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Emenda 53
Rolandas Paksas

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Filwaqt li l-Orizzont 2020 jistabbilixxi 
l-objettiv ġenerali ta' dak il-programm 
qafas, il-prijoritajiet u l-linji ġenerali tal-
objettivi u attivitajiet speċifiċi li jridu 
jitwettqu, il-programm speċifiku għandu 
jiddefinixxi objettivi speċifiċi u linji 
ġenerali tal-attivitajiet li huma speċifiċi 
għal kull waħda mill-Partijiet. Id-
dispożizzjonijiet dwar l-implimentazzjoni 
stabbiliti f’Orizzont 2020 japplikaw bis-
sħiħ għal dan il-programm speċifiku, 
inkluż dawk relatati għal prinċipji etiċi.

(3) Filwaqt li l-Orizzont 2020 jistabbilixxi 
l-objettiv ġenerali ta' dak il-programm 
qafas, il-prijoritajiet u l-linji ġenerali tal-
objettivi u attivitajiet speċifiċi li jridu 
jitwettqu, il-programm speċifiku għandu 
jiddefinixxi objettivi speċifiċi u linji 
ġenerali tal-attivitajiet li huma speċifiċi 
għal kull waħda mill-Partijiet. Id-
dispożizzjonijiet dwar l-implimentazzjoni 
stabbiliti f’Orizzont 2020 japplikaw bis-
sħiħ għal dan il-programm speċifiku, 
inkluż dawk relatati għal prinċipji etiċi. L-
aċċessibbiltà tal-informazzjoni u 
azzjonijiet ta’ komunikazzjoni li 
jikkonċernaw l-Orizzont 2020, inkluża l-
komunikazzjoni dwar proġetti u riżultati 
appoġġjati, jeħtieġu l-għoti ta’ formati 
aċċessibbli għal kulħadd. Formati 
aċċessibbli jinkludu, iżda mhumiex 
limitati għal testi b’tipa kbira, Braille, test 
faċli biex jinqara, awdjo, vidjow u format 
elettroniku.

Or. en

Emenda 54
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex tinżamm u tissaħħaħ it-tmexxija 
industrijali tal-Unjoni hemm bżonn urġenti 
li tiġi stimulata r-riċerka u l-iżvilupp fis-
settur privat u l-investiment fl-

(8) Sabiex tinżamm u tissaħħaħ it-tmexxija 
industrijali tal-Unjoni hemm bżonn urġenti 
li tiġi stimulata r-riċerka u l-iżvilupp fis-
settur privat u l-investiment fl-
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innovazzjoni, tiġi promossa r-riċerka u l-
innovazzjoni b’aġenda xprunata min-
negozju u jitħaffef l-iżvilupp tat eknoloġiji 
ġodda li se jsostnu negozji futuri u t-
tkabbir ekonomiku.  Il-parti dwar 
"tmexxija industrijali" għandha tappoġġa
investimenti f'riċerka u innovazzjoni 
eċċellenti f’teknoloġiji abilitanti ewlenin u 
teknoloġiji industrijali oħra, tiffaċilita l-
aċċess għal finanzjament ta’ riskju għal 
kumpaniji u proġetti innovattivi u tipprovdi 
appoġġ madwar l-Unjoni għall-
innovazzjoni fl-impriżi żgħar u ta’daqs 
medju.

innovazzjoni, tiġi promossa r-riċerka u l-
innovazzjoni b’aġenda xprunata min-
negozju u jitħaffef l-iżvilupp tat eknoloġiji 
ġodda li se jsostnu negozji futuri u t-
tkabbir ekonomiku. Il-parti dwar "tmexxija 
industrijali" għandha tappoġġja 
investimenti f'riċerka u innovazzjoni ta’ 
kwalità għolja f’teknoloġiji abilitanti 
ewlenin u teknoloġiji industrijali oħra, 
tiffaċilita l-aċċess għal finanzjament ta’ 
riskju għal kumpaniji u proġetti innovattivi 
u tipprovdi appoġġ madwar l-Unjoni għall-
innovazzjoni fl-impriżi żgħar u ta’daqs 
medju.

Or. en

Emenda 55
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex tinżamm u tissaħħaħ it-tmexxija 
industrijali tal-Unjoni hemm bżonn urġenti 
li tiġi stimulata r-riċerka u l-iżvilupp fis-
settur privat u l-investiment fl-
innovazzjoni, tiġi promossa r-riċerka u l-
innovazzjoni b’aġenda xprunata min-
negozju u jitħaffef l-iżvilupp tat eknoloġiji
ġodda li se jsostnu negozji futuri u t-
tkabbir ekonomiku. Il-parti dwar "tmexxija 
industrijali" għandha tappoġġa 
investimenti f'riċerka u innovazzjoni 
eċċellenti f’teknoloġiji abilitanti ewlenin u 
teknoloġiji industrijali oħra, tiffaċilita l-
aċċess għal finanzjament ta’ riskju għal 
kumpaniji u proġetti innovattivi u tipprovdi 
appoġġ madwar l-Unjoni għall-
innovazzjoni fl-impriżi żgħar u ta’daqs 
medju.

(8) Sabiex tinżamm u tissaħħaħ it-tmexxija 
industrijali tal-Unjoni, partikolarment fir-
rigward tal-industrija li hi favur l-
ambjent, hemm bżonn urġenti li tiġi 
stimulata r-riċerka u l-iżvilupp fis-settur 
privat u l-investiment fl-innovazzjoni, tiġi 
promossa r-riċerka u l-innovazzjoni 
b’aġenda xprunata min-negozju u jitħaffef 
l-iżvilupp tat teknoloġiji ġodda li se jsostnu 
negozji futuri u t-tkabbir ekonomiku. Il-
parti dwar "tmexxija industrijali" għandha 
tappoġġa investimenti f'riċerka u 
innovazzjoni eċċellenti f’teknoloġiji 
abilitanti ewlenin u teknoloġiji industrijali 
oħra, partikolarment dawk li huma favur 
l-ambjent, tiffaċilita l-aċċess għal 
finanzjament ta’ riskju għal kumpaniji u 
proġetti innovattivi u tipprovdi appoġġ 
madwar l-Unjoni għall-innovazzjoni fl-
impriżi żgħar u ta’daqs medju.
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Or. lt

Emenda 56
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. lt

Emenda 57
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(15) Il-programm speċifiku għandu 
jikkumplimenta l-azzjonijiet imwettqa fl-
Istati Membri kif ukoll azzjonijiet oħra tal-
Unjoni li huma meħtieġa għall-isforz 
strateġiku ġenerali għall-implimentazzjoni 
tal-istrateġija Ewropa 2020, b'mod
partikolari b'azzjonijiet fl-oqsma ta' 
politika tal-koeżjoni, agrikoltura, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, 
industrija, saħħa pubblika, protezzjoni tal-
konsumatur, impjiegi u politika soċjali, 
enerġija, trasport, ambjent, tibdil fil-klima, 
sigurtà, baħar u sajd, kooperazzjoni għall-
iżvilupp u l-politika tat-tkabbir u tal-
viċinat.  Fl-inkoraġġiment tal-
innovazzjoni u r-riċerka, għandu jingħata 
inkoraġġiment għas-sinerġiji bejn dawn l-
oqsma tal-politika, peress li l-esperjenza 
turi li f’xi każijiet il-problemi tas-soċjetà 
jistgħu jiġu solvuti biss permezz ta’ 
soluzzjonijiet kumplessi u integrati.

Or. lt

Emenda 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) L-għarfien, ix-xjenza u t-teknoloġija. 
Ix-xjenzi tal-ħajja, is-saħħa, id-dinja, l-
ambjent, ir-riżorsi naturali u s-sikurezza 
tal-ikel;

Or. en
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Emenda 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c – punt ii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) Soċjali, ekonomiċi u dwar l-umanità. 
Sfidi demografiċi, rigward l-edukazzjoni, 
il-kwistjonijiet territorjali, it-tmexxija, il-
kultura, il-kontenuti diġitali, l-istudji 
umanistiċi, il-wirt kulturali u oqsma ta’ 
għarfien intanġibbli;

Or. en

Emenda 60
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) it-tisħiħ tat-trasferiment tal-għarfien 
mir-riċerka u l-innovazzjoni għal-livelli 
kollha tal-edukazzjoni;

Or. en

Emenda 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Parti III “Sfidi tas-soċjetà” għandha 
tikkontribwixxi lill-prijorità “Sfidi tas-
soċjetà” stabbiliti fl-Artikolu 5(2)(c) tar-
Regolament (KE) Nru XX/2012 [Orizzont 

Il-Parti III “Sfidi tas-soċjetà” għandha 
tikkontribwixxi għall-prijorità “Sfidi tas-
soċjetà” stabbiliti fl-Artikolu 5(2)(c) tar-
Regolament (KE) Nru XX/2012 [Orizzont 
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2020] billi jitwettqu azzjonijiet ta' riċerka, 
żvilupp teknoloġiku, dimostrazzjoni u 
innovazzjoni li jikkontribwixxu għall-
objettivi speċifiċi li ġejjin: 

2020] billi jitwettqu azzjonijiet ta' riċerka, 
żvilupp teknoloġiku, dimostrazzjoni u 
innovazzjoni u l-kwistjonijiet 
soċjoekonomiċi relatati li jikkontribwixxu 
għall-objettivi speċifiċi li ġejjin: 

Or. en

Emenda 62
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) it-titjib tas-saħħa u l-benessri matul il-
ħajja u t-titjib tas-soluzzjonijiet biex 
persuni li qed jixjieħu jżommu l-
awtonomija;

Or. en

Emenda 63
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tinkiseb ekonomija effiċjenti fl-użu tar-
riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima u 
provvista sostenibbli tal-materja prima, 
sabiex jintlaħqu l-ħtiġijiet ta' popolazzjoni 
globali dejjem akbar fil-limiti sostenibbli 
tar-riżorsi naturali tal-pjaneta.

