiji mal-programmi esterni. 
L-Orizzont 2020 għandu jikkontribwiixi
għall-impenji internazzjonali tal-Unjoni fil-
qasam tal-iżvilupp sostenibbli, b'mod 
partikolari l-ilħuq tal-Għanijiet ta’ Żvilupp 
tal-Millennju u l-adattamenti sussegwenti 
miftiehma fuq livell internazzjonali.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, 
it-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi, filwaqt li tiġi mħeġġa wkoll il-
parteċipazzjoni tar-riċerkaturi minn 
pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dejta xjentifika prodotta jew miġbura 
mir-riċerka ffinanzjata pubblikament li 
ssir fuq il-bnedmin, pereżempju fil-
kuntest tal-provi kliniċi, għandha 
titqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 
u tkun aċċessibbli. 

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili

(1) Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari biex tiġi żgurata l-
parteċipazzjoni xierqa ta’ 
Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili, u l-
impatt tal-innovazzjoni fuqhom, (inklużi 
dawk li jaħdmu fil-kooperazzjoni għall-
iżvilupp) f’ Orizzont 2020. Għandhom 
isiru valutazzjonijiet kwantitattivi u 
kwalitattivi tal- parteċipazzjoni tal-
Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili 
(inklużi dawk li jaħdmu fil-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp) bħala parti mill-
arranġamenti ta’ valutazzjoni u 
monitoraġġ.
(2) Għandha tingħata attenzjoni speċifika 
lil inizjattivi mmirati lejn it-twessigħ tas-
sensibilizzazzjoni u l-iffaċilitar tal-aċċess 
għal finanzjament taħt Orizzont 2020 ta’ 
Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili, 
inklużi dawk li jaħdmu fil-kooperazzjoni 
għall-iżvilupp. Għal dan l-iskop 
għandhom jintużaw Orizzont 2020 u 
programmi ta’ finanzjament oħra tal-
Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali.
(3) L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
(inklużi dawk li jaħdmu fil-kooperazzjoni 
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għall-iżvilupp) għandhom jiġu kkonsultati 
waqt l-implimentazzjoni, l-ipprogrammar, 
il-monitoraġġ u l-valutazzjoni ta’ Orizzont 
2020.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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; sħubiji pubbliċi-
privati ġodda stabbiliti abbażi tal-
Artikolu 187 TFUE; u kopri oħra ta’ 
finanzjament imsemmija fl-
Artikolu [55(1)(b)(v) jew (vii)] tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 
[Regolament Finanzjarju Ġdid]. Din il-
forma ta’ sħubiji għandha tkun 
implimentata biss fejn il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-objettivi mwettqa u l-
iskala tar-riżorsi meħtieġa jiġġustifikawha;

(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; sħubijiet pubbliċi-
privati ġodda stabbiliti abbażi tal-
Artikolu 187 TFUE; riċerka innovattiva 
eżistenti oħra u sħubijiet ta’ innovazzjoni 
bħal sħubijiet għall-iżvilupp ta’ prodotti, u
korpi oħra ta’ finanzjament imsemmija fl-
Artikolu [55(1)(b)(v) jew (vii)] tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 
[Regolament Finanzjarju Ġdid]. Din il-
forma ta’ sħubijiet għandha tkun 
implimentata biss fejn il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-objettivi mwettqa u l-
iskala tar-riżorsi meħtieġa jiġġustifikawha;

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iskala tal-impatt fuq il-kompetittività 
industrijali, it-tkabbir sostenibbli u l-
kwistjonijiet soċjoekonomiċi;

(b) l-iskala tal-impatt fuq il-kompetittività 
industrijali, it-tkabbir sostenibbli u l-
kwistjonijiet soċjoekonomiċi u l-isfidi tas-
soċjetà, li huma ta’ natura globali;

Emenda 13
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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Ir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni fir-rigward ta’ sħubijiet 
pubbliċi-privati maħluqa jew iffinanzjati 
taħt Orizzont 2020 għandhom jirrispettaw 
kompletament ir-regoli stabbiliti fir-
Regolament (UE) Nru (XX/XX [ir-
Regolament Finanzjarju], kif ukoll ir-
regoli stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 
XX/XX [Regoli għall-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni f’Orizzont 2020] u 
kwalunkwe deroga li tinsab fih.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Entitajiet stabbiliti f’pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandhom ikunu eliġibbli biex 
jipparteċipaw f’azzjonijiet indiretti tal-
Orizzont 2020 taħt il-kundizzjonijiet 
stipulati fir-Regolament (UE) XX/XX 
[Regoli għall-Parteċipazzjoni]. Il-
kooperazzjoni internazzjonali ma’ pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandha tkun promossa matul u fi ħdan l-
Orizzont 2020 biex jintlaħqu, b’mod 
partikolari, l-objettivi li ġejjin:

1. Entitajiet stabbiliti f’pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandhom ikunu eliġibbli biex 
jipparteċipaw f’azzjonijiet indiretti tal-
Orizzont 2020 taħt il-kundizzjonijiet 
stipulati fir-Regolament (UE) XX/XX 
[Regoli għall-Parteċipazzjoni]. Il-
kooperazzjoni internazzjonali ma’ pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandha tkun promossa u integrata 
f’Orizzont 2020 biex jintlaħqu, b’mod 
partikolari, l-objettivi li ġejjin:

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

stabbiliti fil-Kunsens Ewropew dwar l-
Iżvilupp u l-Aġenda għall-Bidla, li 
jikkumplementaw il-programmi esterni u 
tal-iżvilupp, u jikkontribwixxu għat-
twettiq ta’ impenji internazzjonali fil-
qasam tal-iżvilupp sostenibbli, b’mod 
partikolari l-kisba tal-Għanijiet ta’ 
Żvilupp tal-Millennju u l-adattamenti 
tagħhom sussegwentement miftiehma fuq 
livell internazzjonali.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Azzjonijiet immirati bl-objettiv li 
jippromwovu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi jew gruppi speċifiċi ta’ pajjiżi terzi 
għandhom ikunu implimentati abbażi ta’ 
interess komuni u benefiċċju reċiproku, 
filwaqt li jqisu l-kapaċitajiet xjentifiċi u 
teknoloġiċi tagħhom u l-opportunitajiet tas-
suq, u l-impatt mistenni.

