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Emenda 35
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 36
David Casa

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fil-Komunikazzjoni “Baġit għall-
Ewropa 2020”, il-Kummissjoni pproponiet 
li tindirizza, permezz ta’ Qafas Strateġiku 
Komuni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 
uniku, l-oqsma koperti fil-perjodu 2007-
2013 taħt is-Seba’ Programm Kwadru 
għar-Riċerka u l-parti tal-innovazzjoni tal-
Programm Kwadru għall-Kompetittività u 
l-Innovazzjoni, kif ukoll l-Istitut Ewropew 

(10) Fil-Komunikazzjoni ‘Baġit għall-
Ewropa 2020’, il-Kummissjoni pproponiet 
li tiġbor it-tliet sorsi ewlenin ta’ 
finanzjament għar-riċerka u l-
innovazzjoni (is-seba’ Programm Kwadru
attwali, il-parti tal-innovazzjoni attwali tal-
Programm għall-Kompetittività u l-
Innovazzjoni kif ukoll l-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)) 
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tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 
sabiex tintlaħaq il-mira tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 fejn l-infiq fir-Riċerka u l-
Iżvilupp jiżdied għal 3% tal-PDG sal-2020. 
F’dik il-Komunikazzjoni, il-Kummissjoni 
impenjat ruħha wkoll li tissimplifika t-
tibdil fil-klima fil-programmi ta’ nfieq tal-
Unjoni, u biex tagħti tal-anqas 20% tal-
baġit tal-Unjoni għall-objettivi relatati mal-
klima. L-azzjoni klimatika u l-effiċjenza 
fir-riżorsi huma objettivi ta’ rinforz 
reċiproku għall-kisba tal-iżvilupp 
sostenibbli. L-objettivi speċifiki relatati 
mat-tnejn għandhom ikunu kkumplimentati 
permezz tal-objettivi speċifiċi l-oħrajn tal-
Orizzont 2020. B’riżulatat ta’ dan huwa 
mistenni li tal-inqas 60% tal-baġit kollu 
tal-Orizzont 2020 għandu jkun relatat mal-
iżvilupp sostenibbli. Huwa mistenni wkoll 
li n-nefqa relatata mal-klima għandha 
taqbeż il-35% tal-baġit, inkluż il-miżuri 
kompatibbli b’mod reċiproku li jtejbu l-
effiċjenza tar-riżorsi. Il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi informazzjoni fuq l-
iskala u r-riżultati ta' appoġġ għall-objettivi 
tat-tibdil fil-klima. In-nefqa relatata mal-
klima taħt l-Orizzont 2020 għandha timxi 
skont il-metodoloġija ddikjarata f’dik il-
Komunikazzjoni.

taħt Qafas Strateġiku Komuni għar-
Riċerka u l-Innovazzjoni (CSF) uniku. Il-
Kummissjoni hawnhekk timmira li 
tintlaħaq il-mira tal-Istrateġija Ewropa 
2020 fejn l-infiq fir-Riċerka u l-Iżvilupp 
jiżdied għal 3% tal-PDG sal-2020. F’dik il-
Komunikazzjoni, il-Kummissjoni impenjat 
ruħha wkoll li tissimplifika t-tibdil fil-
klima fil-programmi ta’ nfieq tal-Unjoni, u 
biex tagħti tal-anqas 20% tal-baġit tal-
Unjoni għall-objettivi relatati mal-klima. 
L-azzjoni klimatika u l-effiċjenza fir-
riżorsi huma objettivi ta’ rinforz reċiproku 
għall-kisba tal-iżvilupp sostenibbli. L-
objettivi speċifiki relatati mat-tnejn 
għandhom ikunu kkumplimentati permezz 
tal-objettivi speċifiċi l-oħrajn tal-Orizzont 
2020. B’riżulatat ta’ dan huwa mistenni li 
tal-inqas 60% tal-baġit kollu tal-Orizzont 
2020 għandu jkun relatat mal-iżvilupp 
sostenibbli. Huwa mistenni wkoll li n-
nefqa relatata mal-klima għandha taqbeż il-
35% tal-baġit, inkluż il-miżuri kompatibbli 
b’mod reċiproku li jtejbu l-effiċjenza tar-
riżorsi. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
informazzjoni fuq l-iskala u r-riżultati ta' 
appoġġ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima. 
In-nefqa relatata mal-klima taħt l-Orizzont 
2020 għandha timxi skont il-metodoloġija 
ddikjarata f’dik il-Komunikazzjoni.

Or. en

Emenda 37
David Casa

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea –
Orizzont 2020 (minn hawn ’il quddiem 
“Orizzont 2020”), jiffoka fuq tliet 
prijoritajiet, b’mod partikolari l-

(11) Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea –
Orizzont 2020 (minn hawn ’il quddiem 
‘Orizzont 2020’), jiffoka fuq tliet 
prijoritajiet, b’mod partikolari ż-żieda fil-
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ġenerazzjoni tax-xjenza eċċellenti sabiex 
tissaħħaħ l-eċċellenza mill-aqwa tal-
Unjoni fix-xjenza, it-trawwim tat-tmexxija 
industrijali biex jiġu appoġġati n-negozji, 
inklużi l-impriżi żgħar u medji (SME) u l-
innovazzjoni u l-indirizzar ta’ sfidi tas-
soċjetà, biex jingħata rispons dirett għall-
isfidi identifikati fl-istrateġija Ewropa 2020 
billi jiġu appoġġati attivitajiet li jkopru l-
ispettru kollu mir-riċerka sas-suq. Orizzont 
2020 għandu jappoġġa l-istadji kollha fil-
katina tal-innovazzjoni, speċjalment 
attivitajiet eqreb għas-suq inklużi strumenti 
finanzjarji innovattivi, kif ukoll 
innovazzjoni mhux tekonoloġika u soċjali, 
u jimmira li jissodisfa l-ħtiġijiet tar-riċerka 
għal spettru wiesgħa ta’ politiki tal-Unjoni 
billi jagħmel enfasi fuq l-aktar użu u 
disseminazzjoni mifruxin tal-għarfien 
iġġenerat mill-attivitajiet appoġġati sal-
isfruttar kummerċjali tiegħu. Il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020 għandhom ikunu wkoll 
appoġġati permezz ta’ programm taħt it-
Trattat Euratom dwar ir-riċerka u t-taħriġ 
nukleari.

livell ta’ eċċellenza xjentifika fl-Ewropa
sabiex tissaħħaħ il-pożizzjoni tal-Unjoni 
bħala bażi tax-xjenza mill-aqwa, it-
trawwim tat-tmexxija industrijali biex jiġu 
appoġġati n-negozji, inklużi l-impriżi żgħar 
u medji (SME) u l-innovazzjoni u l-
indirizzar ta’ sfidi tas-soċjetà, biex jingħata 
rispons dirett għall-isfidi identifikati fl-
istrateġija Ewropa 2020 billi jiġu appoġġati 
attivitajiet li jkopru l-ispettru kollu mir-
riċerka sas-suq. Orizzont 2020 għandu 
jappoġġa l-istadji kollha fil-katina tal-
innovazzjoni, speċjalment attivitajiet eqreb 
għas-suq inklużi strumenti finanzjarji 
innovattivi, kif ukoll innovazzjoni mhux 
tekonoloġika u soċjali, u jimmira li 
jissodisfa l-ħtiġijiet tar-riċerka għal spettru 
wiesgħa ta’ politiki tal-Unjoni billi jagħmel 
enfasi fuq l-aktar użu u disseminazzjoni 
mifruxin tal-għarfien iġġenerat mill-
attivitajiet appoġġati sal-isfruttar 
kummerċjali tiegħu. Il-prijoritajiet tal-
Orizzont 2020 għandhom ikunu wkoll 
appoġġati permezz ta’ programm taħt it-
Trattat Euratom dwar ir-riċerka u t-taħriġ 
nukleari.

Or. en

Emenda 38
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u tiġi 
stabbilita mill-ġdid u approfondita l-
fiduċja pubblika fix-xjenza, Orizzont 2020 
għandu jiffavorixxi parteċipazzjoni attiva
taċ-ċittadini u s-soċjetà ċivili 
f’kwistjonijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni 
billi jippromwovi l-edukazzjoni fix-xjenza, 
billi jagħmel l-għarfien xjentifiku aktar 
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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.

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.

Or. en

Emenda 39
Elena Oana Antonescu

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. ro

Emenda 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Premessa 20
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà, 
Orizzont 2020 għandu jiffavorixxi riċerka 
u innovazzjoni responsabbli permezz tal-
parteċipazzjoni attiva tal-atturi tas-soċjetà 
(riċerkaturi, ċittadini u s-soċjetà ċivili, 
dawk li jfasslu l-politika u l-industrija) fil-
proċess tar-riċerka u l-innovazzjoni, 
notevolment billi jiżgura l-adozzjoni tad-
dimensjoni tas-sessi; billi jippromwovi l-
edukazzjoni fix-xjenza, billi jiggarantixxi 
r-rispett tal-leġiżlazzjoni etika u 
jippromwovi l-emerġenza ta’ konformità 
mal-ogħla standards etiċi madwar id-
dinja; billi jżid l-aċċessibbiltà u l-użu mill-
ġdid tar-riżultati ta' riċerka ffinanzjata 
pubblikament, b'mod partikolari 
pubblikazzjonijiet u dejta xjentifiċi; billi
jagħmel l-għarfien xjentifiku aktar 
aċċessibbli, billi jiżviluppa qafas ta’ 
governanza li jindirizza t-tħassib u l-
aspettattivi taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili 
u jiffaċilita l-parteċipazzjoni tagħhom fl-
attivitajiet tal-Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 41
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) L-Aċċessibbiltà ta' azzjonijiet ta' 
informazzjoni u komunikazzjoni li 
jikkonċernaw Orizzont 2020, inkluża L-
komunikazzjoni dwar proġetti u riżultati 
appoġġjati, teħtieġ il-provvista ta' formats 
aċċessibbili għal kulħadd. Formats 
aċċessibbli jinkludu, iżda mhumiex 
illimitati għal, tipa kbira, Braille, test li 
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jinqara faċilment, awdjo, vidjo, u format 
elettroniku.

Or. en

Emenda 42
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(21) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandha twieġeb għall-opportunitajiet u l-
żvilupp li qed jevolvu mix-xjenza u t-
teknoloġija, l-industrija, il-politiki u s-
soċjetà. Fil-fatt, l-aġendi għandhom ikunu 
stabbiliti f’kooperazzjoni mal-partijiet 
interessati mis-setturi kollha konċernati, u 
għandha tkun permessa flessibbiltà 
suffiċjenti għal żviluppi ġodda, 
madankollu Orizzont 2020 għandu 
jirrikonoxxi l-ħtieġa għat-tmexxija mill-
Istituzzjonijiet Ewropej sabiex tiġi żgurata 
kompetittività globali b’mod partikolari 
fil-qasam tal-bijoteknoloġiija. Il-
konsultazzjoni esterna għandha tkun 
mfittxa fuq bażi kontinwa matul l-Orizzont 
2020, ukoll permezz tal-użu ta’ strutturi 
rilevanti bħall-Pjattaformi Ewropej tat-
Teknoloġija, l-Inizjattivi Konġunti ta' 
Programmar u l-Isħubiji Ewropej tal-
Innovazzjoni.

Or. en

Emenda 43
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Premessa 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 44
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) L-“Orizzont 2020” għandu wkoll 
jikkontribwixxi sabiex iħeġġeġ lir-
riċerkaturi Ewropej biex jibqgħu fl-
Ewropa, jattira lir-riċerkaturi tad-dinja 
kollha lejn l-Ewropa u jtejjeb l-attrattività 
tal-Ewropa għall-aqwa riċerkaturi. 
Għalhekk, tista’ titwettaq riflessjoni dwar 
sistema ta’ taxxa kkoordinata u attraenti 
għar-riċerkaturi fuq livell Komunitarju.