(e) tinkiseb ekonomija effiċjenti fl-użu tar-
riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima, l-
impatti tat-tibdil fil-klima fil-bidla tal-
istruttura tal-ekosistema u provvista 
sostenibbli tal-materja prima, sabiex 
jintlaħqu l-ħtiġijiet ta' popolazzjoni globali 
dejjem akbar fil-limiti sostenibbli tar-
riżorsi naturali tal-pjaneta.

Or. en
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Emenda 64
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) L-adattament għall-isfidi tal-impatti 
negattivi tat-tibdil fil-klima relatati maċ-
ċiklu idroloġiku, it-tnaqqis tal-
bijodiversità u l-immaniġġjar tar-riżorsi 
naturali

Or. en

Emenda 65
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) il-promozzjoni ta’ interrelazzjoni 
koerenti bejn iż-żoni urbani u rurali għat-
titjib tas-sostenibbiltà ambjentali;

Or. en

Emenda 66
Corinne Lepage

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-identifikazzjoni tal-bżonnijiet u l-
prijoritajiet tar-riċerka li huma 
soċjalment releventi, permezz tat-twaqqif 
ta’ pjattaformi għad-djalogu bejn is-
soċjetà ċivili u r-riċerkaturi, u l-
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assigurazzjoni tal-parteċipazzjoni tas-
soċjetà ċivili fid-definizzjoni, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta’ 
programmi ta’ riċerka taħt sfidi tas-
soċjetà;

Or. en

Emenda 67
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) It-trawwim tal-adattament tas-soċjetà
u l-istituzzjonijiet għar-riżultati u l-
innovazzjoni tax-xjenza, it-tibdil 
demografiku u fil-klima u kwistjonijiet 
ewlenin oħra tas-soċjetà. 

Or. en

Emenda 68
Corinne Lepage

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) l-isfruttament tad-diversità tal-
għarfien fi ħdan is-soċjetà u l-
kontribuzzjoni għall-innovazzjoni soċjali 
permezz ta’ approċċi ta’ riċerka 
parteċipattivi;

Or. en
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Emenda 69
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Article 4 – paragraph 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-Artikolu 6(1) tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 [Orizzont 
2020], il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-programm speċifiku 
għandu jkun EUR 86198 miljun.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-programm speċifiku 
huwa konformi mal-Artikolu 6(1) tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 [Orizzont 
2020].

Or. it

Emenda 70
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mhux aktar minn 6 % tal-ammonti 
msemmija fl-Artikolu 6(2) tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 [Orizzont 
2020] għall-Partijiet I, II u III tal-
programm speċifiku għandhom ikunu 
għan-nefqa amministrattiva tal-
Kummissjoni. 

3. Mhux aktar minn 3 % tal-ammonti 
msemmija fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament 
(UE) Nru XX/2012 [Orizzont 2020] għall-
Partijiet I, II u III tal-programm speċifiku 
għandhom ikunu għan-nefqa 
amministrattiva tal-Kummissjoni. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis tal-ispejjeż amministrattivi u ta’ ġestjoni favur aktar riżorsi maħsuba għat-twettiq 
tal-għanijiet speċifikati fil-programm qafas.

Emenda 71
Chris Davies
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi ta' ħidma għall-
implimentazzjoni tal-Partijiet I sa III 
msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-
Artikolu 2(2) għandhom jistabbilixxu l-
objettivi indirizzati, ir-riżultati mistennija, 
il-metodu ta' implimentazzjoni u l-ammont 
totali tagħhom, inkluża, fejn xieraq, 
informazzjoni indikattiva dwar l-ammont 
tan-nefqa relatata mal-klima.  Għandhom 
jinkludu ukoll deskrizzjoni tal-azzjonijiet li 
għandhom jiġu ffinanzjati, indikazzjoni tal-
ammont allokat għal kull azzjoni, skeda 
indikattiva ta' implimentazzjoni, kif ukoll 
approċċ multiannwali u orjentazzjonijiet 
strateġiċi għas-snin sussegwenti ta' 
implimentazzjoni.  Għandhom jinkludu 
għotjiet għall-prijoritajiet essenzjali, 
kriterji essenzjali ta' evalwazzjoni u r-rata 
massima tal-kofinanzjament.  Għandhom 
jippermettu approċċi minn isfel għal fuq li 
jindirizzaw l-objettivi f’modi innovattivi. 

Il-programmi ta' ħidma għall-
implimentazzjoni tal-Partijiet I sa III 
msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-
Artikolu 2(2) għandhom jistabbilixxu l-
objettivi indirizzati, ir-riżultati mistennija, 
il-metodu ta' implimentazzjoni u l-ammont 
totali tagħhom, inkluża, fejn xieraq, 
informazzjoni indikattiva dwar l-ammont 
tan-nefqa relatata mal-klima.  Għandhom 
jinkludu ukoll deskrizzjoni tal-azzjonijiet li 
għandhom jiġu ffinanzjati, indikazzjoni tal-
ammont allokat għal kull azzjoni, skeda 
indikattiva ta' implimentazzjoni, kif ukoll 
approċċ multiannwali u orjentazzjonijiet 
strateġiċi għas-snin sussegwenti ta' 
implimentazzjoni. Għandhom jinkludu 
għotjiet għall-prijoritajiet essenzjali, 
kriterji essenzjali ta' evalwazzjoni u r-rata 
massima tal-kofinanzjament. Għandhom 
jippermettu approċċi strateġiċi minn fuq 
għal isfel kif ukoll minn isfel għal fuq, kif 
ikun xieraq, li jindirizzaw l-objettivi 
b’modi innovattivi. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li approċċ minn isfel għal fuq ikkoordinat b’mod laxk huwa pjuttost xieraq għal xi 
oqsma tar-riċerka, oħrajn jeħtieġu ħsieb strateġiku fuq stampa wiesgħa u koordinazzjoni 
stretta minn fuq għal isfel. L-enfasi li żdiedet fl-Orizzont 2020 fuq il-bioloġija tas-sistemi u 
approċċi ta’ riċerka simili teħtieġ li jkunu previsti oqfsa minn fuq għal isfel.

Emenda 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-istrumenti għar-rabta bejn ir-
Riċerka, l-Innovazzjoni u l-Fondi 
Strutturali għandhom jiġu implimentati 
permezz tal-programmi “Reġjuni ta’ 
Għarfien” u “Speċjalizzazzjonijiet 
għaqlija”, li t-tnejn li huma għandhom 
jitpoġġew fl-ERA sabiex joħolqu 
indikaturi oġġettivi għat-“taraġ ta’ 
eċċellenza”

Or. en

Emenda 73
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-President għandu jinħatar mill-
Kummissjoni, wara proċess ta' reklutaġġ li 
jinvolvi kumitat dedikat għat-tiftix, għal 
terminu limitat ta' erba' snin li jiġġedded 
darba. Il-proċess ta’ reklutaġġ u l-kandidat 
magħżul għandu jkollhom l-approvazzjoni 
tal-Kunsill Xjentifiku.

Il-President għandu jinħatar mill-
Kummissjoni, wara proċess ta' reklutaġġ li 
jinvolvi kumitat dedikat għat-tiftix, għal 
terminu limitat ta' erba' snin li jiġġedded 
darba.  Il-proċedura ta’ reklutaġġ u l-
kandidat magħżul għandu jkollhom l-
approvazzjoni tal-Kunsill Xjentifiku.
Qabel ma tintemm din il-proċedura, il-
Kummissjoni tgħaddi rapport lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li 
jillimitaw ruħhom billi jesprimu parir 
rigward il-kandidat magħżul. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

B’garanzija tat-trasparenza tal-proċedura ta’ ħatra tal-president tas-CER.

Emenda 74
Oreste Rossi
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-President għandu jippresjedi l-Kunsill 
Xjentifiku u għandu jiżgura t-tmexxija u l-
kollaborazzjoni tiegħu mal-istruttura 
dedikata ta' implimentazzjoni, u għandu 
jirrappreżentah fid-dinja tax-xjenza.

Il-President għandu jippresjedi l-Kunsill 
Xjentifiku, għandu jiżgura t-tmexxija u l-
kollaborazzjoni tiegħu mal-istruttura 
dedikata ta' implimentazzjoni, huwa 
responsabbli mill-attività tiegħu quddiem 
il-Kummissjoni u għandu jirrappreżentah 
fid-dinja tax-xjenza.

Or. it

Emenda 75
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kunsill Xjentifiku għandu jkun kompost 
minn xjentisti, inġiniera u akkademiċi tal-
ogħla reputazzjoni u b’kompetenza xierqa, 
li jiżguraw diversità ta’ oqsma ta’ riċerka, 
jaġixxu fil-kapaċità personali tagħhom, 
indipendentement minn interessi estranji.

Il-Kunsill Xjentifiku għandu jkun kompost 
minn massimu ta’ sitt membri, magħżula 
fost xjentisti, inġiniera u akkademiċi tal-
ogħla reputazzjoni u b’kompetenza xierqa, 
li jiżguraw diversità ta’ oqsma ta’ riċerka, 
jaġixxu fil-kapaċità personali tagħhom, 
indipendentement minn interessi estranji.

Or. it

Emenda 76
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-membri tal-Kunsill Xjentifiku għandhom Il-membri tal-Kunsill Xjentifiku għandhom 
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jinħatru mill-Kummissjoni, wara proċedura 
indipendenti u trasparenti għall-
identifikazzjoni tagħhom miftiehma mal-
Kunsill Xjentifiku, inkluża konsultazzjoni 
mal-komunità xjentifika u rapport lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill.

jinħatru mill-Kummissjoni, wara proċedura 
indipendenti u trasparenti għall-
identifikazzjoni tagħhom miftiehma mal-
kumitat ta’ riċerka skont l-Artikolu 6(3),
inkluża konsultazzjoni mal-komunità 
xjentifika, mal-Parlament Ewropew u
mal-Kunsill.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi garantita trasparenza akbar fil-proċedura ta’ nominazzjoni tal-membri tal-kunsill 
xjentifiku.