2. Azzjonijiet immirati bl-objettiv li 
jippromwovu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi jew gruppi speċifiċi ta’ pajjiżi terzi 
għandhom ikunu implimentati abbażi ta’ 
interess komuni u benefiċċju reċiproku, 
filwaqt li jqisu l-kapaċitajiet xjentifiċi u 
teknoloġiċi tagħhom, l-bżonnijiet ta' 
żvilupp tagħhom u l-opportunitajiet tas-
suq, u l-impatt mistenni. Dawn jinkludu 
azzjonijiet intiżi għat-tisħiħ tal-
kapaċitajiet ta’ riċerka f’pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u azzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
ċċentrati fuq il-bżonnijiet speċifiċi 
tagħhom f’oqsma bħas-saħħa, inkluża r-
riċerka fuq mard u epidemiji minsija, l-
agrikoltura, is-sajd u l-ambjent.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prijoritajiet ta’ kooperazzjoni għandhom 
iqisu żviluppi fil-politika tal-Unjoni u 
opportunitajiet għal kooperazzjoni ma’ 
pajjiżi terzi, kif ukoll nuqqasijiet possibbli 

Il-prijoritajiet ta’ kooperazzjoni għandhom 
iqisu żviluppi fil-politika tal-Unjoni inklużi 
politiki esterni u dwar l-iżvilupp u
opportunitajiet għal kooperazzjoni ma’ 
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fis-sistemi tal-proprjetà intelletwali ta’ 
pajjiż terz.

pajjiżi terzi, kif ukoll nuqqasijiet possibbli 
fis-sistemi tal-proprjetà intelletwali ta’ 
pajjiż terz.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, il-politiki ta’ 
koordinazzjoni għandhom jaħdmu 
b’konformità mal-politiki ta’ migrazzjoni, 
tal-ażil u tal-iżvilupp, sabiex jiġi evitat l-
“eżodu ta’ mħuħ” mill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
timplimenta azzjonijiet ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni dwar Orizzont 2020, 
inkluż miżuri ta' komunikazzjoni rigward 
proġetti u riżultati appoġġati. Il-baġit 
allokat għal komunikazzjoni taħt Orizzont 
2020 għandu jikkontribwixxi wkoll biex 
ikopri l-komunikazzjoni korportattiva tal-
prijoritajiet tal-politika tal-Unjoni sakemm 
huma relatati mal-objettiv ġenerali ta’ dan 
ir-Regolament.

Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
timplimenta azzjonijiet ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni dwar Orizzont 2020, 
inkluż miżuri ta' komunikazzjoni rigward 
proġetti u riżultati appoġġati. Sabiex 
jiżdiedu ċ-ċirkolazzjoni u l-isfruttament 
tal-għarfien u biex tiġi mmassimizzata l-
effiċjenza tal-isforzi tar-riċerka, il-
prinċipju ġenerali għal pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi ta’ riċerka li jirċievu 
finanzjament pubbliku minn Orizzont 
2020 għandu jkun l-aċċess onlajn liberu u 
mingħajr ħlas għall-pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi, li diġà ġie inkluż fis-Seba’ 
Programm Kwadru. Għandu jiġi promoss 
aċċess miftuħ bla ħlas għad-dejta 
xjentifika prodotta jew miġbura permezz 
ta' riċerka ffinanzjata mill-Orizzont 2020.
Il-baġit allokat għal komunikazzjoni taħt 
Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
wkoll biex ikopri l-komunikazzjoni 
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korportattiva tal-prijoritajiet tal-politika tal-
Unjoni sakemm huma relatati mal-objettiv 
ġenerali ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) inizjattivi maħsuba biex iżidu s-
sensibilizzazzjoni u jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-iffinanzjar taħt l-Orizzont 2020, 
b’mod partikolari għal dawk ir-reġjuni jew 
it-tipi ta’ parteċipant li mhumiex 
irrappreżentati biżżejjed;

(a) inizjattivi maħsuba biex iżidu s-
sensibilizzazzjoni u jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-iffinanzjar taħt l-Orizzont 2020, 
b’mod partikolari għal dawk ir-reġjuni jew 
it-tipi ta’ parteċipanti li mhumiex 
rappreżentati biżżejjed, bħar-riċerkaturi li 
ġejjin minn pajjiżi li qed jiżviluppaw jew 
mill-pajjiżi terzi;

Emenda 21

Proposta għal regolament
Anness I − paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 
ta’ riżorsi u għarfien minn kampijiet, 
teknoloġiji u dixxiplini xjentifiċi differenti 
sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi. L-
attivitajiet għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu 
mir-riċerka sas-suq, b’iffukar ġdid fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni, bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi 
għall-ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, id-disinn, l-innovazzjoni 
xprunata mill-utent aħħari, l-innovazzjoni 
soċjali u l-adozzjoni tal-innovazzjonijiet 

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 
ta’ riżorsi u għarfien minn oqsma, 
teknoloġiji u dixxiplini xjentifiċi differenti 
sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi. L-
attivitajiet għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu 
mir-riċerka sas-suq, b’iffukar ġdid fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni, bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi 
għall-ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, id-disinn, l-innovazzjoni 
xprunata mill-utent aħħari.  Se jkun hemm 
enfażi akbar fuq l-użu ta’ għodda 
innovattivi għall-finanzjament tar-riċerka, 
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mis-suq. bħall-premjijiet għall-innovazzjoni biex 
jiġu ffinanzjati dwan l-attivitajiet.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minħabba n-natura globali tal-isfidi u r-
rabta mill-qrib tagħhom mal-politiki 
esterni u l-impenji internazzjonali tal-
Unjoni, il-kooperazzjoni strateġika ma’ 
pajjiżi terzi għandha tkun parti integrali 
minn kull sfida. Barra minn hekk, 
għandu jiġi pprovdut appoġġ trasversali 
għall-kooperazzjoni internazzjonali taħt l-
objettiv speċifiku “Soċjetajiet inklużivi, 
innovattivi u siguri”.

(L-aħħar paragrafu tal-Anness 1 – paragrafu 16 tat-test tal-Kummissjoni ġie mmodifikat u 
issa huwa l-paragrafu l-ġdid 15(a))

Emenda 23

Proposta għal regolament
Anness I − paragrafu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi, 
inklużi kwistjonijiet ta' aċċess għall-
edukazzjoni u għal drittijiet soċjali u 
kulturali, għandhom ikunu parti integrali 
tal-attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-provvista 
ta’ bażi soda ta’ evidenza għat-tfassil tal-
politika fil-livelli internazzjonali, tal-
Unjoni, nazzjonali u reġjonali.
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Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u 
siguri”.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għaldaqstant, sal-2020 l-ERC għandu 
jimmiru li juri li: l-aqwa riċerkaturi qed 
jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet tal-
ERC, li l-finanzjament tal-ERC wassal 
direttament għal pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità u għall-
kummerċjalizzazzjoni u l-applikazzjoni ta' 
teknoloġiji u ideat innovattivi u li l-ERC ta 
kontribuzzjoni sinifkanti wkoll biex 
jagħmel l-Ewropa ambjent aktar attraenti 
għall-aħjar xjenzati tad-dinja. B’mod 
partikolari, l-ERC għandu jimmira titjib li 
jista’ jitkejjel fis-sehem tal-Unjoni fir-
rigward tal-pubblikazzjonijiet l-aktar 
ikkwotati li qegħdin fl-ogħla 1 % fid-dinja. 
Barra minn hekk, għandu jimmira għal 
żieda sostanzjali fl-għadd ta’ riċerkaturi 
eċċellenti minn barra l-Ewropa li huwa 
jiffinanzja u titjib speċifiku fil-prattiki 
istituzzjonali u l-politiki nazzjonali biex 
jappoġġa l-aqwa riċerkaturi.