Or. fr
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Emenda 45
Elena Oana Antonescu

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-attrattività tal-professjoni tar-riċerka 
fl-Unjoni. Għandha tingħata attenzjoni 
adegwata lil Karta Ewropea għar-
Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ Kondotta għar-
Reklutaġġ tar-Riċerkaturi, flimkien ma’ 
oqfsa ta’ referenza rilevanti oħrajn definiti 
fil-kuntest taż-Żona Ewropea tar-Riċerka, 
filwaqt li tkun rispettata n-natura volontarja 
tagħhom.

(22) Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-attrattività tal-professjoni tar-riċerka 
fl-Unjoni, partikolarment bħala karriera 
prospettiva għaż-żgħażagħ. Għandha 
tingħata attenzjoni adegwata lil Karta 
Ewropea għar-Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ 
Kondotta għar-Reklutaġġ tar-Riċerkaturi, 
flimkien ma’ oqfsa ta’ referenza rilevanti 
oħrajn definiti fil-kuntest taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka, filwaqt li tkun 
rispettata n-natura volontarja tagħhom.

Or. ro

Emenda 46
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-attrattività tal-professjoni tar-riċerka 
fl-Unjoni. Għandha tingħata attenzjoni 
adegwata lil Karta Ewropea għar-
Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ Kondotta għar-
Reklutaġġ tar-Riċerkaturi, flimkien ma’ 
oqfsa ta’ referenza rilevanti oħrajn definiti 
fil-kuntest taż-Żona Ewropea tar-Riċerka, 
filwaqt li tkun rispettata n-natura volontarja 
tagħhom.

(22) Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-attrattività tal-professjoni tar-riċerka, 
b’mod partikolari dik industrijali u 
bijomedika, fl-Unjoni. Għandha tingħata 
attenzjoni adegwata lil Karta Ewropea 
għar-Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ Kondotta 
għar-Reklutaġġ tar-Riċerkaturi, flimkien 
ma’ oqfsa ta’ referenza rilevanti oħrajn 
definiti fil-kuntest taż-Żona Ewropea tar-
Riċerka, filwaqt li tkun rispettata n-natura 
volontarja tagħhom.

Or. fr
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Emenda 47
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-attivitajiet żviluppati fil-qafas tal-
Orizzont 2020 għandu jkollhom l-għan li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa fir-riċerka u l-innovazzjoni billi 
jindirizzaw b’mod partikolari l-kawżi 
sottostanti tal-iżbilanċ bejn is-sessi, billi 
jisfruttaw il-potenzjal kollu tar-riċerkaturi 
kemm nisa kif ukoll irġiel, u billi 
jintegraw id-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tal-proġetti bil-għan li tittejjeb il-
kwalità tar-riċerka u tiġi stimolata l-
innovazzjoni. L-attivitajiet għandhom 
jimmiraw ukoll għall-implimentazzjoni 
tal-prinċipji relatati mal-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel stipulati fl-Artikoli 2 u 3 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropa u l-
Artikolu 8 tat-TFUE.

(23) L-attivitajiet ta’ riċerka ffinanzjati 
mill-Orizzjont 2020 għandhom 
jikkonformaw mal-acquis communautaire 
tal-UE fir-rigward ta’ opportunitajiet 
indaqs bejn l-irġiel u n-nisa . Orizzont 
2020 għandu jagħti attenzjoni lix-xjenza 
eċċellenti u lill-kwalifiki professjonali tal-
persunal xjentifiku u tar-riċerka taż-żewġ 
sessi involuti fir-riċerka u l-innovazzjoni. 
Sabiex jiġi żgurat l-użu effettiv tal-
finanzjament tal-UE, id-distinzjoni 
prinċipali għall-finanzjament tar-riċerka 
tal-UE għandha tkun l-eċċellenza tal-
proġett tax-xjenza u l-kwalifiki 
professjonali tal-persunal tar-riċerka.

Or. en

Emenda 48
Frédérique Ries

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 

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqiesu l-opinjonijiet motivati 
u aġġornati b’mod regolari tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda, u dan jimplika li 
minn qabel ikun hemm metodu ta’ għażla 
trasparenti bbażat fuq l-indipendenza u l-
għarfien xjentifiku tal-Membri tal-Grupp 
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kollha għandhom jitwettqu bl-iżgurar ta’ 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem f’konformità mal-Artikolu 168 
TFUE.

Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda (GEE). 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.

Or. fr

Emenda 49
Chris Davies

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, inkluż 
permezz tal-iżvilupp strateġiku, l-
integrazzjoni u l-użu ta’ strumenti u 
teknoloġiji innovattivi u mhux mill-
anninali. L-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu bl-iżgurar ta’ livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem 
f’konformità mal-Artikolu 168 TFUE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan politiku tat-tnaqqis u s-sostituzzjoni finali tal-użu tal-annimali għandu jiġi marbut 
mal-approċċ prattiku li se jinħtieġ sabiex dan l-għan isir realtà.
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Emenda 50
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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. Il-
finanzjament ta’ Orizzont 2020 ta’ 
attivitajiet ta’ riċerka jrid jirrispetta d-
dispożizzjonijiet u d-drawwiet leġiżlattivi 
tal-Istati Membri L-attivitajiet kollha 
għandhom jitwettqu bl-iżgurar ta’ livell 
għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem 
f’konformità mal-Artikolu 168 TFUE.

(Programmi Qafas tal-UE iridu 
jirrispettaw il-liġi kostituzzjonali tal-Istati
Membri meta jistabbilixxu finanzjament 
għar-riċerka. L-UE ma tistax tiffinanzja 
riċerka li mhijiex awtorizzata fl-Istati 
Membri.)

Or. en

Emenda 51
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni Ewropea ma (25) Iċ-ċelloli staminali wrew l-effikaċja 
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tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu taċ-ċelloli 
staminali tal-embrijun uman. L-użu taċ-
ċelloli staminali umani, sew jekk huma 
adulti kif ukoll tal-embrijun, jekk jeżistu, 
jiddependi mill-ġudizzju tax-xjenzati skont 
l-objettivi li huma jridu jilħqu u huwa 
suġġett għal Reviżjoni Etika stretta. L-ebda 
proġett li jinvolvi l-użu ta’ ċelloli staminali 
tal-embrijun uman ma għandu jkun 
ffinanzjat, jekk ma jkollux l-
approvazzjonijiet neċessarji mill-Istati 
Membri. L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata li hija miċħuda fl-Istati Membri 
kollha. L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata minn Stat Membru fejn tali 
attività hija miċħuda.

terapewtika tagħhom f’ċerti oqsma, b’mod 
partikolari f’dak tal-mediċina 
riġenerattiva. Għaldaqstant, l-Unjoni 
għandha tkompli tappoġġja r-riċerka 
f’din id-direzzjoni. Madankollu, il-
Kummissjoni Ewropea tirrikonoxxi li r-
riċerka fuq iċ-ċelloli staminali tal-
embrijuni umani tqajjem kwistjonijiet 
etiċi, u b’hekk b’mod espliċitu ma 
tissoliċitax l-użu taċ-ċelloli staminali tal-
embrijun uman. L-użu taċ-ċelloli staminali 
umani fi stat adult, b’referenza partikolari 
għal dawk tad-demm tal-kurdun 
umbelikali u għal dawk pluripotenti 
indotti, jekk jeżistu, jiddependi mill-
ġudizzju tax-xjenzati skont l-objettivi li 
huma jridu jilħqu u huwa suġġett għal 
Reviżjoni Etika stretta. L-ebda proġett li 
jinvolvi l-użu ta’ ċelloli staminali tal-
embrijun uman ma għandu jkun ffinanzjat. 
L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata li hija miċħuda fl-Istati Membri 
kollha. L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata minn Stat Membru fejn tali 
attività hija miċħuda.

Or. mt

Emenda 52
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni Ewropea ma 
tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu taċ-
ċelloli staminali tal-embrijun uman. L-użu 
taċ-ċelloli staminali umani, sew jekk huma 
adulti kuf ukoll tal-embrijun, jekk jeżistu, 
jiddependi mill-ġudizzju tax-xjenzati skont 
l-objettivi li huma jridu jilħqu u huwa 
suġġett għal Reviżjoni Etika stretta. L-ebda 
proġett li jinvolvi l-użu ta’ ċelloli staminali 
tal-embrijun uman ma għandu jkun 

(25) Il-Kummissjoni Ewropea tinsab 
imħassba dwar l-ekwità fir-rigward tal-
użu taċ-ċelloli staminali umani, adulti, tal-
embrijun, jew dawk miksuba mill-kurdun. 
L-użu taċ-ċelloli staminali umani, jekk 
jeżistu, jiddependi mill-ġudizzju tax-
xjenzati skont l-objettivi terapewtiċi li 
huma jridu jilħqu u huwa suġġett għal 
Reviżjoni Etika stretta. Il-proġetti li 
jinvolvi l-użu ta’ ċelloli staminali tal-
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ffinanzjat, jekk ma jkollux l-
approvazzjonijiet neċessarji mill-Istati 
Membri. L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata li hija miċħuda fl-Istati 
Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tkun iffinanzjata minn Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

embrijun uman jistgħu jkunu ffinanzjati 
meta dawn ikunu ġew approvati kif 
meħtieġ mill-Istati Membri kkonċernati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan huwa relatat mal-emenda fl-Artikolu 16(4) dwar is-suġġett taċ-ċelloli staminali umani.

Emenda 53
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni Ewropea ma 
tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu taċ-ċelloli 
staminali tal-embrijun uman. L-użu taċ-
ċelloli staminali umani, sew jekk huma 
adulti kuf ukoll tal-embrijun, jekk jeżistu, 
jiddependi mill-ġudizzju tax-xjenzati skont 
l-objettivi li huma jridu jilħqu u huwa 
suġġett għal Reviżjoni Etika stretta. L-ebda 
proġett li jinvolvi l-użu ta’ ċelloli staminali 
tal-embrijun uman ma għandu jkun 
ffinanzjat, jekk ma jkollux l-
approvazzjonijiet neċessarji mill-Istati 
Membri. L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata li hija miċħuda fl-Istati 
Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tkun iffinanzjata minn Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

(25) Il-Kummissjoni Ewropea ma 
tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu taċ-ċelloli 
staminali tal-embrijun uman. L-użu taċ-
ċelloli staminali umani, sew jekk huma 
adulti kuf ukoll tal-embrijun, jekk jeżistu, 
jiddependi mill-ġudizzju tax-xjenzati skont 
l-objettivi li huma jridu jilħqu u huwa 
suġġett għal Reviżjoni Etika stretta. L-ebda 
proġett li jinvolvi l-użu ta’ ċelloli staminali 
tal-embrijun uman ma għandu jkun 
ffinanzjat, jekk ma jkollux l-
approvazzjonijiet neċessarji mill-Istati 
Membri. Il-ħolqien u ż-żamma tal-banek 
pubbliċi taċ-ċelloli staminali tal-embrijun 
uman għandhom jiġu kkunsidrati.