Emenda 77
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Id-Deċiżjoni Nru 2007/134/KE ġiet 
imħassra.

Or. it

Ġustifikazzjoni

B’konformità mal-Artikolu 6(1).

Emenda 78
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isfidi prinċipali tas-soċjetà mhumiex 
astratti, għandhom dimensjoni territorjali. 
Barra minn hekk, skont l-importanza tal-
problema urbana f’termini ta’ kreattività, 
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innovazzjoni u impatti soċjali u 
ekonomiċi, hemm bżonn kunsiderazzjoni 
speċifika tad-dimensjoni urbana u 
territorjali.

Or. en

Emenda 79
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 18 ta' Orizzont 2020, 
miżuri dedikati kif stabbiliti fl-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" 
(strument iddedikat lill-SMEs ) għandhom 
jiġu applikati fl-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" u l-Parti "Sfidi tas-soċjetà ". 
Dan l-approċċ integrat huwa mistenni li 
jwassal għal madwar 15 % tal-baġits totali 
kkombinati tagħhom li jmorru indirizzat 
lill-SMEs.

Skont l-Artikolu 18 ta' Orizzont 2020, 
miżuri dedikati kif stabbiliti fl-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" 
(strument iddedikat lill-SMEs ) għandhom 
jiġu applikati fl-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" u l-Parti "Sfidi tas-soċjetà ".  
Dan l-approċċ integrat għandu jwassal 
għal madwar 30 % tal-baġits totali 
kkombinati tagħhom maħsuba għall-SMEs.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għall-għanijiet tal-kisba tal-għan partikolari, “Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali”, huwa ta’ importanza strateġika li tiġi inċentivata l-parteċipazzjoni tal-SMEs 
għall-programm qafas fuq skala ħafna akbar minn kif propost mill-Kummissjoni.

Emenda 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 1 – punt 1.5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Valur miżjud ewlieni tar-riċerka u l- Valur miżjud ewlieni tar-riċerka u l-
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innovazzjoni ffinanzjati fil-livell tal-Unjoni 
huwa l-possibbiltà li jiġu ddisseminati u 
kkomunikati r-riżultati fuq livell 
kontinentali biex jissaħħaħ l-impatt 
tagħhom.  Għaldaqstant Orizzont 2020 se 
jinkludi, taħt l-objettivi speċifiċi kollha 
tiegħu, appoġġ dedikat għal 
disseminazzjoni (inkluż permezz ta' aċċess 
miftuħ għal riżultati tar-riċerka), azzjonijiet 
ta' komunikazzjoni u djalogu, b’enfasi 
b'saħħitha fuq il-komunikazzjoni tar-
riżultati lill-utenti aħħarin, ċittadini, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
industrija u dawk li jfasslu l-politika. Għal 
dan il-għan, Orizzont 2020 jista' jagħmel 
użu minn netwerks stabbiliti għat-
trasferiment tal-informazzjoni. Attivitajiet 
ta' komunikazzjoni mwettqa fil-kuntest tal-
Orizzont 2020 se jippruvaw iżidu wkoll il-
kuxjenza pubblika dwar l-importanza tar-
riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
pubblikazzjonijiet, avvenimenti, maħżna ta' 
għarfien, bażi tad-dejta, siti tal-internet jew 
użu mmirat tal-midja soċjali. 

innovazzjoni ffinanzjati fil-livell tal-Unjoni 
huwa l-possibbiltà li jiġu ddisseminati u 
kkomunikati r-riżultati fuq livell 
kontinentali biex jissaħħaħ l-impatt 
tagħhom.  Għaldaqstant Orizzont 2020 se 
jinkludi, taħt l-objettivi speċifiċi kollha 
tiegħu, appoġġ dedikat għal 
disseminazzjoni (inkluż permezz ta' aċċess 
miftuħ għal riżultati tar-riċerka), azzjonijiet 
ta' komunikazzjoni u djalogu, b’enfasi 
b'saħħitha fuq il-komunikazzjoni tar-
riżultati lill-utenti aħħarin, ċittadini, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
industrija u dawk li jfasslu l-politika.  Għal 
dan il-għan, Orizzont 2020 jista' jagħmel 
użu minn netwerks stabbiliti għat-
trasferiment tal-informazzjoni. Attivitajiet
ta' komunikazzjoni mwettqa fil-kuntest tal-
Orizzont 2020 se jippruvaw iżidu wkoll il-
kuxjenza pubblika dwar l-importanza tar-
riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
pubblikazzjonijiet, avvenimenti, maħżna ta' 
għarfien, bażi tad-dejta, siti tal-internet jew 
użu mmirat tal-midja soċjali. Sabiex jiġi 
simplifikat l-aċċess għall-informazzjoni u 
għall-iżvilupp ta’ strument bl-
informazzjoni kollha mitluba mill-
komunità ta’ riċerka u, wara li ġiet 
ikkunsidrata l-ħtieġa għat-trasparenza, 
Cordis, bħala strument diġitali għandu 
jiġi rivedut u mibdul b’mod aktar ċar u 
flessibbli.

Or. en

Emenda 81
Chris Davies

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, firxa ta’ azzjonijiet 
immirati se jiġu implimentatii billi jittieħed 
approċċ strateġiku għall-kooperazzjoni 

Barra minn hekk, firxa ta’ azzjonijiet 
immirati se jiġu implimentatii billi jittieħed 
approċċ strateġiku minn fuq għal isfel
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internazzjonali abbażi ta' interess komuni u 
benefiċċju reċiproku u l-promozzjoni tal-
koordinazzjoni u sinerġiji ma' attivitajiet 
tal-Istati Membri.  Dan se jinkludi 
mekkaniżmu ta' appoġġ għal sejħiet konġunti u 
l-possibbiltà ta' programmi ta' kofinanzjament 
flimkien ma' pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali.

għall-kooperazzjoni internazzjonali abbażi 
ta' interess komuni u benefiċċju reċiproku 
u l-promozzjoni tal-koordinazzjoni u 
sinerġiji ma' attivitajiet tal-Istati Membri.  
Dan se jinkludi mekkaniżmu ta' appoġġ 
għal sejħiet konġunti u l-possibbiltà ta' 
programmi ta' kofinanzjament flimkien ma' 
pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet 
internazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li approċċ ‘minn isfel għal fuq’ ikkoordinat b’mod laxk huwa pjuttost xieraq għal xi 
oqsma ta’ riċerka, oħrajn jeħtieġu ħsieb strateġiku fuq stampa wiesgħa u koordinazzjoni 
stretta minn fuq għal isfel. L-enfasi li żdiedet fl-Orizzont 2020 dwar il-bioloġija tas-sistemi u 
approċċi ta’ riċerka simili teħtieġ li jkunu previsti oqfsa minn fuq għal isfel.

Emenda 82
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjoni trasversali se tkun wkoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin.  Eżempji ta' 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma:  l-isfera tas-saħħa 
elettronika, il-grilji intelliġenti, is-sistemi 
intelliġenti tat-trasport, l-integrazzjoni ta’ 
azzjonijiet klimatiċi, in-nanomediċina, il-
materjali avvanzati għal vetturi ħfief jew l-
iżvilupp ta' proċessi industrijali u prodotti 
b'bażi bijoloġika.  Għaldaqstant se jiġu 
mrawma sinerġiji b'saħħithom bejn sfidi 
tas-soċjetà u l-iżvilupp ta' teknoloġiji 
abilitanti u industrijali ġeneriċi.  Dan se 
jitqies espliċitament fl-iżvilupp ta' strateġiji 
multiannwali u l-iffissar tal-prijoritajiet 
għal kull wieħed minn dawn l-objettivi 

Azzjoni trasversali se tkun wkoll vitali fl-
istimulazzjoni tal-interazzjonijiet bejn sfidi 
tas-soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin.  Eżempji ta' 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma:  l-isfera tas-saħħa 
elettronika, il-grilji intelliġenti, is-sistemi 
intelliġenti tat-trasport, l-integrazzjoni ta’ 
azzjonijiet klimatiċi, in-nanomediċina, 
għodod li permezz tagħhom ikun jista’ jsir 
aktar tbassir u aktar rilevanti għall-
bniedem għall-ittestjar tas-sigurtà, il-
valutazzjoni tar-riskju u r-riċerka dwar is-
saħħa, il-materjali avvanzati għal vetturi 
ħfief jew l-iżvilupp ta' proċessi industrijali 
u prodotti b'bażi bijoloġika.  Għaldaqstant 
se jiġu mrawma sinerġiji b'saħħithom bejn 
sfidi tas-soċjetà u l-iżvilupp ta' teknoloġiji 
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speċifiċi. Dan se jesiġi li l-partijiet interessati 
li jirrappreżentaw l-perspettivi differenti huma 
involuti bis-sħiħ fl-implimentazzjoni u f'ħafna 
każijiet, jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru 
flimkien il-finanzjament minn teknoloġiji 
abilitanti u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
kkonċernati. 

abilitanti u industrijali ġeneriċi.  Dan se 
jitqies espliċitament fl-iżvilupp ta' strateġiji 
multiannwali u l-iffissar tal-prijoritajiet 
għal kull wieħed minn dawn l-objettivi 
speċifiċi.  Dan se jesiġi li l-partijiet interessati
li jirrappreżentaw l-perspettivi differenti huma 
involuti bis-sħiħ fl-implimentazzjoni u f'ħafna 
każijiet, jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru 
flimkien il-finanzjament minn teknoloġiji 
abilitanti u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
kkonċernati. 