Għaldaqstant, sal-2020 l-ERC għandu 
jimmira li juri li: l-aqwa riċerkaturi qed 
jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet tal-
ERC, li l-finanzjament tal-ERC wassal 
direttament għal pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità u għall-
kummerċjalizzazzjoni u l-applikazzjoni ta' 
teknoloġiji u ideat innovattivi u li l-ERC ta 
kontribuzzjoni sinifkanti wkoll biex 
jagħmel l-Ewropa ambjent aktar attraenti 
għall-aħjar xjenzati tad-dinja. B’mod 
partikolari, l-ERC għandu jimmira titjib li 
jista’ jitkejjel fis-sehem tal-Unjoni fir-
rigward tal-pubblikazzjonijiet l-aktar 
ikkwotati li qegħdin fl-ogħla 1 % fid-dinja. 
Barra minn hekk, għandu jimmira għal 
żieda sostanzjali fl-għadd ta’ riċerkaturi 
eċċellenti minn barra l-Ewropa li huwa 
jiffinanzja, billi joffri għajnuna għar-
riċerkaturi żgħażagħ li ġejjin mill-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw, u għal titjib speċifiku fil-
prattiki istituzzjonali u l-politiki nazzjonali 
biex jappoġġa l-aqwa riċerkaturi.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 3.3 punt b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu biex 
iħeġġu lir-riċerkaturi b’esperjenza 

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

jwessgħu jew japprofondixxu l-ħiliet 
tagħhom permezz tal-mobbiltà billi 
jinħolqu opportunitajiet ta’ karrieri 
attraenti f’universitajiet, istituzzjonijiet tar-
riċerka, negozji, SMEs u gruppi 
soċjoekonomiċi oħrajn fl-Ewropa kollha u 
lil hinn, billi joffru lir-riċerkaturi l-
opportunità li jitħarrġu u li jtejbu l-
għarfien tagħhom f’organizzazzjoni tar-
riċerka ta' livell għoli f’pajjiż terz. L-
opportunitajiet li terġa’ tinbeda karriera fir-
riċerka wara waqfa għandhom jiġu 
appoġġati wkoll.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 3.3 punt c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu l-
appoġġ għal skambji għal terminu ta’ 
żmien qasir ta’ persunal tar-riċerka u l-
innovazzjoni fost sħubija ta’ universitajiet, 
istituzzjonijiet tar-riċerka, negozji, SMEs u 
gruppi soċjoekonomiċi oħrajn, fl-Ewropa 
kif ukoll madwar id-dinja. Dan se jinkludi 
t-trawwim ta’ kooperazzjoni ma’ pajjiżi 
terzi, u, b’mod partikolari, it-tisħiħ tas-
sħubijiet xjentifiċi bejn l-Unjoni u l-pajjiżi 
bi dħul medju u dawk li qed jiżviluppaw.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 4.3 punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan għandu jkun li jiġu appoġġati s-
sħubiji bejn dawk li jfasslu l-politika u l-
korpi ta’ finanzjament rilevanti, l-għodod 
tal-pjanijiet direzzjonali u l-monitoraġġ 
għat-teħid ta’ deċiżjonijiet kif ukoll 
attivitajiet ta’ kooperazzjoni 

L-għan għandu jkun li jiġu appoġġati s-
sħubiji bejn dawk li jfasslu l-politika u l-
korpi ta’ finanzjament rilevanti, l-għodod 
tal-pjanijiet direzzjonali u l-monitoraġġ 
għat-teħid ta’ deċiżjonijiet kif ukoll 
attivitajiet ta’ kooperazzjoni 
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internazzjonali. internazzjonali. L-infrastrutturi tar-
riċerka Ewropej għandhom jiġu 
appoġġati fl-attivitajiet ta’ relazzjonijiet 
internazzjonali tagħhom u kkonsultati fil-
proċess tal-ifformar tal-istrateġija 
Ewropea għall-kooperazzjoni 
internazzjonali fir-riċerka.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Anness I – parti I – punt 4.3 – punt c – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sħubijiet fl-Infrastruttura tar-Riċerka 
ma’ pajjiżi li qed jiżviluppaw, pereżempju 
bħala parti mill-Istrateġija konġunta UE-
Afrika, għandhom jiġu indirizzati wkoll.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet se jikkontribwixxu 
għall-objettivi tal-inizjattivi ewlenin tal-
Ewropa 2020 dwar l-Unjoni tal-
Innovazzjoni, Ewropa li tuża r-riżorsi 
b’effiċjenza, Politika industrijali għall-era 
tal-globalizzazzjoni u Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa kif ukoll l-objettivi tal-
politika tal-ispazju tal-Unjoni Ewropea. 

Dawn l-attivitajiet se jikkontribwixxu 
għall-objettivi tal-inizjattivi ewlenin tal-
Ewropa 2020 dwar l-Unjoni tal-
Innovazzjoni, Ewropa li tuża r-riżorsi 
b’effiċjenza, Politika industrijali għall-era 
tal-globalizzazzjoni u Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa. Dawn se jikkontribwixxu 
wkoll għall-objettivi tal-politika tal-Unjoni 
Ewropea u impenji internazzjonali fl-
oqsma tal-ispazju, tas-saħħa, tal-ambjent, 
tal-enerġija u tas-sigurtà tal-ikel. 
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispazju huwa settur li qed jikber malajr li 
jwassal informazzjoni essenzjali lil bosta 
oqsma tas-soċjetà moderna, jissodisfa d-
domandi fundamenti tagħha, jindirizza 
mistoqsijiet xjentifiċi universali, u huwa 
utli biex jiżgura l-pożizzjoni tal-Unjoni 
bħala attur ewlieni fix-xena internazzjonali.
Ir-riċerka tal-ispazju hija l-bażi tal-
attivitajiet kollha mwettqa fl-ispazju, iżda 
fil-preżent hija frammentata fil-programmi 
nazzjonali mmexxija minn subsett ta' Stati 
Membri tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni u l-
investiment fil-livell tal-Unjoni fir-riċerka 
tal-ispazju huma meħtieġa (ara l-
Artikolu 189 TFUE) sabiex jinżamm l-lat 
kompettitiv, biex ikun hemm salvagwardja 
għall-infrastruttura tal-ispazju tal-Unjoni 
bħal Galileo u biex jinżamm ir-rwol fil-
futur tal-Unjoni fl-ispazju. Barra minn 
hekk, is-servizzi u l-applikazzjonijiet 
innovattivi downstream li jużaw 
informazzjoni dderivata mill-ispazju 
jirrappreżentaw sors importanti ta’ tkabbir 
u ħolqien ta’ impjiegi.

L-ispazju huwa settur li qed jikber malajr li 
jwassal informazzjoni essenzjali lil bosta 
oqsma tas-soċjetà moderna, jissodisfa d-
domandi fundamentali tagħha, jindirizza 
mistoqsijiet xjentifiċi universali u sfidi 
globali bħat-tibdil fil-klima, u huwa utli 
biex jiżgura l-pożizzjoni tal-Unjoni bħala 
attur ewlieni fix-xena internazzjonali. Ir-
riċerka tal-ispazju hija l-bażi tal-attivitajiet 
kollha mwettqa fl-ispazju, iżda fil-preżent 
hija frammentata fil-programmi nazzjonali 
mmexxija minn subsett ta' Stati Membri 
tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni u l-
investiment fil-livell tal-Unjoni fir-riċerka 
tal-ispazju huma meħtieġa (ara l-
Artikolu 189 TFUE) sabiex jinżamm il-lat
kompettitiv, biex ikun hemm salvagwardja 
għall-infrastruttura tal-ispazju tal-Unjoni 
bħal Galileo u biex jinżamm ir-rwol fil-
futur tal-Unjoni fl-ispazju. Barra minn 
hekk, is-servizzi u l-applikazzjonijiet 
innovattivi downstream li jużaw 
informazzjoni dderivata mill-ispazju 
jirrappreżentaw sors importanti ta’ tkabbir 
u ħolqien ta’ impjiegi, waqt li 
jikkontribwixxu wkoll għat-twettiq tal-
objettivi esterni u l-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni fl-oqsma tar-
rispons għall-kriżijiet umanitarji u l-
ambjent, pereżempju.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1.6.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispazju huwa mezz importanti, iżda ta’ 
sikwit inviżibbli, li jippermetti r-