Or. pt

Emenda 54
Peter Liese, Richard Seeber
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Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni Ewropea ma 
tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu taċ-
ċelloli staminali tal-embrijun uman. L-użu 
taċ-ċelloli staminali umani, sew jekk 
huma adulti kuf ukoll tal-embrijun, jekk 
jeżistu, jiddependi mill-ġudizzju tax-
xjenzati skont l-objettivi li huma jridu 
jilħqu u huwa suġġett għal Reviżjoni 
Etika stretta. L-ebda proġett li jinvolvi l-
użu ta’ ċelloli staminali tal-embrijun uman
ma għandu jkun ffinanzjat, jekk ma 
jkollux l-approvazzjonijiet neċessarji mill-
Istati Membri. L-ebda attività ma 
għandha tkun iffinanzjata li hija miċħuda 
fl-Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tkun iffinanzjata minn Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

(25) It-terapiji biċ-ċelloli staminali wrew 
il-valur miżjud tagħhom f'xi każijiet, 
speċjalment fil-mediċina riġenerattiva. 
B’mod partikolari, ċelloli staminali mill-
kurdun taż-żokra u ċelloli staminali adulti 
diġà waslu għal trattament stabbilit. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha tibqa’ 
tappoġġja  riċerka bħal din. Għandha 
tingħata prijorità għall-istudju ta’ 
alternattivi eżistenti jew futuri għal 
riċerka fuq ċelloli staminali tal-embrijun 
uman, b’mod partikolari, iċ-ċelloli 
staminali mill-kurdun taż-żokra, iċ-ċelloli 
staminali pluripotenti indotti u ċ-ċelloli 
staminali adulti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi nbnew fuq l-emendi 1 sa 6 tal-awtur tal-abbozz – iżda jqisu li ġie deċiż li l-opinjoni 
tiġi llimitata strettament fuq il-kompetenza tal-Kumitat ENVI li huwa l-ambjent, is-saħħa u s-
sigurtà tal-ikel. L-aspetti legali u etiċi huma l-kompetenza tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali. 
Għal din ir-raġuni, l-emenda tfittex li tevita kwalunkwe kliem dwar il-kwistjoni etika.

Emenda 55
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni Ewropea ma 
tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu taċ-ċelloli 
staminali tal-embrijun uman. L-użu taċ-
ċelloli staminali umani, sew jekk huma 
adulti kuf ukoll tal-embrijun, jekk jeżistu, 

(25) It-terapiji biċ-ċelloli staminali wrew 
il-valur miżjud qawwi tagħhom, 
speċjalment fil-mediċina riġenerattiva. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha tibqa’ 
tappoġġja  r-riċerka f’dan il-qasam. Il-
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jiddependi mill-ġudizzju tax-xjenzati skont 
l-objettivi li huma jridu jilħqu u huwa 
suġġett għal Reviżjoni Etika stretta. L-ebda 
proġett li jinvolvi l-użu ta’ ċelloli staminali 
tal-embrijun uman ma għandu jkun 
ffinanzjat, jekk ma jkollux l-
approvazzjonijiet neċessarji mill-Istati 
Membri. L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata li hija miċħuda fl-Istati Membri 
kollha. L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata minn Stat Membru fejn tali 
attività hija miċħuda.

Kummissjoni Ewropea ma tissoliċitax 
b’mod espliċitu l-użu taċ-ċelloli staminali 
tal-embrijun uman. L-użu taċ-ċelloli 
staminali tal-embrijuni umani, jekk jeżistu, 
jiddependi mill-ġudizzju tax-xjenzati skont 
l-objettivi li huma jridu jilħqu u huwa 
suġġett għal Reviżjoni Etika stretta. L-ebda 
proġett li jinvolvi l-użu ta’ ċelloli staminali 
tal-embrijun uman ma għandu jkun 
ffinanzjat, jekk ma jkollux l-
approvazzjonijiet neċessarji mill-Istati 
Membri. L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata li hija miċħuda fl-Istati Membri 
kollha. L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata minn Stat Membru fejn tali 
attività hija miċħuda. Il-Kummissjoni 
għandha tappoġġja b’mod attiv ir-riċerka 
mmirata lejn l-iżvilupp ta’ alternattivi 
għal ċelloli staminali tal-embrijuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni tal-emenda proposta fl-abbozz tal-opinjoni. Il-kliem il-ġdid ma jirreferix għal 
kwalunkwe alternattiva speċifika, u dan iħalli spazju għal kwalunkwe alternattiva eżistenti 
jew futura żviluppata mix-xjentisti.

Emenda 56
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni Ewropea ma 
tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu taċ-
ċelloli staminali tal-embrijun uman. L-użu 
taċ-ċelloli staminali umani, sew jekk 
huma adulti kuf ukoll tal-embrijun, jekk 
jeżistu, jiddependi mill-ġudizzju tax-
xjenzati skont l-objettivi li huma jridu 
jilħqu u huwa suġġett għal Reviżjoni 
Etika stretta. L-ebda proġett li jinvolvi l-
użu ta’ ċelloli staminali tal-embrijun 

(25) Għandha tingħata attenzjoni għad-
differenzi konsiderevoli bejn 
leġiżlazzjonijiet nazzjonali ta’ Stati 
Membri fir-rigward tar-riċerka permezz 
ta’ embrijuni umani u ċelloli staminali tal-
embrijun uman. Il-politika dwar ir-riċerka 
tal-UE ma għandhiex twassal sabiex 
tarmonizza l-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-
Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha 
tfakkar id-dikjarazzjoni tagħha, fir-
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uman ma għandu jkun ffinanzjat, jekk ma 
jkollux l-approvazzjonijiet neċessarji mill-
Istati Membri. L-ebda attività ma 
għandha tkun iffinanzjata li hija miċħuda 
fl-Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tkun iffinanzjata minn Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

rigward tas-seba' FRP, li tkompli l-
prattika attwali u ma tissottomettix lill-
Kumitat Regolatorju proposti għal 
proġetti li jinkludu attivitajiet ta’ riċerka li 
jeqirdu l-embrijuni umani, inkluż għall-
akkwist ta’ ċelloli staminali1. Dan l-
impenn għandu jiġi inkluż f'dan ir-
Regolament sabiex tiġi żgurata l-
kontinwità legali.
__________________
1 Punt 12 tad-dikjarazzjoni tal-
Kummissjoni rigward l-Artikolu 6 anness 
mad-Deċiżjoni 1982/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-Seba' 
Programm Kwadru tal-Komunità 
Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' 
żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni, 
ĠU L 412, 30.12.2006, p.1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda hu li tingħata setgħa legali lill-impenn tal-Kummissjoni tal-UE dwar 
ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali.

Emenda 57
Anna Záborská

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25 a) Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
ddeċidiet fil-kawża C-34/101 li l-liġi tal-
UE tipprekludi ċ-ċelloli staminali tal-
embrijun uman milli jkunu brevettati. 
Skont id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropean tal-
Ġustizzja  fil-kawża C-34/10, ir-riċerka 
dwar iċ-ċelloli staminali tal-embrijun 
uman se tiġi eskluża mill-finanzjament 
tal-UE.
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__________________
1 Kawża C-34/10, Sentenza tal-Qorti 
(Awla Manja) tat-18 Ottubru 2011, Oliver 
Brüstle c. Greenpeace.

Or. en

Emenda 58
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tqis aħjar, fil-kuntest ta’ dan il-Programm 
Qafas, ir-riċerka dwar iċ-ċelloli meħuda 
mid-demm tal-kurdun (il-kapaċità ta’ 
differenzjazzjoni, ta’ tixrid u ta’ użu 
awtologu jew eżotiku, in-nuqqas ta’ 
reazzjoni immunoloġika min-naħa tar-
riċevitur), li diġà ntużaw b’suċċess fit-
trattament ta’ ċertu mard.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tispeċifika l-firxa tal-pożizzjoni tar-Rapporteur espressa fl-emenda 6 tiegħu 
dwar il-kwistjoni tar-riċerka dwar iċ-ċelloli staminali meħuda mid-demm tal-kurdun, li 
għandha tkun it-tielet possibbiltà ta’ riċerka fuq iċ-ċelloli staminali li titħeġġeġ mill-
programm Komunitarju Orizzont 2020.

Emenda 59
Anna Záborská

Proposta għal regolament
Premessa 25b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25b) Il-politika dwar ir-riċerka tal-UE u 
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l-finanzjament tar-riċerka jridu jiżguraw 
li x-xjentist li r-riċerka tiegħu tiġi 
ffinanzjata mill-flus tal-kontribwenti tal-
UE irid jibbrevetta wkoll l-invenzjonijiet 
tiegħu fl-UE. Minħabba li ċelloli 
staminali tal-embrijun uman mhumiex 
brevettabbli (cf ġurisprudenza tal-ECJ C-
34/10), din it-tip ta’ riċerka għandha tiġi 
eskluża mill-finanzjament tal-UE sabiex 
jiġi żgurat użu responsabbli tal-flus tal-
kontribwent. Madankollu, Stat Membru 
jista’ jiddeċiedi li jiffinanzja din ir-riċerka 
esklussivament permezz tal-baġit 
nazzjonali tiegħu u skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tiegħu.

Or. en

Emenda 60
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Premessa 25b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25b) L-iskoperta reċenti taċ-ċelloli 
staminali meħuda li jistgħu jiżviluppaw 
f’tipi differenti (IPS - induced pluripotent 
stem cells) wasslet sabiex tiżdied 
opportunità ġdida ta’ riċerka ma’ dawk li 
ilhom diversi snin dwar iċ-ċelloli 
staminali adulti u ċ-ċelloli staminali mill-
embrijun, li wasslet għal tama ġdida fost 
il-pazjenti li qed jistennew trattament. 
Għalhekk huwa xieraq li l-Unjoni 
Ewropea tieħu azzjoni f’dan il-qasam 
skont ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin:
- l-interess li turi l-komuntà xjentifika lit-
tipi kollha ta’ riċerka;
– il-bilanċ li għandu jinstab bejn dawn it-
tipi differenti ta’ riċerka dwar iċ-ċelloli 
staminali, jiġifieri li ma tiġi preferuta l-
ebda waħda għad-detriment tal-oħrajn;
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– l-eżaminazzjoni mingħajr problemi etiċi 
a priori li toħloq kull kategorija ta’ ċelloli 
staminali.

Or. fr

Emenda 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Sabiex jiġi massimizzat l-impatt tal-
Orizzont 2020, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni speċjali lill-approċċi 
multidixxipplinarji, interdixxipplinarji u 
transdixxipplinarji bħala elementi 
neċessarji għall-progress xjentifiku 
maġġuri. Skoperti fix-xjenza jseħħu spiss 
fil-fruntieri jew fl-intersezzjonijiet tad-
dixxiplini. Barra minn hekk, il-
kumplessità tal-problemi u l-isfidi li l-
Ewropa qed taffaċċja jirrikjedu 
soluzzjonijiet li jistgħu jiġu indirizzati biss 
permezz ta’ diversi dixxiplini u atturi tas-
soċjetà jaħdmu flimkien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-multidixxiplina, l-interdixxiplina u t-transdixxiplina huma kruċjali għall-avvanz fix-xjenza u 
l-innovazzjoni. Il-kumplessità tal-problemi preżenti ta’ spiss ma jistawx jiġu indirizzati minn 
dixxiplina xjentifika jew riċerkaturi waħedhom. Konsegwentement, objettivi komuni jew 
strutturi konjittivi komuni fost id-dixxiplini u l-atturi tas-soċjetà huma meħtieġa regolarment 
sabiex jinstabu u jiġu żviluppati l-aqwa soluzzjonijiet. Għal din ir-raġuni, l-Orizzont 2020 
m’għandux biss jipprevedi iżda wkoll jippromwovi l-mulidixxiplina u l-interdixxiplina.

Emenda 62
Frédérique Ries
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Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-SMEs jikkostitwixxu sors 
sinifikanti ta’ innovazzjoni u tkabbir fl-
Ewropa. Għaldaqstant fl-Orizzont 2020 
hija meħtieġa parteċipazzjoni qawwija ta’ 
SMEs, kif definit fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 2003. Din għandha tappoġġa l-
għanijiet tas-Small Business Act (l-Att 
dwar ir-Negozji ż-Żgħar).