Or. en

Emenda 83
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjoni trasversali se tkun wkoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin.  Eżempji ta' 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma:  l-isfera tas-saħħa 
elettronika, il-grilji intelliġenti, is-sistemi 
intelliġenti tat-trasport, l-integrazzjoni ta’ 
azzjonijiet klimatiċi, in-nanomediċina, il-
materjali avvanzati għal vetturi ħfief jew l-
iżvilupp ta' proċessi industrijali u prodotti 
b'bażi bijoloġika. Għaldaqstant se jiġu 
mrawma sinerġiji b'saħħithom bejn sfidi 
tas-soċjetà u l-iżvilupp ta' teknoloġiji 
abilitanti u industrijali ġeneriċi.  Dan se 
jitqies espliċitament fl-iżvilupp ta' strateġiji 
multiannwali u l-iffissar tal-prijoritajiet 
għal kull wieħed minn dawn l-objettivi 
speċifiċi.  Dan se jesiġi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw l-perspettivi 
differenti huma involuti bis-sħiħ fl-
implimentazzjoni u f'ħafna każijiet, 
jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru flimkien 

Azzjoni trasversali se tkun wkoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin.  Eżempji ta' 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma:  l-isfera tas-saħħa 
elettronika, il-grilji intelliġenti, is-sistemi 
intelliġenti tat-trasport, l-integrazzjoni ta’ 
azzjonijiet klimatiċi, in-nanomediċina,
teknoloġija ġenetika bbażata fuq il-pjanti, 
il-materjali avvanzati għal vetturi ħfief jew 
l-iżvilupp ta' proċessi industrijali u prodotti 
b'bażi bijoloġika.  Għaldaqstant se jiġu 
mrawma sinerġiji b'saħħithom bejn sfidi 
tas-soċjetà u l-iżvilupp ta' teknoloġiji 
abilitanti u industrijali ġeneriċi.  Dan se 
jitqies espliċitament fl-iżvilupp ta' strateġiji 
multiannwali u l-iffissar tal-prijoritajiet 
għal kull wieħed minn dawn l-objettivi 
speċifiċi.  Dan se jesiġi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw l-perspettivi 
differenti huma involuti bis-sħiħ fl-
implimentazzjoni u f'ħafna każijiet, 
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il-finanzjament minn teknoloġiji abilitanti 
u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
kkonċernati. 

jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru flimkien 
il-finanzjament minn teknoloġiji abilitanti 
u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
kkonċernati. 

Or. en

Amendment 84
Theodoros Skylakakis

Proposal for a decision
Annex 1 – point 3 – paragraph 4

Text proposed by the Commission Amendment

Azzjoni trasversali se tkun wkoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin. Eżempji ta' 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma: l-isfera tas-saħħa 
elettronika, il-grilji intelliġenti, is-sistemi 
intelliġenti tat-trasport, l-integrazzjoni ta’ 
azzjonijiet klimatiċi, in-nanomediċina, il-
materjali avvanzati għal vetturi ħfief jew l-
iżvilupp ta' proċessi industrijali u prodotti 
b'bażi bijoloġika. Għaldaqstant se jiġu 
mrawma sinerġiji b'saħħithom bejn sfidi 
tas-soċjetà u l-iżvilupp ta' teknoloġiji 
abilitanti u industrijali ġeneriċi. Dan se 
jitqies espliċitament fl-iżvilupp ta' strateġiji 
multiannwali u l-iffissar tal-prijoritajiet 
għal kull wieħed minn dawn l-objettivi 
speċifiċi. Dan se jesiġi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw l-perspettivi 
differenti huma involuti bis-sħiħ fl-
implimentazzjoni u f'ħafna każijiet, 
jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru flimkien 
il-finanzjament minn teknoloġiji abilitanti 
u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
kkonċernati.

Azzjoni trasversali se tkun ukoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin. Eżempji ta' 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma: l-isfera tas-saħħa 
elettronika, il-grilji intelliġenti, il-ħżin tal-
enerġija, is-sistemi intelliġenti tat-trasport, 
l-integrazzjoni ta’ azzjonijiet klimatiċi, in-
nanomediċina, il-materjali avvanzati għal 
vetturi ħfief jew l-iżvilupp ta' proċessi 
industrijali u prodotti b'bażi bijoloġika. 
Għaldaqstant se jiġu mrawma sinerġiji 
b'saħħithom bejn sfidi tas-soċjetà u l-
iżvilupp ta' teknoloġiji abilitanti u 
industrijali ġeneriċi. Dan se jitqies 
espliċitament fl-iżvilupp ta' strateġiji 
multiannwali u l-iffissar tal-prijoritajiet 
għal kull wieħed minn dawn l-objettivi 
speċifiċi. Dan se jesiġi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw l-perspettivi 
differenti huma involuti bis-sħiħ fl-
implimentazzjoni u f'ħafna każijiet, 
jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru flimkien 
il-finanzjament minn teknoloġiji abilitanti 
u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
kkonċernati.

Or. xm
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Emenda 85
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjoni trasversali se tkun wkoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin.  Eżempji ta' 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma:  l-isfera tas-saħħa 
elettronika, il-grilji intelliġenti, is-sistemi 
intelliġenti tat-trasport, l-integrazzjoni ta’ 
azzjonijiet klimatiċi, in-nanomediċina, il-
materjali avvanzati għal vetturi ħfief jew l-
iżvilupp ta' proċessi industrijali u prodotti 
b'bażi bijoloġika.  Għaldaqstant se jiġu 
mrawma sinerġiji b'saħħithom bejn sfidi 
tas-soċjetà u l-iżvilupp ta' teknoloġiji 
abilitanti u industrijali ġeneriċi.  Dan se 
jitqies espliċitament fl-iżvilupp ta' strateġiji 
multiannwali u l-iffissar tal-prijoritajiet 
għal kull wieħed minn dawn l-objettivi 
speċifiċi. Dan se jesiġi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw l-perspettivi
differenti huma involuti bis-sħiħ fl-
implimentazzjoni u f'ħafna każijiet, 
jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru flimkien 
il-finanzjament minn teknoloġiji abilitanti 
u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
kkonċernati. 

Azzjoni trasversali se tkun wkoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin.  Eżempji ta' 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma:  l-isfera tas-saħħa 
elettronika, il-grilji intelliġenti, is-sistemi 
intelliġenti tat-trasport, l-integrazzjoni ta’ 
azzjonijiet klimatiċi, in-nanomediċina, il-
materjali avvanzati għal vetturi ħfief jew l-
iżvilupp ta' proċessi industrijali u prodotti 
b'bażi bijoloġika.  Għaldaqstant se jiġu 
mrawma sinerġiji b'saħħithom bejn sfidi 
tas-soċjetà u l-iżvilupp ta' teknoloġiji 
abilitanti u industrijali ġeneriċi.  Dan se 
jitqies espliċitament fl-iżvilupp ta' strateġiji 
multiannwali u l-iffissar tal-prijoritajiet 
għal kull wieħed minn dawn l-objettivi 
speċifiċi. Dan se jirrikjedi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw il-perspettivi
differenti, inklużi l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili, huma involuti bis-sħiħ fil-
formulazzjoni ta’ domandi ta’ riċerka 
relevanti, kif ukoll fl-implimentazzjoni u 
f'ħafna każijiet, jeħtieġu wkoll azzjonijiet li 
jiġbru flimkien il-finanzjament minn 
teknoloġiji abilitanti u industrijali u l-isfidi 
tas-soċjetà kkonċernati. 

Or. en

Emenda 86
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 4 – paragrafu 7
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Text proposed by the Commission Amendment

Aktar sħubijiet pubbliċi pubbliċi u sħubijiet 
privati pubbliċi jistgħu jiġu varati taħt l-
inizjattiva Orizzont 2020 meta jissodisfaw 
kriterji ddefiniti. Dan jista' jinkludi 
sħubijiet dwar Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u l-Komunikazzjoni fl-oqsma 
il-Fotonika u Robotika, dwar l-industriji 
tal-ipproċessar sostenibbli, dwar l-industriji 
b'bażi bijoloġika u dwar it- teknoloġiji tas-
sigurtà għas-sorveljanza tal-fruntieri 
marittimi.

Aktar sħubijiet pubbliċi pubbliċi u sħubijiet 
privati pubbliċi jistgħu jiġu varati taħt l-
inizjattiva Orizzont 2020 meta jissodisfaw 
kriterji ddefiniti. Dan jista' jinkludi 
sħubijiet dwar teknoloġiji tal-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni fl-oqsma tal-fotonika u
robotika, dwar l-industriji tal-ipproċessar 
sostenibbli, dwar l-industriji b'bażi 
bijoloġika, dwar telemediċina u apparat 
għal trattament mid-dar u dwar it-
teknoloġiji tas-sigurtà għas-sorveljanza tal-
fruntieri marittimi.

Or. sl

Emenda 87
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti I – pount1.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-membri tal-Kunsill Xjentifiku għandhom 
ikunu kkumpensati tal-kompiti li huma 
jwettqu permezz ta' onorarja u, fejn xieraq, 
ir-rimborż tal-ispejjeż għall-ivvjaġġar u 
għall-manteniment.

Il-membri tal-Kunsill Xjentifiku għandhom 
ikunu kkumpensati tal-kompiti li huma 
jwettqu permezz ta' onorarja u, fejn xieraq, 
ir-rimborż tal-ispejjeż għall-ivvjaġġar u 
għall-manteniment, dokumentati kif 
xieraq, sa 50 %.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jiġi indikat massimu għar-rimborsi tal-ispejjeż ta' vjaġġ u akkomodazzjoni bl-
iskop li jiġu evitati l-abbużi u l-ħela tar-riżorsi.

Emenda 88
Oreste Rossi
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti I – punt 1.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-President tal-ERC se jirrisjedi ġewwa 
Brussel għat-tul ta' żmien tal-ħatra u 
jiddedika l-biċċa l-kbira tal-ħin 
tiegħu/tagħha1 lill-ħidma tal-ERC. Hu/hi 
se j/tkun irrimunerat f'livell kumparabbli 
mal-maniġment għoli tal-Kummissjoni.

Il-President tal-ERC se jirrisjedi ġewwa 
Brussell għat-tul ta' żmien tal-ħatra. Hu/hi 
se jitħallas/titħallas f'livell komparabbli
mal-maniġment għoli tal-Kummissjoni.