L-ispazju huwa mezz importanti, iżda ta’ 
sikwit inviżibbli, li jippermetti r-
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realizzazzjoni ta’ diversi servizzi u prodotti 
li huma kruċjali għas-soċjetà moderna tal-
lum, bħat-tbassir tat-temp għan-
navigazzjoni, il-komunikazzjoni u l-
informazzjoni ġeografika. Il-formulazzjoni 
u l-implimentazzjoni tal-politika f’livell 
Ewropew, nazzjonali u reġjonali 
jiddependu dejjem aktar fuq informazzjoni 
li ġejja mill-ispazju. Is-settur spazjali 
globali qed jikber u jespandi malajr 
f’reġjuni ġodda (eż. iċ-Ċina u l-Amerika 
t’Isfel). L-industrija Ewropea attwalment 
hija esportatur kunsiderevoli ta’ satelliti 
tal-aqwa kwalità għal skopijiet 
kummerċjali u xjentifiċi. Il-kompetizzjoni 
globali li dejjem tiżdied qed tkun ta’ 
theddida għall-pożizzjoni tal-Ewropa f’dan 
il-qasam. Għaldaqstant, l-Ewropa għandha 
interess biex tiżgura li l-industrija tagħha 
tkompli tiffjorixxi f’dan is-suq daqstant 
kompetittiv. Barra minn hekk, dejta mis-
satelliti xjentifiċi Ewropej irriżultaw 
f’uħud mill-iskoperti xjentifiċi l-aktar 
sinifikanti f’dawn l-aħħar għexieren ta’ 
snin fix-xjenzi terrestri u l-astronomija. 
Minħabba din il-kapaċità unika, is-settur 
spazjali Ewropew għandu rwol kritiku fl-
indirizzar tal-isfidi identifikati mill-
Ewropa 2020.

realizzazzjoni ta’ diversi servizzi u prodotti 
li huma kruċjali għas-soċjetà moderna tal-
lum, bħan-navigazzjoni, il-
komunikazzjoni, it-tbassir tat-temp u l-
informazzjoni ġeografika. Il-formulazzjoni 
u l-implimentazzjoni tal-politika f’livell 
Ewropew, nazzjonali u reġjonali 
jiddependu dejjem aktar fuq informazzjoni 
li ġejja mill-ispazju. Is-settur spazjali 
globali qed jikber u jespandi malajr 
f’reġjuni ġodda (eż. l-Afrika, iċ-Ċina u l-
Amerika t’Isfel). L-industrija Ewropea 
attwalment hija esportatur kunsiderevoli ta’ 
satelliti tal-aqwa kwalità għal skopijiet 
kummerċjali u xjentifiċi. Il-kompetizzjoni 
globali li dejjem tiżdied qed tkun ta’ 
theddida għall-pożizzjoni tal-Ewropa f’dan 
il-qasam. Għaldaqstant, l-Ewropa għandha 
interess biex tiżgura li l-industrija tagħha 
tkompli tiffjorixxi f’dan is-suq daqstant 
kompetittiv. Barra minn hekk, dejta mis-
satelliti xjentifiċi Ewropej irriżultaw 
f’uħud mill-iskoperti xjentifiċi l-aktar 
sinifikanti f’dawn l-aħħar għexieren ta’ 
snin fix-xjenzi terrestri u l-astronomija. 
Minħabba din il-kapaċità unika, is-settur 
spazjali Ewropew għandu rwol kritiku fl-
indirizzar tal-isfidi identifikati mill-
Ewropa 2020.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 3.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-SMEs għandhom jiġu appoġġati tul l-
Orizzont 2020 kollu. Għal dan il-għan, 
strument apposta tal-SMEs għandu 
jipprovdi appoġġ li jingħata fi stadji u bla 
xkiel, u li jkopri ċ-ċiklu kollu ta’ 
innovazzjoni. L-istrument tal-SMEs 
għandu jimmira t-tipi kollha ta’ SMEs 
innovattivi li juru ambizzjoni qawwija biex 
jiżviluppaw, jikbru u jsiru internazzjonali. 
Dan għandu jiġi pprovdut għat-tipi kollha 

L-SMEs għandhom jiġu appoġġati tul l-
Orizzont 2020 kollu. Għal dan il-għan, 
strument apposta tal-SMEs għandu 
jipprovdi appoġġ li jingħata fi stadji u bla 
xkiel, u li jkopri ċ-ċiklu kollu ta’ 
innovazzjoni. L-istrument tal-SMEs 
għandu jimmira t-tipi kollha ta’ SMEs 
innovattivi li juru ambizzjoni qawwija biex 
jiżviluppaw, jikbru u jsiru internazzjonali u 
li fil-proċess tal-ftuħ għas-swieq esterni 



AD\911727MT.doc 21/32 PE489.624v02-00

MT

ta’ innovazzjoni, inklużi innovazzjonijiet 
ta’ servizz, mhux teknoloġiċi u soċjali. L-
għan huwa l-iżvilupp u l-kapitalizzazzjoni 
fuq il-potenzjal tal-innovazzjoni tal-SMEs 
billi timtlela l-lakuna fl-iffinanzjar fil-fażi 
bikrija tar-riċerka u l-innovazzjoni ta’ 
riskju għoli, jiġu stimulati l-
innovazzjonijiet u tiżdied il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka fis-settur privat.

jimplimentaw politiki li jiffokaw fuq ir-
responsabbiltà soċjali korporattiva, 
partikolarment jekk joperaw fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw. Dan għandu jiġi pprovdut 
għat-tipi kollha ta’ innovazzjoni, inklużi 
innovazzjonijiet ta’ servizz, mhux 
teknoloġiċi u soċjali. L-għan huwa l-
iżvilupp u l-kapitalizzazzjoni fuq il-
potenzjal tal-innovazzjoni tal-SMEs billi 
jimtela n-nuqqas fl-iffinanzjar fil-fażi 
bikrija tar-riċerka u l-innovazzjoni ta’ 
riskju għoli, jiġu stimulati l-
innovazzjonijiet u tiżdied il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka fis-settur privat.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kundizzjonijiet kroniċi bħall-mard 
kardjovaskulari (CVD), il-kanċer, id-
dijabete, id-disturbi newroloġiċi u fis-saħħa 
mentali, il-piż żejjed u l-obeżità u diversi 
limitazzjonijiet funzjonali huwa kawżi 
ewlenin ta’ diżabbiltà, nuqqas ta’ saħħa u 
mwiet prematuri, u jippreżentaw spejjeż 
soċjali u ekonomiċi konsiderevoli.