(27) L-SMEs jikkostitwixxu sors essenzjali 
ta’ innovazzjoni, tkabbir u ta’ ħolqien ta’ 
impjiegi fl-Ewropa. Għaldaqstant fl-
Orizzont 2020 hija meħtieġa 
parteċipazzjoni qawwija ta’ SMEs, kif 
definit fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 2003. Din għandha tappoġġa l-
għanijiet tas-Small Business Act (l-Att 
dwar ir-Negozji ż-Żgħar).

Or. fr

Emenda 63
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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-
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.

(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-
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 u l-miri 
tar-RIO+20.

Or. en
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Emenda 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Il-parteċipazzjoni ta’ timijiet ta’ 
riċerka fi proġetti differenti għandha tiġi 
kkontemplata bħala r-rinfurzar tal-
kwalità u l-possibbiltà ta’ kooperazzjoni 
internazzjonali.

Or. en

Emenda 65
Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Il-ħtieġa għal approċċ ġdid għall-
ġestjoni tal-kontroll u r-riskju fil-
finanzjament tar-riċerka tal-Unjoni ġiet 
rikonoxxuta fil-Kunsill Ewropew tal-4 ta' 
Frar 2011, fejn saret talba għal bilanċ ġdid 
bejn il-fiduċja u l-kontroll u bejn it-teħid 
tar-riskju u l-evitar tar-riskju. Il-Parlament 
Ewropew, fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ 
Novembru 2010 dwar is-simplifikazzjoni 
tal-implimentazzjoni tal-Programmi Qafas 
tar-Riċerka, talab bidla pragmatika għal 
simplifikazzjoni amministrattiva u 
finanzjarja u jiddikjara li l-ġestjoni tal-
fondi Ewropej għar-riċerka għandha tkun 
ibbażata aktar fuq il-fiduċja u turi 
tolleranza tar-riskju fil-konfront tal-
parteċipanti. Ir-rapport ta’ evalwazzjon 
interim tas-Seba’ Programm Kwadru għar-
Riċerka (2007-2013) ikkonkluda li huwa 
meħtieġ approċċ aktar radikali biex issir 
qabża kbira f’termini ta’ simplifikazzjoni, 
u li għandu jiġi rimedjat il-bilanċ bejn ir-

(32) Il-ħtieġa għal approċċ ġdid biex tiġi 
żviluppata strateġija ta’ ġestjoni tar-riskju 
bbażata fuq l-evidenza bħala parti mill-
istrateġija tal-finanzjament tar-riċerka tal-
Unjoni ġiet rikonoxxuta fil-Kunsill 
Ewropew tal-4 ta' Frar 2011. F’dan il-
mument, il-Kunsill talab bilanċ ġdid bejn 
il-fiduċja u l-kontroll u bejn it-teħid tar-
riskju u l-evitar tar-riskju. Il-Parlament 
Ewropew, fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ 
Novembru 2010 dwar is-simplifikazzjoni 
tal-implimentazzjoni tal-Programmi Qafas 
tar-Riċerka, talab bidla pragmatika għal 
simplifikazzjoni amministrattiva u 
finanzjarja u jiddikjara li l-ġestjoni tal-
fondi Ewropej għar-riċerka għandha tkun 
ibbażata aktar fuq il-fiduċja u turi 
tolleranza tar-riskju fil-konfront tar-
riċerkaturi. Ir-rapport ta’ evalwazzjon 
interim tas-Seba’ Programm Kwadru għar-
Riċerka (2007-2013) ikkonkluda li huwa 
meħtieġ approċċ aktar radikali biex issir 
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riskju u l-fiduċja. qabża kbira lejn proċeduri ssimplifikati li 
juru l-fiduċja tal-Unjoni fir-riċerkaturi u 
jinkoraġġuhom sabiex jieħdu r-riskji 
meħtieġa għal progress aċċellerat fix-
xjenza u t-teknoloġija.

Or. en

Emenda 66
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Il-ġestjoni effettiva tal-prestazzjoni, 
inkluż l-evalwazzjoni u l-monitoraġġ, 
jirrikjedu żvilupp ta’ indikaturi speċifiċi 
tal-prestazzjoni li jistgħu jitkejlu matul iż-
żmien; li huma realistiċi kif ukoll jirriflettu 
l-loġika tal-intervent; u rilevanti għal 
ġerarkija li tixraq tal-objettivi u l-
attivitajiet. Għandhom jiġu stabbiliti l-
mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni adegwati 
bejn l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-
Orizzont 2020, u l-monitoraġġ tal-progress, 
il-kisbiet u l-funzjonament tal-ERA.

(35) Il-ġestjoni effettiva tal-prestazzjoni, 
inkluż l-evalwazzjoni u l-monitoraġġ, 
jirrikjedu żvilupp ta’ indikaturi komuni 
Ewropej speċifiċi tal-prestazzjoni li jistgħu 
jitkejlu matul iż-żmien; li huma realistiċi 
kif ukoll jirriflettu l-loġika tal-intervent; u 
rilevanti għal ġerarkija li tixraq tal-objettivi 
u l-attivitajiet. Għandhom jiġu stabbiliti l-
mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni adegwati 
bejn l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-
Orizzont 2020, u l-monitoraġġ tal-progress, 
il-kisbiet u l-funzjonament tal-ERA.

Or. fr

Emenda 67
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020) 
(“Orizzont 2020”) u jiddetermina l-qafas li 

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

jamministra l-appoġġ tal-Unjoni għall-
attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni u 
trawwim ta’ sfruttar aħjar tal-potenzjal tas-
soċjetà, ekonomiku u industrijali ta’ 
politiki tal-innovazzjoni, ir-riċerka u l-
iżvilupp teknoloġiku.

Or. en

Emenda 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) 'Infrastrutturi ta' riċerka' (RI)  " 
huma faċilitajiet, riżorsi, sistemi u servizzi 
ta' organizzazzjoni li huma użati mill-
komunitajiet ta' riċerka biex iwettqu 
riċerka u innovazzjoni fl-oqsma speċifiċi 
tagħhom. Fejn rilevanti, jistgħu jintużaw 
għal raġunijiet li jmorru lil hinn mir-
riċerka, eż għall-edukazzjoni jew għal 
servizzi pubbliċi. Dan jinkludi: tagħmir 
maġġuri speċifiku (jew settijiet ta' 
strumenti); riżorsi bbażati fuq l-għarfien 
bħalma huma l-kollezzjonijiet, l-akrivji 
jew dejta xejntifika; e-infrastrutturi, bħal 
sistemi ta' dejta, kompjuters u softwer, 
netwerks ta' komunikazzjoni u sistemi 
għall-promozzjoni tat-trasparenza u l-
fiduċja diġitali; kwalunkwe infrastruttura 
oħra ta' natura unika essenzjali għall-ksib 
tal-eċċellenza fir-riċerka u l-
innovazzjoni."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal definizzjoni komuni li tirreferi għall-kunċett tal-infrastruttura, huwa meħtieġ li jiġi 
inkluż f’dokument leġiżlattiv il-kunċett li diġà qed jintuża, li jkabbar l-interpretazzjoni 
tradizzjonali, marbuta ma' bini u investimenti fiżiku.
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Emenda 69
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) 'trasferiment tat-teknoloġija trans-
Ewropea' ifisser it-trasferiment tar-
riżultati u t-teknoloġija xjentifika bejn 
korpi pubbliċi u privati li jinstabu fi Stati 
Membri differenti tal-UE.

Or. en

Emenda 70
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) 'Speċjalizzazzjoni intelliġenti' tfisser 
il-kunċett għall-iżvilupp tal-R&Ż u l-
politika dwar l-innovazzjoni tal-Unjoni 
Ewropea. L-għan tal-ispeċjalizzazzjoni 
intelliġenti huwa li tippromwovi użu 
effiċjenti u effikaċi tal-investiment 
pubbliku permezz tal-użu ta’ sinerġiji fost 
il-pajjiżi u r-reġjuni u billi tissaħħaħ il-
kapaċità ta’ innovazzjoni tagħhom. L-
istrateġija għal speċjalizzazzjoni 
intelliġenti hija magħmula minn 
programm ta' strateġija multi-annwali li l-
għan tiegħu hu li tiġi żviluppata sistema 
għall-innovazzjoni fir-riċerka, funzjonali 
nazzjonali jew reġjonali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti hija l-eżerċizzju li jeħtieġ li jsir mir-reġjuni għall-
identifikazzjoni tal-kapaċitajiet tagħhom stess u d-disinn tal-programm strateġiku reġjonali 
futur tagħhom. Hija rekwiżit minn isfel għal fuq li jippermetti t-trasferiment ta’ fondi minn 
Fondi Strutturali għall-programm ta’ Innovazzjoni u ta’ Orizzont 2020.

Emenda 71
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg u l-
iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u l-
kompetittività fit-tul tal-Ewropa.

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg u l-
iżgurar tas-sostenibbiltà, l-iżvilupp 
ekonomiku u r-reżistenza, l-inklużjoni 
soċjali u l-kompetittività industrijali fit-tul 
tal-Ewropa.

Or. en

Emenda 72
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
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innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg u l-
iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u l-
kompetittività fit-tul tal-Ewropa.

innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg, is-saħħa
u r-riżultati tas-saħħa aħjar u l-iżgurar 
tat-tkabbir sostenibbli u l-kompetittività fit-
tul tal-Ewropa.

Or. en

Emenda 73
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg u l-
iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u l-
kompetittività fit-tul tal-Ewropa.

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, it-trasferiment tar-
riżultati tar-riċerka għal-livelli kollha tal-
edukazzjoni, il-ħolqien ta’ opportunitajiet 
ġodda ta’ impjieg u l-iżgurar tat-tkabbir 
sostenibbli u l-kompetittività fit-tul tal-
Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-edukazzjoni hija  xprun importanti hafna tal-Ewropa 2020. Hija strument essenzjali għall-
qawwa Ewropea. Għandhom jiġu inklużi trasferimenti minn programmi xjentifiċi għal 
programmi edukattivi.

Emenda 74
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg u l-
iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u l-
kompetittività fit-tul tal-Ewropa.

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg u l-
iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u l-
kompetittività fit-tul tal-Ewropa. It-
trasferiment tat-tekonoloġija trans-
Ewropea għandu jkun l-istrument ewlieni 
fil-kisba ta’ dawn l-għanijiet.

Or. en

Emenda 75
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-bini ta’ ekonomija bbażata fl-
għarfien u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni 
kollha billi jaġixxi bħala mezz għall-
ingranaġġ suffiċjenti ta' riċerka 
addizzjonali, żvilupp u finanzjament għall-
innovazzjoni. B’hekk, għandu jappoġġa l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif ukoll il-
ħolqien u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka (ERA). L-indikaturi 
rilevanti tal-prestazzjoni qegħdin stipulati 
fl-introduzzjoni tal-Anness I.

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-bini ta’ ekonomija bbażata fl-
għarfien, is-sostenibbiltà u l-innovazzjoni 
madwar l-Unjoni kollha billi jaġixxi bħala 
mezz għall-ingranaġġ suffiċjenti ta' riċerka 
addizzjonali, żvilupp u finanzjament għall-
innovazzjoni. B’hekk, għandu jappoġġa l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif ukoll il-
ħolqien u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka (ERA). L-indikaturi 
rilevanti tal-prestazzjoni qegħdin stipulati 
fl-introduzzjoni tal-Anness I.