Or. it

Emenda 89
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti I – punt 1.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kunsill Xjentifiku għandu jeleġġi minn 
fost il-membri tiegħu tliet Viċi-Presidenti
li għandhom jassistu lill-President fir-
rappreżentanza tiegħu u fl-organizzazzjoni 
tal-ħidma tiegħu. Iż-żewġ Viċi-Presidenti 
jista’ jkollhom ukoll t-titlu ta' Viċi-
President tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka.

Il-Kunsill Xjentifiku għandu jeleġġi minn 
fost il-membri tiegħu Viċi-President li 
għandu jgħin lill-President fir-
rappreżentanza tiegħu u fl-organizzazzjoni 
tal-ħidma tiegħu. Dan ikollu t-titlu ta' Viċi-
President tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka.

Or. it

Emenda 90
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti I – punt 1.1 – paragrafu 7

                                               
1 Fil-prinċipju mill-inqas 80%
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jiġi pprovdut appoġġ lit-tliet Viċi 
President sabiex tiġi żgurata assistenza 
amministrattiva lokali adegwata fl-istituti 
ta' oriġini tagħhom. 

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Bl-għan li jiġi evitat it-tixrid ta’ riżorsi, mhuwiex xieraq li jiġu rdoppjati l-istrutturi 
burokratiċi.

Emenda 91
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti I – punt 1.1 – paragrafu 7 bis (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-president tal-ERC u l-membri tal-
kunsill xjentifiku jwettqu dmirijiethom 
fuq il-bażi ta’ mandat esklussiv full-time.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita t-trasparenza u l-indipendenza tal-ERC, huwa xieraq li jiġu 
speċifikati l-ħtiġijiet għat-twettiq tal-ħidma professjonali.

Emenda 92
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti I – punt 1.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ġestjoni tal-ERC se titwettaq minn 
persunal reklutat għal dak l-għan, inklużi,

Il-ġestjoni tal-ERC se titwettaq minn 
uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-UE diġà 
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fejn meħtieġ, uffiċjali tal-istituzzjonijiet 
tal-UE u se tkopri biss il-ħtiġijiet 
amministrattivi reali sabiex tiġi żgurata l-
istabbilità u l-kontinwità neċessarji għal 
amministrazzjoni effettiva.

inkarigati u se tkopri biss il-ħtiġijiet 
amministrattivi reali sabiex tiġi żgurata l-
istabbilità u l-kontinwità neċessarji għal 
amministrazzjoni effettiva.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li ma jiġux imxerrda riżorsi, huwa xieraq li t-tmexxija amministrattiva tiġi żgurata 
permezz tat-tqassim tar-riżorsi umani diġà impjegati fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE.

Emenda 93
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti I – punt 1.3 – paragrafu 1 – inċiż 5

Texst propost mill-Kummissjoni Emenda

– tinforma b’mod regolari l-kumitat tal-
programm dwar l-implimentazzjoni tal-
attivitajiet tal-ERC;

–tinforma b’mod regolari l-kumitat tal-
programm, lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
attivitajiet tal-ERC;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Tingħata garanzija ta’ aktar trasparenza u attività ta’ monitoraġġ aħjar tal-attivitajiet tal-
ERC.

Emenda 94
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti I – punt 2.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-inizjattivi ta’ riċerka fi ħdan l-isfida 
huma mmexxija mix-xjenza, fuq skala 
kbira, multidixxiplinari u msejsa fuq 

L-inizjattivi ta’ riċerka fi ħdan l-isfida 
huma mmexxija mix-xjenza, fuq skala 
kbira, multidixxiplinari u msejsa fuq 
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objettiv viżjonarju li jgħaqqad. Dawn 
jindirrizzaw l-isfidi l-kbar tax-xjenza u 
teknoloġija li jesiġu kooperazzjoni fost 
firxa ta’ dixxiplini, komunitajiet u 
programmi.  Il-progress xjentifiku għandu 
jipprovdi bażi soda u wiesgħa għall-
innovazzjoni teknoloġika futura u sfruttar 
ekonomiku, kif ukoll benefiċċji ġodda 
għas-soċjetà.  In-natura u d-daqs ġenerali 
jimplikaw li jistgħu biss jiġu realizzati 
permezz ta’ sforz unit u sostnut (fl-ordni 
ta’ terminu ta’ 10 snin). 

objettiv viżjonarju li jgħaqqad. Dawn
jindirizzaw l-isfidi l-kbar tax-xjenza u 
teknoloġija li jesiġu kooperazzjoni fost 
firxa ta’ dixxiplini, komunitajiet u 
programmi u spiss bidla fundamentali fl-
approċċi ta’ riċerka. Il-progress xjentifiku 
għandu jipprovdi bażi soda u wiesgħa 
għall-innovazzjoni teknoloġika futura u 
sfruttar ekonomiku, kif ukoll benefiċċji 
ġodda għas-soċjetà.  In-natura u d-daqs 
ġenerali jimplikaw li jistgħu biss jiġu 
realizzati permezz ta’ sforz unit u sostnut 
(fl-ordni ta’ terminu ta’ 10 snin). 

Or. en

Emenda 95
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti II – punt 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Komponent ewleni tat-‘Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali’ huma 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
inklużi l-mikro- u nanoelettronika, il-
fotonika, in-nanoteknoloġija, il-
bijoteknoloġija, materjali avvanzati u
sistemi avvanzati ta’ manifattura. Ħafna 
prodotti innovattivi jinkorporaw diversi 
minn dawn it-teknoloġijai b’mod 
simultanju, bħala partijiet uniċi jew 
integrati. Filwaqt li kull teknoloġija toffri 
innovazzjoni teknoloġika, l-benefiċċju 
akkumulat mill-kombinazzjoni ta’ għadd 
ta’ teknoloġiji abilitanti jista' wkoll iwassal 
għall-qabżiet teknoloġiċi. L-isfruttar tat-
teknoloġiji abilitanti ewleninin trasversali 
se jsaħħu l-kompetittività u l-impatt tal-
prodott.  Għaldaqstant, se jiġu sfruttati l-
interazzjonijiet numerużi ta' dawn it-
teknoloġiji. Se jingħata appoġġ dedikat 
għal proġetti ta' linja pilota u 

Komponent ewlieni tat-‘Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali’ huma 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
inklużi l-mikro- u nanoelettronika, il-
fotonika, in-nanoteknoloġija, il-
bijoteknoloġija, materjali avvanzati, 
sistemi avvanzati ta’ manifattura u 
ekoinnovazzjoni. Ħafna prodotti 
innovattivi jinkorporaw diversi minn dawn 
it-teknoloġiji b’mod simultanju, bħala 
partijiet uniċi jew integrati. Filwaqt li kull 
teknoloġija toffri innovazzjoni teknoloġika, 
l-benefiċċju akkumulat mill-kombinazzjoni 
ta’ għadd ta’ teknoloġiji abilitanti jista' 
wkoll iwassal għall-qabżiet teknoloġiċi. L-
isfruttar tat-teknoloġiji abilitanti ewlenin
trasversali se jsaħħu l-kompetittività u l-
impatt tal-prodott.  Għaldaqstant, se jiġu 
sfruttati l-interazzjonijiet numerużi ta' 
dawn it-teknoloġiji. Se jingħata appoġġ 
dedikat għal proġetti ta' linja pilota u 
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dimostrazzjoni ta' skala ogħla. dimostrazzjoni ta' skala ogħla. 

Or. en

Emenda 96
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti II – punt 1 – paragrafu 9 – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- aktar żvilupp u applikazzjoni ta’ għodod 
li jippermettu aktar tbassir u relevanti 
għall-bniedem għall-ittestjar tas-sigurtà, 
il-valutazzjoni tar-riskju u r-riċerka dwar 
is-saħħa;

Or. en

Emenda 97
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti II – punt 1.1 – punt 1.1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li tinżamm u tissaħħaħ it-
tmexxija Ewropea fit-teknoloġiji marbuta 
mal-komponenti u sistemi inkorporati 
intelliġenti.  Dan jinkludi wkoll mikro-
nano-bijosistemi, l-elettronika organika, it-
teknoloġiji sottostanti l-integrazzjoni għall-
Internet tal-Affarijiet (IoT) inklużi 
pjattaformi bħala appoġġ għall-forniment 
ta' servizzi avvanzati, sistemi integrati 
intelliġenti, sistemi ta' sistemi u sistemi 
kumplessi tal-inġinerija.

L-objettiv huwa li tinżamm u tissaħħaħ it-
tmexxija Ewropea fit-teknoloġiji marbuta 
mal-komponenti u sistemi inkorporati 
intelliġenti. Dan jinkludi wkoll mikro-
nano-bijosistemi, għodod bi throughput 
għoli in vitro, human-on-a-chip, organi
virtwali u applikazzjonijiet oħra ta’ 
bijoloġija ta’ sistemi komputazzjonali,  l-
elettronika organika, it-teknoloġiji 
sottostanti l-integrazzjoni għall-Internet tal-
Affarijiet (IoT) inklużi pjattaformi bħala 
appoġġ għall-forniment ta' servizzi 
avvanzati, sistemi integrati intelliġenti, 
sistemi ta' sistemi u sistemi kumplessi tal-
inġinerija.
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Or. en

Emenda 98
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti II – punt 1.4 – punt 1.4.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li jiġu mqiegħda s-sisien 
għall-industrija Ewropea sabiex tkun fuq 
quddiem fl-innovazzjoni, anke fuq perjodu 
medju taż-żmien kif ukoll fil-tul.  Dan 
jinkludi l-iżvilupp ta’ għodod emerġenti 
bħal pereżempju bijoloġija sintetika, 
bijoinformatika, bijoloġija tas-sistemi u l-
isfruttar tal-konverġenza ma' teknoloġiji 
abilitanti oħra bħan-nanoteknoloġija 
(pereżempju bijonanoteknoloġija) u ICT 
(pereżempju bijoelettronika). Dawn u oqsma 
mill-aktar avvanzati oħra jistħoqqhom il-miżuri 
xierqa f’termini ta’ riċerka u żvilupp sabiex 
jiffaċilitaw it-trasferiment u l-implimentazzjoni 
effettiva f'applikazzjonijiet ġodda (sistemi ta' 
kunsinna ta' drogi, bijosensuri, bijoċipep, eċċ).