Kundizzjonijiet kroniċi bħall-mard 
kardjovaskulari (CVD), il-kanċer, id-
dijabete, id-disturbi newroloġiċi u fis-saħħa 
mentali, il-piż żejjed u l-obeżità u diversi 
limitazzjonijiet funzjonali huwa kawżi 
ewlenin ta’ diżabbiltà, nuqqas ta’ saħħa u 
mwiet prematuri, u jippreżentaw spejjeż 
soċjali u ekonomiċi konsiderevoli. Mudelli 
innovattivi ta' finanzjament u t-tixrid tar-
riżultati tax-xogħol ta' riċerka, bħal 
premjijiet għall-innovazzjoni, huma 
importanti ħafna biex jiġu indirizzati 
dawn l-isfidi tas-soċjetà u biex jippermettu 
lir-riċerkaturi fl-Ewropa u fil-bqija tad-
dinja sabiex ikollhom rwol attiv u effettiv 
biex jintlaħaq dan l-għan.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.1 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mard infettiv (eż. l-HIV/AIDS, it-
tuberkulożi u l-malarja), huwa ta’ tħassib 
globali, u jammonta għal 41 % tal-
1.5 biljun sena ta’ ħajja aġġustati wara 
diżabbiltà madwar id-dinja, bi 8 % 
minnhom fl-Ewropa. Għandha sssir tħejjija 
wkoll għall-epidemiji emerġenti u t-
theddida ta’ żieda fir-reżistenza kontra l-
mikrobi.

Il-mard infettiv (eż. l-HIV/AIDS, it-
tuberkulożi, il-malarja u l-mard minsi),
jammonta għal 41% tal-1.5 biljun sena ta’ 
ħajja aġġustati wara diżabbiltà madwar id-
dinja, bi 8% minnhom fl-Ewropa. Għandha 
ssir tħejjija wkoll għall-epidemiji 
emerġenti u emerġenti mill-ġdid u t-
theddida ta’ żieda fir-reżistenza kontra l-
mikrobi. Hawnhekk, il-qasam speċifiku 
taż-żoonosi jeħtieġ attenzjoni, flimkien 
ma’ attivitajiet oħra appoġġati li jiffokaw 
fuq is-saħħa tal-annimali.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.1 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sadanittant, il-proċessi tal-iżvilupp tad-
drogi u l-vaċċini qed isiru aktar għoljin u 
anqas effettivi. L-inugwaljanzi persistenti 
fis-saħħa għandhom jiġu indirizzati, u 
għandu jiġi żgurat aċċess għas-sistemi tas-
saħħa effettivi u kompetenti għall-Ewropej 
kollha.

Sadanittant, il-proċessi tal-iżvilupp tad-
drogi u l-vaċċini qed isiru aktar għoljin u 
anqas effettivi. L-inugwaljanzi persistenti 
fis-saħħa għandhom jiġu indirizzati, u 
għandu jiġi żgurat aċċess globali għas-
sistemi tas-saħħa effettivi u kompetenti, 
sabiex tiġi żgurata l-aħjar saħħa possibbli
għall-Ewropej kollha.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mard u d-diżabbiltà ma jitwaqqfux bil-
konfini nazzjonali. Rispons xieraq 
f’termini ta’ riċerka u innovazzjoni fil-
livell Ewropew jista’ u għandu jagħti 
kontribuzzjoni kruċjali biex jiġu indirizzati 
dawn l-isfidi, iwassal għal saħħa u 
benesseri aħjar għal kulħadd, u permezz 

Il-mard u d-diżabbiltà ma jitwaqqfux bil-
konfini nazzjonali. Rispons xieraq 
f’termini ta’ riċerka u innovazzjoni fil-
livell Ewropew fi sħubija ma’ pajjiżi terzi
jista’ u għandu jagħti kontribuzzjoni 
kruċjali biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi li 
huma ta’ natura globali, biex b’hekk 
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tiegħu l-Ewropa jkollha t-tmexxija fl-
innovazzjonijiet relatati mas-saħħa u l-
benesseri fis-swieq globali li qed jespandu 
rapidament.

ikunu jistgħu jintlaħqu l-Għanijiet tal-
Millenju għall-Iżvilupp, u sabiex iwassal 
għal saħħa u benesseri aħjar għal kulħadd, 
u sabiex l-Ewropa jkollha t-tmexxija fl-
innovazzjonijiet relatati mas-saħħa u l-
benesseri fis-swieq globali li qed jespandu 
rapidament.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli u effettivi.
Barra minn hekk, il-pertinenza ta’ dawn l-
isfidi fl-Ewropa u f’ħafna każijiet, 
globalment, teħtieġ tweġiba kkaratterizzata 
minn żmien twil u appoġġ koordinat għal 
kooperazzjoni bejn timijiet eċċellenti, 
multidixxiplinari u multisettorjali.

Ir-rispons jiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u fuq it-traduzzjoni koerenti u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
f’prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli, effettivi u
aċċessibbli. Barra minn hekk, il-pertinenza 
ta’ dawn l-isfidi fl-Ewropa u f’ħafna 
każijiet, globalment, teħtieġ tweġiba 
kkaratterizzata minn żmien twil u appoġġ 
fit-tul u koordinat għal kooperazzjoni bejn 
timijiet eċċellenti, multidixxiplinari u 
multisettorjali globalment, inkluża l-
kapaċità tar-riċerka u l-iżvilupp f’żoni 
endemiċi.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bl-istess mod, il-kumplessità tal-isfida u l-
interdipendenza tal-komponenti tagħha 
jeħtieġu tweġiba fil-livell Ewropew. Ħafna 
approċċi, għodod u teknoloġiji japplikaw 
għal ħafna mill-oqsma tar-riċerka u l-
innovazzjoni ta’ din l-isfida u huma 

Bl-istess mod, il-kumplessità tal-isfida u l-
interdipendenza tal-komponenti tagħha 
jeħtieġu tweġiba fil-livell Ewropew. Ħafna 
approċċi, għodod u teknoloġiji japplikaw 
għal ħafna mill-oqsma tar-riċerka u l-
innovazzjoni ta’ din l-isfida u huma 
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appoġġati aħjar fil-livell tal-Unjoni. Dawn 
jinkludu l-iżvilupp ta’ koorti fit-tul u t-
twettiq ta’ provi kliniċi, l-użu kliniku ta’ “-
omiċi” jew l-iżvilupp ta’ ICT u l-
applikazzjonijiet tagħhom fil-prattika tas-
saħħa, speċjalment is-saħħa elettronika. Ir-
rekwiżiti ta’ popolazzjonijiet speċifiċi 
huma wkoll indirizzati l-aħjar b’mod 
integrat, pereżempju bl-iżvilupp ta’ 
mediċina stratifikata u/jew personalizzata, 
fit-trattament ta’ mard rari, u fil-provvista 
ta’ soluzzjonijiet għal għixien assistit u 
indipendenti.