Or. en
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Emenda 76
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-bini ta’ ekonomija bbażata fl-
għarfien u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni 
kollha billi jaġixxi bħala mezz għall-
ingranaġġ suffiċjenti ta' riċerka 
addizzjonali, żvilupp u finanzjament għall-
innovazzjoni. B’hekk, għandu jappoġġa l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif ukoll il-
ħolqien u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka (ERA). L-indikaturi
rilevanti tal-prestazzjoni qegħdin stipulati 
fl-introduzzjoni tal-Anness I.

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-bini ta’ ekonomija bbażata fl-
għarfien u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni 
kollha billi jaġixxi bħala mezz għall-
ingranaġġ suffiċjenti ta' riċerka 
addizzjonali, żvilupp u finanzjament għall-
innovazzjoni. B’hekk, għandu jappoġġa l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif ukoll il-
ħolqien u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka (ERA) u l-istrumenti 
għall-konnessjoni bejn ir-Riċerka u l-
Innovazzjoni u l-Fondi Strutturali 
għandhom jiġu implimentati permezz ta' 
programmi, "Reġjuni tal-Għarfien" u 
"Speċjalizzazzjonihjiet intelliġenti, biż-
żewġ strumenti lokati ġo l-ERA, sabiex 
jinħolqu indikaturi oġġettivi għat-taraġ 
tal-eċċellenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

"Reġjuni tal-Għarfien" u "Speċjalizzazzjoni Intelliġenti" jistgħu jkunu strumenti importanti 
għas-sinerġiji bejn Fondi Strutturali u Orizzont 2020.

Emenda 77
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Dan ir-Regolament ma għandux 
jiffinanzja n-nefqa amministrattiva tal-
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Kummissjoni sabiex jiġi eżegwit dan il-
programm, lanqas il-kostruzzjoni u lanqas 
l-operazzjoni ta' proġetti infrastrutturali 
Ewropej, bħal Galileo, GMES jew ITER.

Or. en

Emenda 78
Jill Evans, Yves Cochet

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Dan ir-Regolament ma għandux 
jiffinanzja l-iżvilupp ta' organiżmi 
ġenetikament modifikati għar-rilaxx 
intenzjonat fl-ambjent, l-ikel jew l-għalf u 
attivitajiet u infrastruttura relatati mar-
riċerka.

Or. en

Emenda 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) Ix-xjenza tal-għarfien u t-teknoloġija. 
Ix-xjenzi tal-ħajja, Is-saħħa, l-art, l-
ambjent, ir-riżorsi naturali u s-sigurtà tal-
ikel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-differenza bejn it-teknoloġiji, ix-xjenzi tal-inġinerija, ir-riċerka dwar il-ħtiġijiet tal-
bniedem u soċjali.



PE492.556v01-00 32/70 AM\905947MT.doc

MT

Emenda 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c – punt ii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) Soċjali, Ekonomiċi u l-Istudji 
Umanistiċi. Sfidi demografiċi, 
edukazzjoni, kwistjonijiet territorjali, 
governanza, kultura, kontenut diġitali, 
umanitajiet, wirt kulturali u oqsma ta’ 
għarfien intanġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa l-importanza ta’ oqsma intanġibbli ta’ għarfien bħala adattament għal tibdil 
globali.

Emenda 81
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandu jkun EUR 87740 miljun, li minnu 
massimu ta’ EUR 86 198 miljun għandhom 
ikunu allokati għal attivitajiet taħt it-
Titolu XIX tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE).

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandu jkun EUR 87740 miljun, li minnu 
massimu ta’ EUR 86 698 miljun għandhom 
ikunu allokati għal attivitajiet taħt it-
Titolu XIX tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE).

Or. mt

(Cfr. emenda għall-Anness II.)
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Emenda 82
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandu jkun EUR 87740 miljun, li minnu 
massimu ta’ EUR 86198 miljun għandhom 
ikunu allokati għal attivitajiet taħt it-Titolu 
XIX tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea (TFUE).

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandu jkun XXX miljun, li minnu 
massimu ta’ 98,2% għandhom ikunu 
allokati għal attivitajiet taħt it-Titolu XIX 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE).

Or. en

Emenda 83
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Xjenza eċċellenti, EUR 27 818 miljun; (a) Xjenza eċċellenti, EUR 23 818 miljun;

Or. mt

(Cfr. emenda għall-Anness II.)

Emenda 84
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Xjenza eċċellenti, EUR 27818 miljun; (a) Xjenza eċċellenti, 29,3%;

Or. en



PE492.556v01-00 34/70 AM\905947MT.doc

MT

Emenda 85
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Tmexxija industrijali 
EUR 20 280 miljun;

(b) Tmexxija industrijali 
EUR 25 280 miljun;

Or. mt

(Cfr. emenda għall-Anness II.)

Emenda 86
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Tmexxija industrijali, EUR 20280 
miljun;

(b) Tmexxija industrijali u post 
industrijali, EUR 25280 miljun;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jitqies li post-industrijalizzazzjoni huwa diġà fatt f’xi Stati Membri li 
mxew lejn soċjetà post-industrijali b’servizzi dinamiċi u setturi ta’ teknoloġija għolja. Mill-
banda l-oħra, l-Ewropa, li għadha lura meta mqabbla mal-kompetitturi ewlenin tagħha, 
teħtieġ li tinvesti aktar f’setturi industrijali ewlenin, bħala l-qalba tal-kompetittività, għalhekk 
sempliċementi jagħmel sens li jkollha baġit li jinfirex b’mod aktar bilanċjat bejn tnejn mit-
tliet prijoritajiet: tmexxija industrijali u sfidi tas-soċjetà.

Emenda 87
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Tmexxija industrijali , EUR 20280 
miljun;

(b) Tmexxija industrijali, 25,2%;

Or. en

Emenda 88
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Sfidi tas-soċjetà, EUR 35 888 miljun. (c) Sfidi tas-soċjetà, EUR 34 388 miljun.

Or. mt

(Cfr. emenda għall-Anness II.)

Emenda 89
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Sfidi tas-soċjetà, EUR 35888 miljun. (c) Sfidi tas-soċjetà, EUR 30888 miljun.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-emenda fl-Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafuh 1 – punt b sabiex il-baġit 
jinfirex b’mod aktar bilanċjat. Huwa kruċjali li tiġi żviluppata politika industrijali u post 
industrijali fil-livell tal-UE jekk nixtiequ li nilħqu l-isfidi kbar tas-soċjetà li soċjetajiet 
Ewropej qed jiffaċċjaw bħalissa u għad-deċennji li ġejjin (il-ħolqien ta’ impjiegi tajbin u 
diċenti u li jippruvaw itejbu l-kwalità tal-ħajja ta’ ċittadini Ewropej).
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Emenda 90
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Sfidi tas-soċjetà, EUR 35888 miljun. (c) Sfidi tas-soċjetà, 40,4%.

Or. en

Emenda 91
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont massimu ġenerali għall-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mill-
Orizzont 2020 għall-azzjonijiet diretti 
mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka għandu jkun EUR 2212 miljun.

L-ammont massimu ġenerali għall-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mill-
Orizzont 2020 għall-azzjonijiet diretti 
mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka għandu jkun ta’ 2,1% tal-baġit 
totali.

Or. en

Emenda 92
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija għandu jiġi ffinanzjat permezz 
ta’ kontribuzzjoni massima mill-Orizzont 
2020 ta’ EUR 3 194 miljun kif stipulat fl-
Anness II. L-ewwel allokazzjoni ta’ 
EUR 1 542 miljun għandha tkun 

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija għandu jiġi ffinanzjat permezz 
ta’ kontribuzzjoni massima mill-Orizzont
2020 ta’ EUR 2 524 miljun kif stipulat fl-
Anness II. L-ewwel allokazzjoni ta’ 
EUR 1 042 miljun għandha tkun 
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ipprovduta mill-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija għal 
attivitajiet taħt it-Titolu XVII tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
It-tieni allokazzjoni ta’ massimu ta’ 
EUR 1 652 miljun għandha tkun 
ipprovduta, suġġett għar-reviżjoni stipulata 
fl-Artikolu 26(1), paragrafu 1. Dan l-
ammont addizzjonali għandu jkun 
ipprovdut fuq bażi pro-rata, kif indikat fl-
Anness II, mill-ammont tal-objettiv 
speċifiku “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” fi ħdan il-prijorità 
dwar it-tmexxija industrijali stipulata fil-
paragrafu 2(b) u mill-ammont għall-
prijorità dwar l-isfidi tas-soċjetà stipulati fi 
2(c).

ipprovduta mill-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija għal 
attivitajiet taħt it-Titolu XVII tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
It-tieni allokazzjoni ta’ massimu ta’ 
EUR 1 482 miljun għandha tkun 
ipprovduta, suġġett għar-reviżjoni stipulata
fl-Artikolu 26(1), paragrafu 1. Dan l-
ammont addizzjonali għandu jkun 
ipprovdut fuq bażi pro-rata, kif indikat fl-
Anness II, mill-ammont tal-objettiv 
speċifiku “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” fi ħdan il-prijorità 
dwar it-tmexxija industrijali stipulata fil-
paragrafu 2(b) u mill-ammont għall-
prijorità dwar l-isfidi tas-soċjetà stipulati fi 
2(c).

Or. mt

(Cfr. emenda għall-Anness II.)

Emenda 93
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija għandu jiġi ffinanzjat permezz 
ta’ kontribuzzjoni massima mill-Orizzont 
2020 ta’ EUR 3194 miljun kif stipulat fl-
Anness II. L-ewwel allokazzjoni ta’ EUR 
1542 miljun għandha tkun ipprovduta 
mill-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija għal attivitajiet taħt it-Titolu 
XVII tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea. It-tieni allokazzjoni 
ta' massimu ta' EUR 1652 miljun 
għandha tkun ipprovduta, suġġett għar-
reviżjoni stipulata fl-Artikolu 26 (1). Dan 
l-ammont addizzjonali għandu jkun 
ipprovdut fuq bażi pro-rata, kif indikat fl-
Anness II, mill-ammont tal-objettiv 
speċifiku "Tmexxija fit-teknoloġiji 

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija għandu jiġi ffinanzjat permezz 
ta’ kontribuzzjoni massima mill-Orizzont 
2020 ta’ 3% tal-baġit totali kif stabbilit fl-
Anness II.
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abilitanti u industrijali” fi ħdan il-
prijorità dwar it-tmexxija industrijali 
stipulata fil-paragrafu 2(b) u mill-
ammont għall-prijorità dwar l-isfidi tas-
soċjetà stipulati fi 2(c).

Or. en

Emenda 94
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-finanzjament f’żewġ 
allokazzjonijiet multiannwali għandu 
jkopri:

imħassar

(a) fl-ewwel allokazzjoni, l-iżviluppi li 
għaddejjin fil-Komunitajiet tal-Għarfien u 
l-Innovazzjoni (minn hawn 'il quddiem 
KICs) preżenti u fondi inizzjali għall-
varar tat-tieni mewġa ta’ tliet KICs ġodda
(b) fit-tieni allokazzjoni, l-iżviluppi li 
għaddejjin fil-KICs diġà varati u fondi 
inizzjali għall-varar tat-tielet mewġa ta’ 
tliet KICs ġodda

Or. en

Emenda 95
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tieni allokazzjoni għandha tkun 
disponibbli wara r-reviżjoni stipulata fl-
Artikolu 26(1) li tqis b'mod partikolari:

imħassar
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(a) il-mument maqbul tal-ħolqien tat-tielet 
mewġa ta’ KICs;
(b) il-ħtiġijiet finanzjarji pprogrammati 
ta’ dawk eżistenti skont l-iżvilupp 
speċifiku tagħhom;
(c) il-kontribuzzjoni tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija u l-KICs 
tiegħu għall-objettivi tal-Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex twieġeb għal sitwazzjonijiet 
mhux previsti jew żviluppi u ħtiġijiet 
ġodda, u biex tqis id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista’, wara evalwazzjoni 
interim tal-Orizzont 2020 kif jissemma fl-
Artikolu 26(1)(a) ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan l-proċedura baġitarja annwali 
tirrevedi l-ammonti stipulati għall-
prijoritajiet tal-paragrafu 2 u t-tqassim 
indikattiv skont l-objettivi speċifiċi fi ħdan 
dawn il-prijoritajiet stipulati fl-Anness II u 
l-approprjazzjonijiet tat-trasferiment bejn 
il-prijoritajiet u l-objettivi speċifiċi sa 10 %
tal-allokazzjoni inizzjali totali ta’ kull 
prijorità u sa 10 % tat-tqassim inizzjali 
indikattiv ta’ kull obejttiv speċifiku. Dan 
ma jirrigwardax l-ammont stipulat għall-
azzjonijiet diretti taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka fil-paragrafu 2 jew il-
kontribuzzjoni għall-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija stipulata fil-
paragrafu 3.