L-objettiv huwa li jiġu mqiegħda s-sisien 
għall-industrija Ewropea sabiex tkun fuq 
quddiem fl-innovazzjoni, anke fuq perjodu 
medju taż-żmien kif ukoll fil-tul.  Dan 
jinkludi l-iżvilupp ta’ għodod emerġenti 
bħal pereżempju bijoloġija sintetika, 
bijoinformatika, bijoloġija tas-sistemi u l-
isfruttar tal-konverġenza ma' teknoloġiji 
abilitanti oħra bħan-nanoteknoloġija 
(pereżempju bijonanoteknoloġija) u ICT 
(pereżempju bijoelettronika).  Dawn u 
oqsma mill-aktar avvanzati oħra
jistħoqqilhom il-miżuri xierqa f’termini ta’ 
riċerka u żvilupp sabiex jiffaċilitaw it-
trasferiment u l-implimentazzjoni effettiva 
f'applikazzjonijiet ġodda (sistemi ta' 
kunsinna ta' drogi, bijosensuri, bijoċipep, 
eċċ) u għodod bħall-metodi sperimentali u 
komputazzjonali bbażati fuq il-bijoloġija 
umana biex jiżguraw li jkun hawn 
prodotti aktar siguri għall-konsumatur.

Or. en

Emenda 99
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti II – punt 1.4 – punt 1.4.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li jiġu mqiegħda s-sisien 
għall-industrija Ewropea sabiex tkun fuq 

L-objettiv huwa li jiġu mqiegħda s-sisien 
għall-industrija Ewropea sabiex tkun fuq 
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quddiem fl-innovazzjoni, anke fuq perjodu 
medju taż-żmien kif ukoll fil-tul.  Dan 
jinkludi l-iżvilupp ta’ għodod emerġenti 
bħal pereżempju bijoloġija sintetika, 
bijoinformatika, bijoloġija tas-sistemi u l-
isfruttar tal-konverġenza ma' teknoloġiji 
abilitanti oħra bħan-nanoteknoloġija 
(pereżempju bijonanoteknoloġija) u ICT 
(pereżempju bijoelettronika).  Dawn u 
oqsma mill-aktar avvanzati oħra 
jistħoqqhom il-miżuri xierqa f’termini ta’ 
riċerka u żvilupp sabiex jiffaċilitaw it-
trasferiment u l-implimentazzjoni effettiva 
f'applikazzjonijiet ġodda (sistemi ta' 
kunsinna ta' drogi, bijosensuri, bijoċipep, 
eċċ).

quddiem fl-innovazzjoni, anke fuq perjodu 
medju taż-żmien kif ukoll fil-tul. Dan 
jinkludi l-iżvilupp ta’ għodod emerġenti 
bħal pereżempju bijoloġija sintetika, 
bijoinformatika, bijoloġija tas-sistemi u l-
isfruttar tal-konverġenza ma' teknoloġiji 
abilitanti oħra bħan-nanoteknoloġija 
(pereżempju bijonanoteknoloġija), ICT 
(pereżempju bijoelettronika) u 
bijoteknoloġija tal-pjanti u agrikola. 
Dawn u oqsma mill-aktar avvanzati oħra 
jistħoqqhom il-miżuri xierqa f’termini ta’ 
riċerka u żvilupp sabiex jiffaċilitaw it-
trasferiment u l-implimentazzjoni effettiva 
f'applikazzjonijiet ġodda (sistemi ta' 
kunsinna ta' drogi, bijosensuri, bijoċipep, 
teknoloġija ġenetika bbażata fuq il-pjanti, 
eċċ).

Or. en

Emenda 100
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti II – punt 1.4 – punt 1.4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa maqsum fi tnejn:  fuq 
naħa, li l-industrija Ewropea (pereżempju 
kimika, saħħa, tħaffir, enerġija, polpa u 
karta, tessuti, lamtu, ipproċessar tal-ikel) 
tkun tista' tiżviluppa prodotti u proċessi 
ġodda li jissodisfaw id-domanda 
industrijali u tas-soċjetà; u alternattivi 
bbażati fuq il-bijoteknoloġija li huma 
kompetittivi u msaħħa sabiex 
jissostitwixxu dawk stabbiliti;  min-naħa l-
oħra, jiġi sfruttat il-potenzjal tal-
bijoteknoloġija għall-kxif, monitoraġġ, l-
prevenzjoni u t-tneħħija tat-tniġġis.  Dan 
jinkludi r-Riċerka u l-Innovazzjoni fuq il-
perkorsi enżimatiċi u metaboliċi, disinn tal-
bijoproċessi, fermentazzjoni avvanzata, l-
ipproċessar upstream u downstream, kisba 

L-objettiv huwa maqsum fi tnejn:  fuq 
naħa, li l-industrija Ewropea (pereżempju 
kimika, saħħa, teknoloġija ġenetika 
bbażata fuq il-pjanti, tħaffir, enerġija, 
polpa u karta, tessuti, lamtu, ipproċessar 
tal-ikel) tkun tista' tiżviluppa prodotti u 
proċessi ġodda li jissodisfaw id-domanda 
industrijali u tas-soċjetà;  u alternattivi 
bbażati fuq il-bijoteknoloġija li huma 
kompetittivi u msaħħa sabiex 
jissostitwixxu dawk stabbiliti; min-naħa l-
oħra, jiġi sfruttat il-potenzjal tal-
bijoteknoloġija għall-kxif, monitoraġġ, l-
prevenzjoni u t-tneħħija tat-tniġġis.  Dan 
jinkludi r-Riċerka u l-Innovazzjoni fuq il-
perkorsi enżimatiċi u metaboliċi, disinn tal-
bijoproċessi, fermentazzjoni avvanzata, l-
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tal-għarfien dwar id-dinamika tal-
komunitajiet mikrobjali.  Dan jinkludi 
wkoll l-iżvilupp ta' prototipi għall-
valutazzjoni tal-fattibilità teknoekonomika 
tal-prodotti u proċessi żviluppati.

ipproċessar upstream u downstream, kisba 
tal-għarfien dwar id-dinamika tal-
komunitajiet mikrobjali. Dan jinkludi 
wkoll l-iżvilupp ta' prototipi għall-
valutazzjoni tal-fattibilità teknoekonomika 
tal-prodotti u proċessi żviluppati.

Or. en

Emenda 101
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti II – punt 1.4 – punt 1.4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa maqsum fi tnejn: fuq 
naħa, li l-industrija Ewropea (pereżempju 
kimika, saħħa, tħaffir, enerġija, polpa u 
karta, tessuti, lamtu, ipproċessar tal-ikel) 
tkun tista' tiżviluppa prodotti u proċessi 
ġodda li jissodisfaw id-domanda
industrijali u tas-soċjetà;  u alternattivi 
bbażati fuq il-bijoteknoloġija li huma 
kompetittivi u msaħħa sabiex 
jissostitwixxu dawk stabbiliti; min-naħa l-
oħra, jiġi sfruttat il-potenzjal tal-
bijoteknoloġija għall-kxif, monitoraġġ, l-
prevenzjoni u t-tneħħija tat-tniġġis.  Dan 
jinkludi r-Riċerka u l-Innovazzjoni fuq il-
perkorsi enżimatiċi u metaboliċi, disinn tal-
bijoproċessi, fermentazzjoni avvanzata, l-
ipproċessar upstream u downstream, kisba 
tal-għarfien dwar id-dinamika tal-
komunitajiet mikrobjali.  Dan jinkludi 
wkoll l-iżvilupp ta' prototipi għall-
valutazzjoni tal-fattibilità teknoekonomika 
tal-prodotti u proċessi żviluppati.

L-objettiv huwa maqsum fi tnejn:   li l-
industrija Ewropea (pereżempju kimika, 
saħħa, tħaffir, enerġija, polpa u karta, 
tessuti, lamtu, il-produzzjoni tal-għelejjel 
u proċessar tal-ikel) tkun tista' tiżviluppa 
prodotti u proċessi ġodda li jissodisfaw id-
domandi agrikoli, tas-sajd, industrijali u 
tas-soċjetà;  u alternattivi bbażati fuq il-
bijoteknoloġija li huma kompetittivi u 
msaħħa sabiex jissostitwixxu dawk 
stabbiliti;  barra minn hekk jiġi sfruttat il-
potenzjal tal-bijoteknoloġija għall-kxif, 
monitoraġġ, l-prevenzjoni u t-tneħħija tat-
tniġġis.  Dan jinkludi r-Riċerka u l-
Innovazzjoni fuq il-perkorsi enżimatiċi u 
metaboliċi, disinn tal-bijoproċessi, 
fermentazzjoni avvanzata, l-ipproċessar 
upstream u downstream, kisba tal-għarfien 
dwar id-dinamika tal-komunitajiet 
mikrobjali.  Dan jinkludi wkoll l-iżvilupp 
ta' prototipi għall-valutazzjoni tal-fattibilità 
teknoekonomika tal-prodotti u proċessi 
żviluppati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiżdied il-bijoteknoloġija fil-produzzjoni tal-għelejjel, kif ukoll għall-
agrikoltura u l-akklwakultura

Emenda 102
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti II – punt 1.4 – punt 1.4.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li jiġu żviluppati 
teknoloġiji tal-pjattaforma (pereżempju 
ġenomika, metaġenomika, proteomatika, 
għodod molekolari) li jwasslu għal 
tmexxija u vantaġġ kompetittiv f'għadd 
wiesa' ta' setturi ekonomiċi.  Dan jinkludi 
aspetti, bħas-sostenn tal-iżvilupp ta’ 
bijoriżorsi bi proprjetajiet ottimizzati u 
applikazzjonijiet lil hinn mill-alternattivi 
konvenzjonali; li jippermettu l-
esplorazzjoni, fehim u sfruttar b'mod 
sostenibbli tal-bijodiversità terrestri u 
marina għall-applikazzjonijiet ġodda;  u s-
sostenn tal-iżvilpp ta’ soluzzjonijiet ta’ 
kura tas-saħħa bbażati fuq il-
bijoteknoloġija (pereżempju apparat 
dijanjostiku, bijoloġiku u bijomediku).