appoġġati aħjar fil-livell tal-Unjoni. Dawn 
jinkludu l-kollaborazzjoni internazzjonali 
bejn riċerkaturi sabiex jinkisbu l-massa 
kritika u l-għarfien espert meħtieġa, l-
iżvilupp ta’ koorti fit-tul u t-twettiq ta’ 
provi kliniċi, l-użu kliniku ta’ “-omiċi” jew 
l-iżvilupp ta’ ICT u l-applikazzjonijiet 
tagħhom fil-prattika tas-saħħa, speċjalment 
is-saħħa elettronika. Ir-rekwiżiti ta’ 
popolazzjonijiet speċifiċi huma wkoll 
indirizzati l-aħjar b’mod integrat, 
pereżempju bl-iżvilupp ta’ mediċina 
stratifikata u/jew personalizzata, fid-
dijanjożi, il-prevenzjoni u t-trattament ta’ 
mard relatat mal-faqar, mard minsi u rari 
u mard li ma jittiħidx, u fil-provvista ta’ 
soluzzjonijiet għal għajxien assistit u 
indipendenti.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.2 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mard relatat mal-faqar u l-mard minsi 
huwa ta’ tħassib globali u n-nuqqasijiet 
fir-riċerka jridu jiġu indirizzati permezz 
tal-ħolqien tal-innovazzjoni mmexxija 
mill-ħtiġijiet tal-pazjenti. Iż-żieda fil-
prevalenza ta’ tali mard infettiv emerġenti 
u li qed jerġa’ jemerġi fir-reġjun 
Ewropew – spiss riżultat ta’ tibdil fil-
klima u l-moviment globali tan-nies – u l-
problema li dejjem tikber tar-reżistenza 
antimikrobjali jenfasizzaw aktar il-ħtieġa 
għal approċċ komprensiv u kkoordinat 
internazzjonalment u l-appoġġ pubbliku 
miżjud għar-R&Ż għal dan il-mard li 
joqtol miljuni ta’ nies kull sena.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.2 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi mmasimizzat l-impatt ta’ 
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni, huwa 
meħtieġ appoġġ għall-ispettru kollu ta’ 
attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni. Mir-
riċerka bażika għat-traduzzjoni tal-għarfien 
għall-provi kbar u azzjonijiet ta’ 
dimsotrazzjonim, bl-immobilizzar ta’ 
investiment privat; għal akkwist pubbliku u 
prekummerċjali għal prodotti, servizzi, 
soluzzjonijiet skalabbli, li huma meta 
neċessarji, interoperabbli u appoġġati minn 
standards u/jew linji gwida definiti, ġodda. 
Dan l-isforz Ewropew ikkoordinat se 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp kontinwu 
taż-ŻER. Se jinterfaċċa wkoll, meta u fejn 
xieraq, ma’ attivitajiet żviluppati fil-kuntest 
tal-Programm tas-Saħħa għat-Tkabbir u s-
Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar 
it-Tixjiħ Attiv u b’Saħħtu.

Sabiex jiġi mmassimizzat l-impatt ta’ 
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni u jinħolqu 
benefiċċji fit-tul għall-objettivi tiegħu, 
huwa meħtieġ appoġġ għall-ispettru kollu 
ta’ attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni. 
Mir-riċerka bażika għat-traduzzjoni tal-
għarfien għall-provi kbar u azzjonijiet ta’ 
dimostrazzjoni, bl-immobilizzar ta’ 
investiment privat; għal akkwist pubbliku u 
prekummerċjali għal prodotti, servizzi, 
soluzzjonijiet skalabbli, li huma meta 
neċessarju, interoperabbli u appoġġati 
minn standards u/jew linji gwida definiti, 
ġodda. Dan l-isforz Ewropew ikkoordinat 
se jikkontribwixxi għall-iżvilupp kontinwu 
taż-ŻER. Se jikkomplimenta u joħloq 
sinerġiji wkoll, meta u fejn xieraq, ma’ 
attivitajiet żviluppati fil-kuntest tal-
Programm tas-Saħħa għat-Tkabbir u s-
Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar 
it-Tixjiħ Attiv u b’Saħħtu, il-
Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-rwol 
tal-UE fil-programmi esterni dwar is-
Saħħa Globali u l-Unjoni u l-impenji 
internazzjonali fil-qasam tas-saħħa 
globali.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 

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

vaċċini preventivi, terapiji u trattamenti 
ġodda u aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico 
għat-titjib tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-
mard; l-iżvilupp ta’ trattamenti adattati u 
t-trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli inklużi l-aspetti 
psikosoċjali; it-titjib fil-proċeduri 
regolatorji u fl-appoġġ tal-aċċess għall-
attivitajiet relatati; ġbir u użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tekniki tal-analiżi tad-
dejta standardizzati; tixjiħ attiv u 
b’saħħtu, indipendenti u għajxien assistit; 
l-għoti ta’ setgħa individwali għall-
awtoġestjoni tas-saħħa; il-promozzjoni ta’ 
kura integrata; titjib tal-għodod u l-metodi 
xjentifiċi biex jiġu appoġġati t-tfassil tal-
politika u l-ħtiġijiet regolatorji; u 
ottimizzazzjoni tal-effiċjenza u l-effettività 
tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u t-tnaqqis 
tad-differenzi fis-saħħa u tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi, b'mod partikolari fir-rigward 
tal-finanzjament tar-riċerka u t-tixrid tar-
riżultati tar-riċerka sabiex jitqassam l-
għarfien li se jiffaċilita u jħaffef l-
innovazzjoni f'dawn l-oqsma. Dawn l-
attivitajiet kollha għandhom jieħdu kont 
xieraq tal-analiżi tal-ġeneru u tas-sessi.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.3 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġu ffaċċjati l-isfidi għall-ġejjieni 
tal-kura tas-saħħa Ewropea u sabiex 
jintlaħqu l-objettivi msemmija hawn fuq, 
għandu jiġi allokat finanzjament xieraq 
tal-Unjoni għall-attivitajiet ta' riċerka u 
ta' innovazzjoni f'dan il-qasam. 
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Emenda 43

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 2.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul id-deċennji li ġejjin, l-Ewropa se tiġi 
sfidata miż-żieda fil-kompetizzjoni għar-
riżorsi naturali limitati u temporanji, mill-
effetti tat-tibdil fil-klima, b’mod partikolari 
fuq is-sistemi ta’ produzzjoni primarja 
(agrikoltura, forestrija, sajd u 
akkwakultura) u mill-ħtieġa li tiġi 
pprovduta provvista alimentari sostenibbli, 
bla periklu u sikura għall-popolazzjoni 
Ewropea u popolazzjoni globali li dejjem 
tiżdied. Żieda ta’ 70 % tal-provvista tal-
ikel fid-dinja hija stmata li tkun meħtieġa 
biex titma l-popolazzjoni globali ta’ 
9 biljuni sal-2050. L-agrikoltura tammonta 
għal madwar 10 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett serra tal-Unjoni, u filwaqt 
li qed jonqsu fl-Ewropa, l-emissjonijiet 
globali huma mistennija li jiżdiedu sa 20 % 
sal-2030. Barra minn hekk, jeħtieġ li l-
Ewropa tiżgura provvisti suffiċjenti ta’ 
materja prima, enerġija u prodotti 
industrijali, taħt kundizzjonijiet ta’ tnaqqis 
tar-riżorsi tal-fossili tal-karbonju (il-
produzzjoni taż-żejt u l-gass likwidu hija 
mistennija li tonqos b’madwar 60 % sal-
2050), filwaqt li tinżamm il-kompetittività 
tagħha. Il-bijoskart (stmat għal massimu ta’ 
138 miljun tunnellata kull sena fl-Unjoni, li 
40 % minnu huwa mormi fil-miżbla) 
jirrappreżenta problema u spiża enormi, 
minkejja l-potenzjal għoli tiegħu ta’ valur 
miżjud. Pereżempju, madwar 30 % tal-ikel 
kollu prodott fil-pajjiżi żviluppati jintrema. 
Jeħtieġ li jsiru bidliet kbar ħafna sabiex dan 
l-ammont jitnaqqas b’50 % fl-Unjoni sal-
2030. Barra minn hekk, il-konfini 
nazzjonali huma rrelevanti fil-firxa tal-
organiżmi ta’ ħsara (pests) għall-annimali u 
l-pjanti u l-mard, inkluż mard żonotiku, u 
patoġeni li jinġarru mill-ikel. Filwaqt li 
huma meħtieġa miżuri nazzjonali ta’ 