5. Sabiex twieġeb għal sitwazzjonijiet 
mhux previsti jew żviluppi u ħtiġijiet 
ġodda, u biex tqis id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista’, wara evalwazzjoni 
interim tal-Orizzont 2020 kif jissemma fl-
Artikolu 26(1)(a) ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan l-proċedura baġitarja annwali 
tirrevedi l-ammonti stipulati għall-
prijoritajiet tal-paragrafu 2 u t-tqassim 
indikattiv skont l-objettivi speċifiċi fi ħdan 
dawn il-prijoritajiet stipulati fl-Anness II u 
l-approprjazzjonijiet tat-trasferiment bejn 
il-prijoritajiet u l-objettivi speċifiċi sa 5%
tal-allokazzjoni inizzjali totali ta’ kull 
prijorità u sa 5% tat-tqassim inizzjali 
indikattiv ta’ kull obejttiv speċifiku. Dan 
ma jirrigwardax l-ammont stipulat għall-
azzjonijiet diretti taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka fil-paragrafu 2 jew il-
kontribuzzjoni għall-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija stipulata fil-
paragrafu 3.

Or. en
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Emenda 97
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) għandhom rabtiet ekonomiċi u 
ġeografiċi qrib tal-Unjoni;

iii) għandhom rabtiet politiċi, ekonomiċi u 
ġeografiċi qrib tal-Unjoni;

Or. fr

Emenda 98
Oreste Rossi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii(a) għandhom sistema li tieħu 
ispirazzjoni mill-prinċipji demokratiċi u 
amministrazzjoni pubblika effiċjenti;

Or. mt

Emenda 99
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta’ 
esperti ta’ livell għoli indipendenti 
stabbiliti mill-Kummissjoni; strutturi tad-
djalogu li nħolqu taħt ftehimiet 

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta’ 
esperti ta’ livell għoli indipendenti 
stabbiliti mill-Kummissjoni; strutturi tad-
djalogu li nħolqu taħt ftehimiet 
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internazzjonali tax-xjenza u t-teknoloġija; 
attivitajiet progressivi; konsultazzjonijiet 
pubbliċi mmirati; u proċessi trasparenti u 
interattivi li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli.

internazzjonali tax-xjenza u t-teknoloġija; 
rappreżentanti tal-industrija (speċjalment 
fil-każ tal-EIIs); attivitajiet progressivi;
konsultazzjonijiet pubbliċi mmirati; 
proċessi trasparenti u interattivi li jiżguraw 
appoġġ għal riċerka u innovazzjoni 
responsabbli.

Or. mt

Emenda 100
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; u proċessi trasparenti u interattivi 
li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli.

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; konsultazzjoni attiva ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ persuni 
b'diżabbiltajiet, u proċessi trasparenti u 
interattivi li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi prodotta riċerka li hija utli u sinifikanti għas-soċjetà, huwa vitali li persuni 
b’diżabbiltajiet u l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom jiġu inklużi għal kollox fil-
proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet Orizzont 2020. Dan huwa kruċjali jekk nixtiequ niżguraw li 
r-riċerka Ewropea tirriżulta f’konformità mal-ħtiġijiet tas-soċjetà u ċ-ċittadini, speċjalment 
persuni b'diżabbiltajiet. Attwalment ma jissemmiex l-involviment ta’ persuni b’diżabbiltajiet u 
l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom fir-riċerka Orizzont 2020 u l-proposta 
għandha tiġi emendata kif ġie propost.
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Emenda 101
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; u proċessi trasparenti u interattivi 
li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli.

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati (eż. ta’ organizzazzjonijiet ta' 
pazjenti fejn hija kkonċernata r-riċerka 
tas-saħħa); u proċessi trasparenti u 
interattivi li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli.

Or. en

Emenda 102
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; u proċessi trasparenti u interattivi
li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli.

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; pjattaformi tas-soċjetà 
ċivili li ma jagħmlux qligħ; strutturi tad-
djalogu li nħolqu taħt ftehimiet 
internazzjonali tax-xjenza u t-teknoloġija; 
attivitajiet progressivi; konsultazzjonijiet 
pubbliċi mmirati; u proċessi trasparenti u 
interattivi li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli.
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Or. en

Emenda 103
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; u proċessi trasparenti u interattivi 
li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli.

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; Konsultazzjoni attiva ta’ 
organizzazzjonijiet ta’ persuni 
b’diżabbiltajiet, u proċessi trasparenti u 
interattivi li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli.

Or. en

Emenda 104
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Filwaqt illi jibni fuq ix-xogħol mibdi 
taħt it-temi tax-Xjenza u s-Soċjetà tas-
Seba’ Programm Qafas, Orizzjont 2020 
għandu jiżgura l-parteċipazzjoni ta’ 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili kemm 
fid-definizzjoni ta' prijoritajiet tar-riċerka 
kif ukoll fid-disinn ta’ ċerti programmi ta’ 
ħidma, u, fejn rilevanti, f’attivitajiet ta’ 
riċerka permezz ta’ talbiet speċifiċi għal 
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proġetti.

Or. en

Emenda 105
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Sabiex tiġi żgurata r-rilevanza tas-
soċjetà ta’ ħtiġijiet ta’ riċerka u 
prijoritajiet stabbiliti taħt sfidi tas-soċjetà, 
il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
pjattaformi għal djalogu bejn 
rappreżentanti u riċerkaturi tas-soċjetà 
ċivili.

Or. en

Emenda 106
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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 

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, l-approċċ sistematiku tal-
kwistjonijiet spazjali, urbani u territorjali,
it-trawwim tal-funzjonament u l-kisba tal-
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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.

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-territorju, dimensjoni spazjali (l-użu tal-art, reġjun u bliet), huwa kompletament nieqes fil-
programm. Dan huwa element ewlieni u ċentrali tal-isfidi tas-soċjetà u jrid jiġi integrat fl-
azzjonijiet kollha.

Emenda 107
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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, l-iżvilupp ta’ riċerka 
f’sistemi legali Ewropej, il-kooperazzjoni 
mal-pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
etika responsabbli inkluż ir-rispett tal-
opportunitajiet indaqs bejn l-irġiel u n-
nisa fir-riċerka, u t-titjib tal-attrattività tal-
professjoni tar-riċerka għaż-żewġ sessi u l-
iffaċilitar tal-mobbiltà transkonfinali u 
transsettorjali tar-riċerkaturi.

Or. en
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Emenda 108
Corinne Lepage

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-tibdil fil-klima, ibħra u 
oċeani b’saħħithom u l-iżvilupp 
sostenibbli, 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.

Or. en

Emenda 109
Corinne Lepage

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’ 

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’ 
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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.

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, 
il-governanza aktar inklussiva tar-riċerka, 
ir-riċerka parteċipatorja, u t-titjib tal-
attrattività tal-professjoni tar-riċerka u l-
iffaċilitar tal-mobbiltà transkonfinali u 
transsettorjali tar-riċerkaturi.

Or. en

Emenda 110
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex jiġi żgurat li t-tħassib 
trasversali jiġi kkunsidrat kif suppost fl-
implimentazzjoni ta’ Orizzont 2020, il-
Kummissjoni għandha twettaq mhux biss 
valutazzjoni u evalwazzjoni ekonomika 
iżda anke tas-soċjetà, etika u tas-
sostenibbiltà tal-programmi speċifiċi tar-
riċerka bħala parti mill-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni regolari ta’ Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 111
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’mod li jiżgura li l-prijoritajiet u l-
azzjonijiet appoġġati jkunu rilevanti għall-
ħtiġijiet li qed jinbidlu u jqisu n-natura li 
qed tevolvi tax-xjenza, it-teknoloġija, l-
innovazzjoni, is-swieq u s-soċjetà, fejn l-
innovazzjoni tinkludi l-aspetti tan-negozju, 
organizzattivi u soċjali u t-trasferiment 
tar-riżultati tax-xjenza għal-livelli kollha 
tal-edukazzjoni u t-taħriġ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-Ewropa tixtieq li jkollha taħriġ u edukazzjoni kompetittivi, jeħtieġ li nitrasferixxu r-
riżultati tar-riċerka għall-programmi.

Emenda 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Riċerka u innovazzjoni responsabbli

Sabiex tiġi garantita relazzjoni armonjuża 
u effiċjenti bejn ix-xjenza u s-soċjetà, 
Orizzont 2010 għandha tippromwovi 
b’mod attiv ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli. Dan ifisser il-promozzjoni 
ta’ qafas ta’ governanza li jinkoraġġixxi 
lill-atturi tas-soċjetà biex jaħdmu flimkien 
matul il-proċess kollu tar-riċerka u l-
innovazzjoni sabiex jallinjah aħjar, 
flimkien mar-riżultati u l-impatti, mal-
aspettattivi, il-ħtiġijiet u l-valuri tas-
soċjetà. Dan il-qafas ta’ governanza 
jħaddam b’mod partikolari:
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(a) l-iżgurar ta’ involviment pubbliku 
effettiv sabiex jittejbu r-riċerka u l-
innovazzjoni, inkluża r-riċerka 
parteċipatorja fejn l-atturi tas-soċjetà 
jipproduċu flimkien għarfien sabiex 
iwieġbu għall-ħtiġijiet tas-soċjetà;
(b) l-adozzjoni tad-dimensjoni tas-sessi 
msemmija fl-Artikolu 15;
(c) il-provvista ta’ aċċess onlajn b’xejn u 
l-użu mill-ġdid ta’ informazzjoni 
xjentifika kif imsemmi fl-Artikolu 15b;
(d) it-tagħmir, permezz tal-edukazzjoni, 
ta’ riċerkaturi futuri u atturi oħra tas-
soċjetà, bl-għarfien u l-istrumenti 
meħtieġa sabiex jipparteċipaw għal kollox 
u jieħdu responsabbiltà fil-proċess tar-
riċerka u l-innovazzjoni;
(e) l-iżgurar tal-konformità mal-prinċipji 
etiċi msemmija fl-Artikolu 16(1).

Or. en

Emenda 113
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ugwaljanza bejn is-sessi Opportunitajiet indaqs bejn l-irġiel u n-
nisa fir-riċerka

Or. en

Emenda 114
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Orizzont 2020 irid jirrispetta l-eċċellenza 
xjentifika u l-kwalifika professjonali ta’ 
professjonisti tar-riċerka fil-promozzjoni 
ta’ opportunitajiet indaqs għall-irġiel u n-
nisa fil-kontenut tar-riċerka u l-
innovazzjon.