L-objettiv huwa li jiġu żviluppati 
teknoloġiji tal-pjattaforma (pereżempju 
ġenomika, metaġenomika, pjanti, 
agrikoltura,  proteomatika, għodod 
molekolari) li jwasslu għal tmexxija u 
vantaġġ kompetittiv f'għadd wiesa' ta' 
setturi ekonomiċi.  Dan jinkludi aspetti, 
bħas-sostenn tal-iżvilupp ta’ bijoriżorsi bi 
proprjetajiet ottimizzati u applikazzjonijiet 
lil hinn mill-alternattivi konvenzjonali; li 
jippermettu l-esplorazzjoni, fehim u 
sfruttament b'mod sostenibbli tal-
bijodiversità terrestri u marina għall-
applikazzjonijiet ġodda;  u s-sostenn tal-
iżvilpp ta’ soluzzjonijiet ta’ kura tas-saħħa 
bbażati fuq il-bijoteknoloġija (pereżempju 
apparat dijanjostiku, bijoloġiku u 
bijomediku).

Or. en

Emenda 103
Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti II – punt 1.4 – punt 1.4.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li jiġu żviluppati 
teknoloġiji tal-pjattaforma (pereżempju 

L-objettiv huwa li jiġu żviluppati 
teknoloġiji tal-pjattaforma (pereżempju 
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ġenomika, metaġenomika, proteomatika, 
għodod molekolari) li jwasslu għal 
tmexxija u vantaġġ kompetittiv f'għadd 
wiesa' ta' setturi ekonomiċi. Dan jinkludi 
aspetti, bħas-sostenn tal-iżvilupp ta’ 
bijoriżorsi bi proprjetajiet ottimizzati u 
applikazzjonijiet lil hinn mill-alternattivi 
konvenzjonali; li jippermettu l-
esplorazzjoni, fehim u sfruttar b'mod 
sostenibbli tal-bijodiversità terrestri u 
marina għall-applikazzjonijiet ġodda; u s-
sostenn tal-iżvilpp ta’ soluzzjonijiet ta’ 
kura tas-saħħa bbażati fuq il-
bijoteknoloġija (pereżempju apparat 
dijanjostiku, bijoloġiku u bijomediku).

ġenomika, metaġenomika, proteomatika, 
għodod molekolari) li jwasslu għal 
tmexxija u vantaġġ kompetittiv f'għadd 
wiesa' ta' setturi ekonomiċi. Dan jinkludi 
aspetti, bħas-sostenn tal-iżvilupp ta’ 
bijoriżorsi bi proprjetajiet ottimizzati u 
applikazzjonijiet lil hinn mill-alternattivi 
konvenzjonali; li jippermettu l-
esplorazzjoni, fehim u sfruttar b'mod 
sostenibbli tal-bijodiversità terrestri u 
marina għall-applikazzjonijiet ġodda; u s-
sostenn tal-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet ta’ 
kura tas-saħħa bbażati fuq il-
bijoteknoloġija (pereżempju apparat 
dijanjostiku, bijoloġiku u bijomediku).
Metodi dijanjostiċi ġodda huma mbagħad 
appoġġjati skont il-prijorità, jekk tkun 
teżisti jew tkun aktarx żviluppata 
prevenzjoni jew dijanjożi għall-persuni 
kkonċernati.

Or. de

Emenda 104
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti II – punt 1.4 – punt 1.4.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li jiġu żviluppati 
teknoloġiji tal-pjattaforma (pereżempju 
ġenomika, metaġenomika, proteomatika, 
għodod molekolari) li jwasslu għal 
tmexxija u vantaġġ kompetittiv f'għadd 
wiesa' ta' setturi ekonomiċi. Dan jinkludi 
aspetti, bħas-sostenn tal-iżvilupp ta’ 
bijoriżorsi bi proprjetajiet ottimizzati u 
applikazzjonijiet lil hinn mill-alternattivi 
konvenzjonali;  li jippermettu l-
esplorazzjoni, fehim u sfruttar b'mod 
sostenibbli tal-bijodiversità terrestri u 
marina għall-applikazzjonijiet ġodda;  u s-
sostenn tal-iżvilpp ta’ soluzzjonijiet ta’ 
kura tas-saħħa bbażati fuq il-

L-objettiv huwa li jiġu żviluppati 
teknoloġiji tal-pjattaforma (pereżempju 
bijoloġija tas-sistemi, ġenomika, 
metaġenomika, proteomatika, phenomics,
għodod molekolari) li jwasslu għal 
tmexxija u vantaġġ kompetittiv f'għadd 
wiesa' ta' setturi ekonomiċi.  Dan jinkludi 
aspetti, bħas-sostenn tal-iżvilupp ta’ 
bijoriżorsi bi proprjetajiet ottimizzati u 
applikazzjonijiet lil hinn mill-alternattivi 
konvenzjonali; li jippermettu l-
esplorazzjoni, fehim u sfruttar b'mod 
sostenibbli tal-bijodiversità terrestri u 
marina għall-applikazzjonijiet ġodda;  u s-
sostenn tal-iżvilpp ta’ soluzzjonijiet ta’ 
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bijoteknoloġija (pereżempju apparat 
dijanjostiku, bijoloġiku u bijomediku).

kura tas-saħħa bbażati fuq il-
bijoteknoloġija (pereżempju dijanjostika 
farmaċewtika, apparat  bijoloġiku u 
bijomediku, pjanti u annimali aktar 
f’saħħithom għal nutrizzjoni tajba għas-
saħħa).

Or. en

Emenda 105
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti II – punt 1.5 – punt 1.5.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u 
emissjonijiet ta’ CO2 permezz tal-iżvilupp 
u l-implimentazzjoni ta’ teknoloġiji ta’ 
kostruzzjoni sostenibbli, l-
implimentazzjoni u r-replika ta’ miżuri 
għall-użu miżjud ta’ sistemi u materjali 
effiċjenti fl-enerġija f’bini ġdid, rinovat u 
mgħammar b'sistemi ġodda u effiċjenti fl-
użu tal-enerġija (retrofit).  Il-
kunsiderazzjonijiet taċ-ċiklu tal-ħajja u l-
importanza dejjem tikber ta' kunċetti ta' 
disinn-bini-operat se jkunu elementi 
prinċipali fl-indirizzar tal-isfidi ta' 
tranżizzjoni, sal-2020, għal bini li ma jaħli 
kważi l-ebda enerġija fl-Ewropa u r-
realizzazzjoni ta' distretti effiċjenti fl-
enerġija permezz tal-involviment tal-
komunità wiesa' tal-partijiet interessati. 

Iż-żieda tal-effiċjenza fl-enerġija u t-
tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ CO2 permezz 
tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ 
teknoloġiji ta’ kostruzzjoni sostenibbli, l-
implimentazzjoni u r-replika ta’ miżuri 
għall-użu miżjud ta’ sistemi u materjali 
effiċjenti fl-enerġija f’bini ġdid, rinnovat u 
mgħammar b'sistemi ġodda u effiċjenti fl-
użu tal-enerġija (retrofit).  Il-
kunsiderazzjonijiet taċ-ċiklu tal-ħajja u l-
importanza dejjem tikber ta' kunċetti ta' 
disinn-bini-operat se jkunu elementi 
prinċipali fl-indirizzar tal-isfidi ta' 
tranżizzjoni, sal-2020, għal bini li ma jaħli 
kważi l-ebda enerġija fl-Ewropa u r-
realizzazzjoni ta' distretti effiċjenti fl-
enerġija permezz tal-involviment tal-
komunità wiesa' tal-partijiet interessati. 

Or. it

Emenda 106
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti II – punt 1.5 – punt 1.5.3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żieda tal-kompetittività tal-industriji ta’ 
pproċessar, bħall-kimika, polpa u karta, 
ħġieġ, jew metalli mhux tal-ħadid u azzar 
billi jittejbu drastikament l-effiċjenzi ta’ 
riżorsi u enerġija u t-tnaqqis tal-impatt 
ambjentali ta’ tali attivitajiet industrijali.  
L-attenzjoni se tkun fuq l-iżvilupp, u l-
validazzjoni ta’ teknoloġiji abilitanti għas-
sustanzi innovattivi, materjali u 
soluzzjonijiet teknoloġiċi għall-prodotti 
b’livell baxx ta’ karbonju u proċessi u 
servizzi li huma inqas intensivi fl-enerġija
matul il-katina ta' valur, kif ukoll l-
adozzjoni ta' teknoloġiji u tekniki ta' 
produzzjoni b’livell baxx immens ta’ 
emissjonijiet ta’ karbonju sabiex jinkiseb 
tnaqqis fl-intensità tal-emissjoni GHG 
speċifika.

Iż-żieda tal-kompetittività tal-industriji ta’
pproċessar, bħall-kimika, polpa u karta, 
ħġieġ, jew metalli mhux tal-ħadid u azzar 
billi jittejbu drastikament, bi spejjeż 
raġonevoli, l-effiċjenza ta’ riżorsi u 
enerġija u t-tnaqqis tal-impatt ambjentali 
ta’ tali attivitajiet industrijali.  L-attenzjoni 
se tkun fuq l-iżvilupp, u l-validazzjoni ta’ 
teknoloġiji abilitanti għas-sustanzi 
innovattivi, materjali u soluzzjonijiet 
teknoloġiċi għall-prodotti b’livell baxx ta’ 
karbonju u proċessi u servizzi li huma 
inqas intensivi fl-enerġija matul il-katina ta' 
valur, kif ukoll l-adozzjoni ta' teknoloġiji u 
tekniki ta' produzzjoni b’livell baxx 
immens ta’ emissjonijiet ta’ karbonju 
sabiex jinkiseb tnaqqis fl-intensità tal-
emissjoni GHG speċifika.