Matul id-deċennji li ġejjin, l-Ewropa se tiġi 
ffaċċjata bi sfidi minħabba iż-żieda fil-
kompetizzjoni għar-riżorsi naturali limitati 
u temporanji, mill-effetti tat-tibdil fil-
klima, b’mod partikolari fuq is-sistemi ta’ 
produzzjoni primarja (agrikoltura, 
forestrija, sajd u akkwakultura) u l-ħtieġa li 
tiġi pprovduta provvista alimentari 
sostenibbli, bla periklu u sikura għall-
popolazzjoni Ewropea u popolazzjoni 
globali li dejjem tiżdied. Żieda ta’ 70 % 
tal-provvista tal-ikel fid-dinja hija stmata li 
tkun meħtieġa biex titma l-popolazzjoni 
globali ta’ 9 biljuni sal-2050. L-agrikoltura 
tammonta għal madwar 10 % tal-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett serra tal-
Unjoni, u filwaqt li qed jonqsu fl-Ewropa, 
l-emissjonijiet globali huma mistennija li 
jiżdiedu sa 20 % sal-2030. Barra minn 
hekk, jeħtieġ li l-Ewropa tiżgura provvisti 
sostenibbli u suffiċjenti ta’ materja prima, 
enerġija u prodotti industrijali, taħt 
kundizzjonijiet ta’ tnaqqis tar-riżorsi tal-
fossili tal-karbonju (il-produzzjoni taż-żejt 
u l-gass likwidu hija mistennija li tonqos 
b’madwar 60 % sal-2050), filwaqt li 
tinżamm il-kompetittività tagħha. Il-
bijoskart (stmat għal massimu ta’ 
138 miljun tunnellata kull sena fl-Unjoni, li 
40 % minnu huwa mormi fil-miżbla) 
jirrappreżenta problema u spiża enormi, 
minkejja l-potenzjal għoli tiegħu ta’ valur 
miżjud. Pereżempju, madwar 30 % tal-ikel 
kollu prodott fil-pajjiżi żviluppati jintrema. 
Jeħtieġ li jsiru bidliet kbar ħafna sabiex dan 
l-ammont jitnaqqas b’50 % fl-Unjoni sal-
2030. Barra minn hekk, il-konfini 
nazzjonali huma rrelevanti fil-firxa tal-
organiżmi ta’ ħsara (pests) għall-annimali u 
l-pjanti u l-mard, inkluż mard żonotiku, u 
patoġeni li jinġarru mill-ikel. Filwaqt li 
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prevenzjoni effettivi, l-azzjoni fil-livell tal-
Unjoni hija essenziali għall-kontroll aħħari 
u t-tmexxija effettiva tas-suq uniku. L-
isfida hija kumplessa, teffettwa firxa 
wiesgħa ta’ setturi interkonnessi u tirrikejdi 
pluralità ta’ approċċi.

huma meħtieġa miżuri nazzjonali ta’ 
prevenzjoni effettivi, l-azzjoni fil-livell tal-
Unjoni hija essenziali għall-kontroll aħħari 
u t-tmexxija effettiva tas-suq uniku. L-
isfida hija kumplessa, teffettwa firxa 
wiesgħa ta’ setturi interkonnessi u tirrikejdi 
pluralità ta’ approċċi. 

Emenda 44

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 2.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u l-innovazzjoni se jinterfaċċaw 
ma’ spettru wiesgħa ta’ politiki tal-Unjoni 
u miri relatati, inklużi l-Politika Agrikola 
Komuni (b’mod partikolari l-Politika ta’ 
Żvilupp Rurali) u l-Isħubija Ewropea tal-
Innovazzjoni ‘Produttività u Sostenibbiltà 
Agrikola’, il-Politika Komuni tas-Sajd, il-
Politika Marittima Integrata, il-Programm 
Ewropew dwar it-Tibdil fil-Klima, id-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma, id-Direttiva 
Qafas dwar l-Istrateġija Marittima, il-Pjan 
ta’ Azzjoni għall-Forestrija, l-Istrateġija 
Tematika dwar il-Ħamrija, l-Istrateġija 
għall-Bijodiversità tal-Unjoni 2020, il-Pjan 
tat-Teknoloġija Enerġetika Strateġika, il-
politiki tal-innovazzjoni u industrijali tal-
Unjoni, il-politiki esterni u ta’ għajnuna 
għall-iżvilupp, l-istrateġiji dwar is-saħħa 
tal-pjanti, l-istrateġiji dwar is-saħħa u l-
benesseri tal-annimali u l-oqfsa regolatorji 
għall-protezzjoni tal-ambjent, is-saħħa u s-
sikurezza, li jippromwovu l-effiċjenza tar-
riżorsi u l-azzjoni klimatika, u li jnaqqsu l-
iskart. Integrazzjoni aħjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-politiki relatati tal-Unjoni 
se ttejjeb b’mod sinifikanti l-valur
Ewropew miżjud tagħhom, tipprovdi effetti 
ta’ ingranaġġ, iżżid ir-rilevanza tas-soċjetà 
u tgħin biex tiġi żviluppata aktar 
amministrazzjoni sostenibbli tal-art, l-ibħra
u l-oċean u s-swieq tal-bijoekonomija.

Ir-riċerka u l-innovazzjoni se jinterfaċċaw 
ma’ spettru wiesgħa ta’ politiki tal-Unjoni 
u miri relatati, inklużi l-Politika Agrikola 
Komuni (b’mod partikolari l-Politika ta’ 
Żvilupp Rurali) u l-Isħubija Ewropea tal-
Innovazzjoni ‘Produttività u Sostenibbiltà 
Agrikola’, il-Politika Komuni tas-Sajd, il-
Politika Marittima Integrata, il-Programm 
Ewropew dwar it-Tibdil fil-Klima, id-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma, id-Direttiva 
Qafas dwar l-Istrateġija Marittima, il-Pjan 
ta’ Azzjoni għall-Forestrija, l-Istrateġija 
Tematika dwar il-Ħamrija, l-Istrateġija 
għall-Bijodiversità tal-Unjoni 2020, il-Pjan 
tat-Teknoloġija Enerġetika Strateġika, il-
politiki tal-innovazzjoni u industrijali tal-
Unjoni, il-politiki esterni u ta’ għajnuna 
għall-iżvilupp, l-impenji miftiehma 
internazzjonalment dwar is-sigurtà tal-
ikel, il-bijodiversità u l-iżvilupp sostenibbli 
globali, l-istrateġiji dwar is-saħħa tal-
pjanti, l-istrateġiji dwar is-saħħa u l-
benesseri tal-annimali u l-oqfsa regolatorji 
għall-protezzjoni tal-ambjent, is-saħħa u s-
sikurezza, li jippromwovu l-effiċjenza tar-
riżorsi u l-azzjoni klimatika, u li jnaqqsu l-
iskart. Integrazzjoni aħjar taċ-ċiklu sħiħ 
mir-riċerka fundamentali għall-
innovazzjoni fil-politiki relatati tal-Unjoni 
se ttejjeb b’mod sinifikanti l-valur miżjud 
tagħhom, tipprovdi effetti ta’ ingranaġġ, 
iżżid ir-rilevanza tas-soċjetà u tgħin biex 
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tiġi żviluppata aktar amministrazzjoni 
sostenibbli tal-art, l-ibħra u l-oċean u s-
swieq tal-bijoekonomija.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 2.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali u t-titjib tas-servizzi tal-ekosistemi, 
inklużi l-iffaċċjar u l-mitigar tal-
kundizzjonijiet tal-klima. L-attivitajiet
għandhom jiffukaw fuq sistemi ta’ 
agrikoltura u foresterija aktar sostenibbli u 
produttivi fejn it-tnejn huma effiċjenti fir-
riżorsi (inkluż karbonju baxx) u reżiljenti, 
filwaqt li fl-istess ħin fuq l-iżvilupp ta’ 
servizzi, kunċetti u politiki għal għixien
rurali b’saħħtu.