Or. en

Emenda 115
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jieħu l-passi xierqa 
sabiex jevita kwalunkwe diskriminazzjoni 
abbażi tas-sess, ir-razza jew l-oriġini 
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-
diżabbiltà, l-età fil-kontenut tar-riċerka u 
l-innovazzjoni, inklużi miżuri sabiex 
jitneħħew ostakoli għall-aċċessibbiltà 
għal persuni b’diżabbiltajiet.

Or. en

Emenda 116
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Ugwaljanza ta' Riċerkaturi

Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
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sabiex jattira karrieri ta’ riċerkaturi 
madwar l-Ewropa. Bħala riżultat, għandu 
jiġi implimentat b’mod li jippromwovi l-
ħolqien ta’ suq uniku għal riċerkaturi, 
b’mod partikolari billi jipprovdi għal 
mekkaniżmi xierqa sabiex jitnaqqsu d-
disparitajiet fir-rimunerazzjoni tar-
riċerkatur.

Or. en

Emenda 117
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet kollha tar-riċerka u l-
innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 2020 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipji 
etiċi u l-leġiżlazzjoni rilevanti nazzjonali, 
tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta 
tad-Drittijijet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli
Supplimentari tagħha.

L-attivitajiet kollha tar-riċerka u l-
innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 2020 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipji 
etiċi u l-leġiżlazzjoni rilevanti nazzjonali, 
tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta 
tad-Drittijijet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem, il-Protokolli
Supplimentari tagħha kif ukoll  il-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltajiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fit-23 ta’ Diċembru 2010, l-UE ikkonkludiet il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-
Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltajiet li daħlet fis-seħħ fit-22 ta’ Jannar 2011. Hija l-ewwel 
Trattat dwar id-Drittijiet tal-Bniedem konkluż mill-UE u l-atti kollha dwar il-politika u 
leġiżlattivi tal-UE għandhom jikkonformaw mal-Konvenzjoni internazzjonali tagħha.

Emenda 118
Chris Davies
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet kollha tar-riċerka u l-
innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 2020 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipji 
etiċi u l-leġiżlazzjoni rilevanti nazzjonali, 
tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta 
tad-Drittijijet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli 
Supplimentari tagħha.

L-attivitajiet kollha tar-riċerka u l-
innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 2020 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipji 
etiċi u l-leġiżlazzjoni rilevanti nazzjonali, 
tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta 
tad-Drittijijet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli 
Supplimentari tagħha. 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, inkluż permezz tal-iżvilupp 
strateġiku, l-integrazzjoni u l-użu ta’ 
strumenti u teknoloġiji innovattivi u mhux 
mill-anninali.

Or. en

Emenda 119
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet kollha tar-riċerka u l-
innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 2020 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipji 
etiċi u l-leġiżlazzjoni rilevanti nazzjonali, 
tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta 
tad-Drittijijet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli
Supplimentari tagħha.

L-attivitajiet kollha tar-riċerka u l-
innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 2020 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipji 
etiċi u l-leġiżlazzjoni rilevanti nazzjonali, 
tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta 
tad-Drittijijet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem, il-Protokolli
Supplimentari kif ukoll  il-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet 
tal-Persuni b'Diżabbiltajiet.

Or. en
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Emenda 120
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lejn 
il-prinċipju ta’ proporzjonalità, id-dritt 
għall-privatezza, id-dritt għall-protezzjoni 
tad-dejta personali, id-dritt għall-integrità 
fiżika u mentali tal-persuni, id-dritt għan-
nondiskriminazzjoni u l-bżonn li jkunu 
żgurati livelli għoljin ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lejn 
il-prinċipju ta’ proporzjonalità, id-dritt 
għall-privatezza, id-dritt għall-protezzjoni 
tad-dejta personali, id-dritt għall-integrità 
fiżika u mentali tal-persuni, id-dritt għan-
nondiskriminazzjoni abbażi tas-sess, ir-
razza u l-oriġini etnika, ir-reliġjoni jew it-
twemmin, id-diżabbiltà, l-età u l-bżonn li 
jkunu żgurati livelli għoljin ta’ protezzjoni 
tas-saħħa tal-bniedem.

Or. en

Emenda 121
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) attività tar-riċerka mmirata lejn il-
kloning uman għal skopijiet riproduttivi;

(a) attività tar-riċerka mmirata lejn il-
kloning uman u tal-annimali għal skopijiet 
riproduttivi;

Or. mt

Emenda 122
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) attività tar-riċerka mmirata lejn il-
kloning uman għal skopijiet riproduttivi;

(a) attività tar-riċerka mmirata lejn il-
kloning uman għal skopijiet riproduttivi, 
terapewtiċi jew xjentifiċi;

Or. en

Emenda 123
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 124
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) riċerka li tinvolvi l-qerda tal-
embrijuni umani;

Or. en

Emenda 125
Carl Schlyter
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) riċerka klassifikata bħala li tikkawża  
tbatija kbira lil annimali vertebrati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE ma għandhiex tiffinanzja riċerka li tikkawża tbatija kbira lil annimali vertebrati.

Emenda 126
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) riċerka bl-użu ta' ċelloli staminali 
minn embrijuni umani.

Or. en

Emenda 127
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) bl-involviment ta’ primati F1 mhux 
umani jew selvaġġi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE ma għandhiex tiffinanzja riċerka li tinvolvi primati F1 mhux umami jew selvaġġi.
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Emenda 128
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) riċerka fuq mammiferi jew għasafar 
li tinvolvi deprivazzjoni materna 
intenzjonata;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE ma għandhiex tiffinanzja riċerka fuq mammiferi jew għasafar li tinvolvi deprivazzjoni 
materna intenzjonata.

Emenda 129
Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani, 
kemm adulti kif ukoll tal-embrijuni, tista’ 
tiġi ffinanzjata, u din tiddependeni fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll il-
qafas legali tal-Istati Membri involuti. Ma 
għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

4. Ir-riċerka taċ-ċelloli staminali hija triq 
promettenti għat-trattament jew il-kura ta' 
ħafna mard newrodeġenerattiv u kroniku.
Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani, 
kemm adulti kif ukoll tal-embrijuni, tista’ 
tiġi ffinanzjata, u din tiddependeni fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll il-
qafas legali tal-Istati Membri involut. Ma 
għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

Or. en
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Emenda 130
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani, 
kemm adulti kif ukoll tal-embrijuni, tista’ 
tiġi ffinanzjata, u din tiddependeni fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll il-
qafas legali tal-Istati Membri involuti. Ma 
għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

4. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani, 
kemm adulti kif ukoll tal-embrijuni, tista’ 
tiġi ffinanzjata, u din tiddependeni fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll il-
qafas legali tal-Istati Membri involuti. Il-
prijoritajiet tar-riċerka u l-fondi 
għandhom ikunu definiti skont l-evidenza 
pprovduta mill-għarfien xjentifiku miksub.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-prijoritajiet marbuta mar-riċerka u l-finanzjament tagħha għandhom jevolvu id f’id mal-
għarfien xjentifiku miksub u mhux jiġu definiti u magħluqa sa mill-bidu għal żmien twil.

Emenda 131
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kwalunkwe riċerka fuq iċ-ċelloli 
staminali umani, kemm adulti kif ukoll tal-
embrijuni, tista’ tiġi ffinanzjata, u din 
tiddependi fuq il-kontenut tal-proposta 
xjentifika kif ukoll il-qafas legali tal-Istati 
Membri involuti. Ma għandux jingħata 
finanzjament għal attivitajiet tar-riċerka li 
huma projbiti fl-Istati Membri kollha. L-
ebda attività ma għandha tingħata 
finanzjament fi Stat Membru fejn tali 
attività hija miċħuda.

4. Se jiġu appoġġjati l-attivitajiet ta’ 
riċerka li għandhom l-għan li jiżviluppaw 
u jtejbu t-terapiji bbażati fuq iċ-ċelloli 
staminali umani adulti. Il-finanzjamenti 
għar-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali 
umani, adulti jistgħu jingħataw kemm 
abbażi tal-kontenut tal-proposta xjentifika 
kif ukoll il-qafas legali tal-Istati Membri 
involuti. B’mod partikolari se tiġi 
appoġġjata r-riċerka fuq iċ-ċelloli 
staminali tad-demm tal-kurdun 
umbelikali u fuq dawk plurpotenti indotti.
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Ma għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

Or. mt

Emenda 132
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani,
kemm adulti kif ukoll tal-embrijuni, tista’ 
tiġi ffinanzjata, u din tiddependeni fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll il-
qafas legali tal-Istati Membri involuti. Ma 
għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

4. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani 
adulti, li ġejjin mill-kurdun kif ukoll tal-
embrijuni, tista’ tiġi ffinanzjata, u din 
tiddependi fuq il-kontenut tal-proposta 
xjentifika kif ukoll il-qafas legali tal-Istati 
Membri involuti. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli 
staminali mill-embrijuni tista’ ssir biss 
fuq embrijuni żejda, li jkunu konċepiti fil-
kuntest ta’ fertilizzazzjoni in vitro u li ma 
jkunux se jintużaw fi proġett tal-ġenituri.
Ma għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.
Min-naħa l-oħra, ir-riċerka medika dwar 
kull tip ta’ ċelloli staminali hija 
ffinanzjata fi Stat Membru fejn din l-
attività tkun awtorizzata.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jittieħed approċċ objettiv u tolleranti dwar il-kwistjoni sensittiva tal-
embrijuni żejda: ċerti pajjiżi jipprojbixxu kull riċerka dwar iċ-ċelloli staminali minn 
embrijuni u feti; oħrajn huma anqas stretti u jippermettu l-użu tal-embrijuni żejda; fl-aħħar 
nett, ċerti pajjiżi jawtorizzaw ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali minn embrijuni li jkollhom 
anqas minn 14-il ġurnata.
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Emenda 133
Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani, 
kemm adulti kif ukoll tal-embrijuni, tista’ 
tiġi ffinanzjata, u din tiddependeni fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll 
il-qafas legali tal-Istati Membri involuti. 
Ma għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

4. L-attivitajiet ta' riċerka bl-għan li jiġu 
żviluppati u mtejba t-terapiji bbażati fuq 
iċ-ċelloli staminali umani se jiġu 
appoġġati. B’mod partikolari, se tiġi 
appoġġjata r-riċerka fuq ċelloli staminali 
mill-kurdun taż-żokra, ċelloli staminali 
pluripotenti indotti u ċelloli staminali 
adulti kif ukoll kwalunkwe alternattiva 
futura potenzjali għal ċelloli staminali tal-
embrijuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi nbnew fuq l-emendi 1 sa 6 tal-awtur tal-abbozz – iżda jqisu li ġie deċiż li l-opinjoni 
tiġi llimitata strettament fuq il-kompetenza tal-Kumitat ENVI li huwa l-ambjent, is-saħħa u s-
sigurtà tal-ikel. L-aspetti legali u etiċi huma l-kompetenza tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali. 
Għal din ir-raġuni, l-emenda tfittex li tevita kwalunkwe kliem dwar il-kwistjoni etika.