L-għan huwa li tiġi żgurata provvista 
suffiċjenti ta’ ikel, għalf, bijomassa u 
materja prima oħra, filwaqt li jiġu 
ssalvagwardjati r-riżorsi naturali, kemm 
ġewwa kif ukoll barra l-Unjoni Ewropea,
u t-titjib tas-servizzi tal-ekosistemi, inklużi 
l-iffaċċjar u l-mitigazzjoni tal-
kundizzjonijiet tat-tibdil fil-klima u l-
akkwist tal-art fuq skala kbira fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw. Globalment, l-attivitajiet
għandhom jiffukaw fuq sistemi ta’ 
agrikoltura u foresterija aktar sostenibbli u 
produttivi fejn it-tnejn huma effiċjenti fir-
riżorsi (inkluż karbonju baxx) u reżiljenti, 
filwaqt li fl-istess ħin jiġu żviluppati
servizzi, kunċetti u politiki għal għajxien
rurali b’saħħtu. Għandha tingħata 
attenzjoni għas-saħħa u l-ġestjoni tal-
bhejjem, inkluż it-tilqim u t-trattamenti 
għall-mard, inkluż mard tropikali.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 3.2 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fix-xena internazzjonali, l-azzjoni li 
tittieħed fil-livell tal-Unjoni tipprovdi 
“massa kritika” sabiex tiġbed l-interess ta’ 
partijiet oħra fuq quddiem fit-teknoloġija u 
trawwem sħubiji internazzjonali sabiex 
jintlaħqu l-objettivi tal-Unjoni. Dan se 
jagħmilha aktar faċli għall-imsieħba

Fix-xena internazzjonali, l-azzjoni li 
tittieħed fil-livell tal-Unjoni tipprovdi 
“massa kritika” sabiex tiġbed l-interess ta’ 
partijiet oħra fuq quddiem fit-teknoloġija u 
trawwem sħubijiet internazzjonali sabiex 
jintlaħqu l-objettivi tal-Unjoni. Dan se 
jagħmilha aktar faċli għas-sħab 
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internazzjonali biex jinteraġixxu mal-
Unjoni sabiex jibnu azzjonijiet komuni fejn 
ikun hemm benefiċċji u interessi reċiproċi.

internazzjonali biex jinteraġixxu mal-
Unjoni sabiex jibnu azzjonijiet komuni fejn 
ikun hemm benefiċċji u interessi reċiproċi. 
F’dan ir-rigward, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni speċjali lill-inizjattivi tal-
Unjoni u lill-impenji internazzjonali dwar 
l-aċċess universali għall-enerġija u l-
adattament għat-tibdil fil-klima u l-
mitigazzjoni tagħha.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.1 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-kumplessità integrata ta’ dawn l-isfidi u 
l-evoluzzjonijiet tat-talbiet għalhekk 
jagħmlu essenzjali l-iżvilupp ta’ riċerka 
innovattiva u teknoloġiji, proċessi u metodi 
intelliġenti ġodda, mekkaniżmi ta’ 
innovazzjoni soċjali, azzjonijiet koordinati 
u politiki li se jantiċipaw jew jinfluwenzaw 
evoluzzjonijiet prinċipali għall-Ewropa. 
Dan jeħtieġ il-fehim tat-tendenzi u l-
impatti bażiċi involuti f’dawn l-isfidi u l-
iskoperta mill-ġdid jew l-invenzjoni mill-
ġdid ta’ forom ta’ suċċess ta’ solidarjetà, 
koordinazzjoni u kreattività li jagħmlu lill-
Ewropa mudell distintiv ta’ soċjetajiet 
inklużivi, innovattivi u sikuri meta 
mqabbla ma’ reġjuni oħra fid-dinja. Dan 
jirrikjedi approċċ aktar strateġiku u miftuħ
għall-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi, 
b’azzjonijiet immirati li jittieħdu sabiex 
tiġi promossa u appoġġata l-kooperazzjoni 
internazzjonali. Finalment, peress li l-
politiki tas-sigurtà għandhom jinteraġixxu 
ma’ politiki soċjali differenti, it-tisħiħ tad-
dimensjoni tas-soċjetà tar-riċerka tas-
sigurtà se jkun aspett importanti ta’ din l-
isfida.
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Emenda 48

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġi mrawwem l-iżvilupp tas-
soċjetajiet u l-politiki innovattivi fl-Ewropa 
permezz tal-involviment taċ-ċittadini, l-
impriżi u l-utenti fir-riċerka u l-
innovazzjoni u l-promozzjoni ta’ politiki 
koordinati ta’ riċerka u innovazzjoni fil-
kuntest tal-globalizzazzjoni. Se jingħata 
appoġġ partikolari għall-iżvilupp taż-ŻER 
u l-iżvilupp ta’ kundizzjonijiet ta’ qafas 
għall-innovazzjoni.

Il-mira hija li jiġi mrawwem l-iżvilupp tas-
soċjetajiet u l-politiki innovattivi fl-Ewropa 
permezz tal-involviment taċ-ċittadini, l-
impriżi u l-utenti fir-riċerka u l-
innovazzjoni u l-promozzjoni ta’ politiki 
koordinati ta’ riċerka u innovazzjoni li 
jinvolvu pajjiżi terzi. Se jingħata appoġġ 
partikolari għall-iżvilupp taż-ŻER u l-
iżvilupp ta’ kundizzjonijiet ta’ qafas għall-
innovazzjoni.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tiġi promossa kooperazzjoni koerenti u 
effettiva ma’ pajjiżi terzi.

(d) tiġi promossa kooperazzjoni koerenti u 
effettiva ma’ pajjiżi terzi inkluż f’termini 
tal-aċċess għar-riżultati tar-riċerka u 
għall-informazzjoni.



PE489.624v02-00 32/32 AD\911727MT.doc

MT

PROĊEDURA

Titolu Stabbiliment tal-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni -
Orizzont 2020 (2014-2020)

Referenzi COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)

Kumitat responsabbli
   Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ITRE
13.12.2011

Opinjoni mogħtija minn
   Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

DEVE
10.5.2012

Rapporteur għal opinjoni
   Data tal-ħatra

Bill Newton Dunn
27.3.2012

Eżami fil-kumitat 10.7.2012

Data tal-adozzjoni 3.9.2012

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

23
0
1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, 
Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez 
Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit 
Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, 
Patrice Tirolien, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali Santiago Fisas Ayxela, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Gesine 
Meissner, Horst Schnellhardt

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Phil Prendergast