Emenda 134
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani, 
kemm adulti kif ukoll tal-embrijuni, tista’ 
tiġi ffinanzjata, u din tiddependeni fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll il-
qafas legali tal-Istati Membri involuti. Ma 
għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 

4. L-attivitajiet ta' riċerka bl-għan li jiġu 
żviluppati u mtejba t-terapiji bbażati fuq 
iċ-ċelloli staminali umani se jiġu 
appoġġati. Il-finanzjament għar-riċerka 
fuq ċelloli staminali tal-embrijuni tista’ 
tiġi ffinanzjata, u din tiddependeni fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll il-
qafas legali tal-Istati Membri involuti. Ma 
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għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

Or. en

Emenda 135
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani, 
kemm adulti kif ukoll tal-embrijuni, tista’ 
tiġi ffinanzjata, u din tiddependeni fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll il-
qafas legali tal-Istati Membri involuti. Ma 
għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

4. Ir-riċerka fuq tipi oħra ta’ ċelloli
staminali umani, kemm adulti kif ukoll tal-
embrijuni, tista’ tiġi ffinanzjata, u din 
tiddependeni fuq il-kontenut tal-proposta 
xjentifika kif ukoll il-qafas legali tal-Istati 
Membri involuti. Ma għandux jingħata 
finanzjament għal attivitajiet tar-riċerka li 
huma projbiti fl-Istati Membri kollha. L-
ebda attività ma għandha tingħata 
finanzjament fi Stat Membru fejn tali 
attività hija miċħuda.

Or. en

Emenda 136
Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Ir-riċerka fuq l-ittestjar fuq l-annimali 
li taqa’ fil-kamp tal-applikazzjoni tad-
Direttiva 2010/63/UE dwar il-protezzjoni 
tal-annimali li jintużaw għal skopijiet 
xjentifiċi għandha tiġi soġġetta għal 
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proċess ta' reviżjoni rigoruż u trasparenti 
tal-mertu etiku u xjentifiku, inkluża prova 
ta' talbiet rigward ir-rilevanza ta' mudelli 
ta' annimali għas-sitwazzjoni tal-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont id-Direttiva 2010/63/UE dwar il-protezzjoni tal-annimali li jintużaw għal skopijiet 
xjentifiċi, tinħtieġ evalwazzjoni komprensiva ta’ proġett, li tqis ukoll kunsiderazzjonijiet etiċi 
fl-użu tal-annimali. L-UE għandha tiffinanzja biss ir-riċerka fuq l-ittestjar fuq l-annimali li 
tkun ġiet soġġetta għal proċess ta' reviżjoni rigoruż u trasparenti tal-mertu etiku u xjentifiku.

Emenda 137
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta’ finanzjament tal-
Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali.

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta’ finanzjament tal-
Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali u l-
Programm għall-Kompetittività tal-
Intrapriżi u l-SMEs (COSME).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kumplimentarja għall-emenda 9 fl-abozz tal-opinjoni.

Emenda 138
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 17a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
Koordinazzjoni strateġika

Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
koordinazzjoni strateġika ta’ attivitajiet 
ta’ riċerka u innovazzjoni taħt Orizzont 
2020, jekk ikun meħtieġ, billi jitwaqqfu 
bordijiet ta’ tmexxija settorjali magħmula 
minn riċerkaturi ewlenin li jipprovdu 
parir fil-proċess tal-iffissar tal-
prijoritajiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li tiġi żgurata koordinazzjoni strateġika, speċjalment f’oqsma bħall-kura tas-
saħħa fejn iċ-ċikli ta’ innovazzjoni huma twal ħafna, itwal anke mit-tul ta’ żmien tal-
programm attwali. Il-Kummissjoni tista’ taħdem flimkien ma’ riċerkaturi ewlenin fl-iffissar 
tal-prijoritajiet għall-finanzjament taħt Orizzont 2020.

Emenda 139
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali” u l-
prijorità “Sfidi tas-soċjetà” li se jmur 
għand l-SMEs.

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
30% tal-baġit kombinat totali għall-objettiv 
speċifiku dwar “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” u l-prijorità “Sfidi 
tas-soċjetà” li se jmur għand l-SMEs.

Or. mt

Ġustifikazzjoni

Huwa strateġikament importati li l-parteċipazzjoni tal-SMEs fil-programm qafas tiġi 
stimulata aktar minn kemm propost mill-Kummissjoni.
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Emenda 140
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-valur miżjud ta’ azzjoni fil-livell tal-
Unjoni;

(a) il-valur miżjud ta’ azzjoni fil-livell tal-
Unjoni, partikolarment in-natura Trans-
Ewropea;

Or. en

Emenda 141
Yves Cochet, Jill Evans

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 potenzjali tal-impatt fuq l-
indirizzar tat-tħassib tas-soċjetà, is-
sostenibbiltà jew il-kompetittività 
industrijali;

Or. en

Emenda 142
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e a) Jiġi megħjun il-ħolqien u t-tisħiħ ta’ 
netwerks ta' assoċjazzjoni ta’ riċerkaturi, 
pazjenti u partijiet interessati sabiex 
jittejbu r-relazzjonijiet u l-iskambji 
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bejniethom, setturi kkonċernati, 
istituzzjonijiet u s-soċjetà ċivili.

Or. en

Emenda 143
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sħubiji pubbliċi-privati se jiġu 
ffinanzjati permezz ta’ sejħiet miftuħa u 
kompetittivi.

Or. en

Emenda 144
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-
inizjattivi tal-programmar konġunt bejn l-
Istati Membri.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-
inizjattivi tal-programmar konġunt bejn ir-
reġjuni tal-Istati Membri, li 
preferibbilment jagħmlu parti mill-istess 
Ewroreġjun jew mill-istess REKT stabbilit 
skont ir-Regolament (KE) Nru 1082/2006.

Or. mt

Emenda 145
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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. Dawn l-azzjonijiet 
b’mod partikolari jinkludu azzjonijiet 
maħsuba biex jissaħħu l-kapaċitajiet ta’ 
riċerka f’pajjiżi li qed jiżviluppaw u 
azzjonijiet ta’ kooperazzjoni, iffukati fuq 
il-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom f’oqsma 
bħas-saħħa, inkluża riċerka relatata ma’ 
mard nieqes mill-attenzjoni, l-agrikultura, 
is-sajd u l-ambjent, u implimentati 
f’kundizzjonijiet finanzjarji adattati skont 
il-kapaċitajiet tagħhom.

Or. fr

Emenda 146
Yves Cochet, Jill Evans

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 
fis-sistemi tal-proprjetà intelletwali ta’ 
pajjiż terz.

Il-prijoritajiet ta’ kooperazzjoni għandhom 
iqisu żviluppi fil-politika tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 147
Petru Constantin Luhan
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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’ parteċipant li mhumiex 
irrappreżentati biżżejjed, inklużi 
riċerkaturi u parteċipanti b’diżabbiltajiet;

Or. en

Emenda 148
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Sabiex jiġi simplifikat l-aċċess għal 
informazzjoni u sabiex jiġi żviluppat 
strument bl-informazzjoni kollha mitluba 
mill-komunità ta’ riċerka u, wara li ġiet 
ikkunsidrata l-ħtieġa għal trasparenza, 
Cordis, bħala strument diġitali, għandu 
jiġi rivedut u rriformat b’mod aktar ċar u 
flessibbli. Il-Cordis il-Ġdid għandu jitlesta 
qabel Ġunju 2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-preżent,  CORDIS huwa wieħed mill-programmi l-aktar kumplessi u diffiċli li jiġu 
ttrattati. Jekk nixtiequ aċċess aktar faċli tas-soċjetà, ir-riċerkaturi u l-kumpaniji għall-
informazzjoni, huwa meħtieġ li jiġi rivedut il-programm u tiġi estiża l-informazzjoni u jsir 
aċċess aktar faċli għall-proposti u l-għotjiet kollha.

Emenda 149
Elena Oana Antonescu
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Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) inizjattivi biex jitrawmu d-djalogu u d-
dibattitu mal-pubbliku dwar il-kwistjonijiet 
xjentifiċi, teknoloġiċi u dawk relatati mal-
innovazzjoni, u biex jittieħed vantaġġ mill-
midja soċjali u minn teknoloġiji u 
metodoloġiji innovattivi oħra.

(e) inizjattivi biex jitrawmu d-djalogu u d-
dibattitu mal-pubbliku dwar il-kwistjonijiet 
xjentifiċi, teknoloġiċi u dawk relatati mal-
innovazzjoni permezz tal- involviment tal-
komunità akkademika, u biex jittieħed 
vantaġġ mill-midja soċjali u minn 
teknoloġiji u metodoloġiji innovattivi oħra, 
speċjalment sabiex jgħinu jqajjmu 
kuxjenza pubblika dwar il-benefiċċji tar-
riċerka u l-innovazzjoni biex jintlaħqu l-
isfidi tas-soċjetà.

Or. ro

Emenda 150
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima.

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija, bl-
adozzjoni ta’ partijiet interessati esterni 
rilevanti, eż. organizzazzjonijiet ta’ 
pazjenti. Dan għandu jinkludi 
informazzjoni dwar suġġetti trasversali 
bħas-sostenibbilità u t-tibdil fil-klima, 
inkluż informazzjoni dwar l-ammont ta’ 
nefqa relatata mal-klima.

Or. en
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Emenda 151
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija.  Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima.

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, ir-riċerka tal-baħar u 
marittima, inkluż informazzjoni dwar l-
ammont ta’ nefqa relatata mal-klima.

Or. en

Emenda 152
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija.  Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima.

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni u indikaturi
dwar suġġetti trasversali bħar-riċerka u l-
innovazzjoni responsabbli inkluża s-
sostenibbilità u t-tibdil fil-klima, inkluż 
informazzjoni dwar l-ammont ta’ nefqa 
relatata mal-klima.

Or. en



AM\905947MT.doc 69/70 PE492.556v01-00

MT

Emenda 153
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-
2017, il-Kummissjoni għandha twettaq, 
bl-assistenza ta’ esperti indipendenti, 
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija. It-tieni 
allokazzjoni ta’ fondi mill-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għandha 
tkun disponibbli wara din ir-reviżjoni kif 
stipulat fl-Artikolu 6(3). Ir-reviżjoni 
għandha tivvaluta l-progress tal-Istitut 
Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija 
f’konfront ma’ dawn kollha li ġejjin:

imħassar

(i) il-livell ta’ konsum tal-ewwel 
allokazzjoni ta’ fondi stipulat fl-Artikolu 
6(3), u li jiddistingwi bejn l-ammont ta’ 
flus użati għall-iżvilupp tal-ewwel mewġa 
ta’ KICs u l-effett tal-fondi inizjali għat-
tieni fażi, u l-abbiltà tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija biex 
jattira fondi mill-imsieħba fil-
Komunitajiet tal-Għarfien u l-
Innovazzjoni u mis-settur privat, kif 
stipulat fir-Regolament XX/2012 [ir-
Regolament EIT rivedut];
(ii) il-ħin maqbul għall-ħolqien tat-tielet 
mewġa tal-Komunitajiet tal-Għarfien u l-
Innovazzjoni u l-ħtiġijiet finanzjarji 
programmati ta’ dawk eżistenti skont l-
iżvilupp speċifiku tagħhom; u
(iii) il-kontribuzzjoni tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija u l-
Komunitajiet tal-Għarfien u l-
Innovazzjoni għall-prijorità dwar l-isfidi 
tas-soċjetà u l-objettiv speċifiku dwar “it-
tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali” tal-programm Orizzont 2020.

Or. en
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Emenda 154
Anna Záborská

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-
aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għall-promozzjoni 
tal-bilanċ bejn is-sessi. Dik l-evalwazzjoni 
għandha addizzjonalment tqis il-
kontribuzzjoni tal-miżuri tal-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklusiv u r-riżultati tal-impatt 
fit-tul tal-miżuri preċedenti.

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-
aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għall-promozzjoni 
ta’ opportunitajiet indaqs bejn l-irġiel u n-
nisa. Dik l-evalwazzjoni għandha 
addizzjonalment tqis il-kontribuzzjoni tal-
miżuri tal-prijoritajiet tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklusiv u r-
riżultati tal-impatt fit-tul tal-miżuri 
preċedenti.

Or. en