Or. it

Emenda 107
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti II – punt 1.5 – punt 1.5.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żieda tal-kompetittività tal-industriji ta’ 
pproċessar, bħall-kimika, polpa u karta, 
ħġieġ, jew metalli mhux tal-ħadid u azzar 
billi jittejbu drastikament l-effiċjenzi ta’ 
riżorsi u enerġija u t-tnaqqis tal-impatt 
ambjentali ta’ tali attivitajiet industrijali.  
L-attenzjoni se tkun fuq l-iżvilupp, u l-
validazzjoni ta’ teknoloġiji abilitanti għas-
sustanzi innovattivi, materjali u 
soluzzjonijiet teknoloġiċi għall-prodotti 
b’livell baxx ta’ karbonju u proċessi u 
servizzi li huma inqas intensivi fl-enerġija 
matul il-katina ta' valur, kif ukoll l-
adozzjoni ta' teknoloġiji u tekniki ta' 

Iż-żieda tal-kompetittività tal-industriji ta’ 
pproċessar, bħall-kimika, polpa u karta, 
bini, ħġieġ, jew metalli mhux tal-ħadid u 
azzar billi jittejbu drastikament l-effiċjenzi 
ta’ riżorsi u enerġija u t-tnaqqis tal-impatt 
ambjentali ta’ tali attivitajiet industrijali.  
L-attenzjoni se tkun fuq l-iżvilupp, u l-
validazzjoni ta’ teknoloġiji abilitanti għas-
sustanzi innovattivi, materjali u 
soluzzjonijiet teknoloġiċi għall-prodotti 
b’livell baxx ta’ karbonju u proċessi u 
servizzi li huma inqas intensivi fl-enerġija 
matul il-katina ta' valur, kif ukoll l-
adozzjoni ta' teknoloġiji u tekniki ta' 
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produzzjoni b’livell baxx immens ta’ 
emissjonijiet ta’ karbonju sabiex jinkiseb 
tnaqqis fl-intensità tal-emissjoni GHG 
speċifika.

produzzjoni b’livell baxx immens ta’ 
emissjonijiet ta’ karbonju sabiex jinkiseb 
tnaqqis fl-intensità tal-emissjoni GHG 
speċifika.

Or. en

Emenda 108
Richard Seeber

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti II – punt 1.5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.5 a. Ekoinnovazzjoni
1.5.1 Għan speċifiku għall-
ekoinnovazzjoni
L-għan speċifiku għall-ekoinnovazzjoni 
huwa l-promozzjoni ta’ industrija 
Ewropea innovattiva u komunità ta' 
innovazzjoni li toħloq prodotti, proċessi u 
servizzi ġodda li jwasslu għal tkabbir 
ekoloġiku u benefiċċji ambjentali u li 
huwa rikonoxxut bħala ewlieni madwar 
id-dinja. L-għan huwa li tikber l-
effiċjenza tar-riżorsi, jitnaqqsu l-impatti 
ambjentali, jiġi evitat it-tniġġis tal-ilma 
u/jew jinkiseb użu aktar effiċjenti, effettiv 
u responsabbli tar-riżorsi naturali.
1.5.2 Il-loġika u l-valur miżjud tal-Unjoni
Tmexxija industrijali fl-ekoinnovazzjoni 
twassal għal rendiment u reżistenza 
ambjentali aħjar fl-ekonomija, li fl-istess 
ħin tkun aktar effiċjenti fl-ispejjeż u tajba 
għan-negozju u s-soċjetà, minn ċittadini 
rurali għal dawk urbani, b’mod ġenerali. 
Is-suq globali (2020) qed jespandi b’pass 
mgħaġġel u dan is-settur kummerċjali tal-
UE diġà qed jikber b'pass mgħaġġel: L-
ekoindustriji tal-UE huma spiss mexxejja 
globali. L-Orizzont 2020 għandu jibni fuq 
dan. L-ekoinnovazzjoni għandha tinfirex 
fuq is-setturi kollha ekonomiċi u soċjali, u 
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tipprovdi l-bażi għal vantaġġ kompetittiv 
sinifikanti għall-Ewropa biex 
tikkonfronta l-isfida tas-sostenibbiltà. 
Għalhekk l-ekoinnovazzjoni hija 
teknoloġija ewlenija ta’ appoġġ.
L-ekoindustriji huma kkaratterizzati mill-
preżenza ta’ numru kbir ta’ intrapriżi 
żgħar u medji (SMEs). Dawn id-ditti 
jammontaw għal bejn wieħed u ieħor nofs 
it-total tal-impjiegi. Għalhekk, l-SMEs fi 
sħubija ma’ msieħba industrijali akbar 
għandhom jaqdu rwol dejjem jikber fl-
innovazzjoni ta' teknoloġiji u 
soluzzjonijiet ġodda u fl-implimentazzjoni 
tagħhom.
Sorsi ewlenin ta’ innovazzjonijiet jinsabu 
eżatt bejn l-ekoinnovazzjoni u teknoloġiji 
oħra ta’ appoġġ, fosthom l-ICT 
(monitoraġġ u l-użu ta’ sensuri) u n-
nanoteknoloġiji.
1.5.3 Linji ġenerali tal-attivitajiet
L-ekoinnovazzjoni hija kwalunkwe forma 
ta’ innovazzjoni li tirriżulta fi jew li 
għandha bħala mira l-progress sinifikanti 
u li jista’ jintwera lejn l-għan tal-iżvilupp 
sostenibbli, permezz tat-tnaqqis tal-impatti 
fuq l-ambjent, it-tisħiħ tar-reżistenza 
għall-pressjonijiet ambjentali u l-użu 
aktar effiċjenti u responsabbli tar-riżorsi 
naturali.
L-attivitajiet tal-ekoinnovazzjoni jiffukaw 
fuq innovazzjonijiet sostenibbli fl-oqsma li 
ġejjin u madwarhom:
a) Il-provvista ta’ enerġija favur l-ambjent
b) L-effiċjenza enerġetika
c) L-effiċjenza Materjali
d) Il-mobilità ekoloġika
e) L-ilma
f) L-iskart

Or. en
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Emenda 109
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti II – punt 2.2 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.2. Faċilità ta' ekwità 2.2. Ma taffettwax il-verżjoni Maltija

Or. it

Ġustifikazzjoni

Anke t-terminu “ekwità” huwa traduċibbli fit-Taljan.

Emenda 110
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti II – punt 2.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-faċilità se jkollha wkoll il-possibbiltà li 
tagħmel investimenti fi stadju ta' 
espansjoni u tkabbir flimkien mal-Faċilità 
ta' Ekwità għat-Tkabbir (EFG) taħt il-
Programm għall-Kompetittività tal-Impriżi 
u l-SMEs (dan jinkludi investimenti fil-
fondi ta' fondi b'bażi wiesa' ta' investituri u 
jinkludi investituri istituzzjonali u 
strateġiċi privati kif ukoll istituzzjonijiet 
finanzjarji pubbliċi u semipubbliċi.   Fil-
każ ta' dan tal-aħħar, l-investiment mill-
Faċilità ta' Ekwità ta' Orizzont 2020 ma 
għandux jissupera l-20 % tal-investimenti 
tal-UE għajr f'każijiet ta' fondi ta' ħafna 
stadji, fejn il-finanzjament mill-EFG u l-
faċilità ta' ekwità għar-RŻI se jiġi pprovdut 
fuq bażi pro rata, abbażi tal-politika ta' 
investiment tal-fondi.  Bħall-EFG, il-
Faċilità ta' Ekwità għandha tevita l-kapital 
ta' akkwiżizzjoni jew sostituzzjoni 

Il-faċilità se jkollha wkoll il-possibbiltà li 
tagħmel investimenti fi stadju ta' 
espansjoni u tkabbir flimkien mal-Faċilità 
ta' Ekwità għat-Tkabbir (EFG) taħt il-
Programm għall-Kompetittività tal-Impriżi 
u l-SMEs (dan jinkludi investimenti fil-
fondi ta' fondi b'bażi wiesa' ta' investituri u 
jinkludi investituri istituzzjonali u 
strateġiċi privati kif ukoll istituzzjonijiet 
finanzjarji pubbliċi u semipubbliċi.  Fil-każ 
ta' dan tal-aħħar, l-investiment mill-Faċilità 
ta' Ekwità ta’ Orizzont 2020 ma għandux 
jissupera t-30 % tal-investimenti tal-UE 
għajr f'każijiet ta' fondi ta' ħafna stadji, fejn 
il-finanzjament mill-EFG u l-faċilità ta’ 
ekwità għar-RŻI se jkun pprovdut fuq bażi 
pro rata, abbażi tal-politika ta' investiment 
tal-fondi.  Bħall-EFG, il-Faċilità ta' Ekwità 
għandha tevita l-kapital ta’ akkwiżizzjoni 
jew sostituzzjoni maħsub għall-iżmantellar 



PE492.557v01-00 38/48 AM\905948MT.doc

MT

intenzjonat għall-iżmantellar ta' impriża 
akkwistata.  Il-Kummissjoni tista' 
tiddeċiedi li temenda l-limitu ta’ 20 % fid-
dawl tal-kundizzjonijiet tas-suq li qed 
jinbidlu

ta' impriża akkwistata.  Il-Kummissjoni 
tista' tiddeċiedi li temenda l-limitu ta’ 30 % 
fid-dawl tal-kundizzjonijiet tas-suq li qed 
jinbidlu.

Or. it

Emenda 111
Edite Estrela

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni effettivai tas-saħħa, 
appoġġata minn bażi robusta ta' evidenza, 
tevita l-mard, ittejjeb il-benessri u hija 
kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa u l-
prevenzjoni tal-mard ukoll jiddependu fuq 
fehim ta’ determinanti tas-saħħa, fuq 
għodod effettivi ta’ prevenzjoni, bħal 
vaċċini, fuq sorveljanza tas-saħħa u tal-
mard u prontezza effettiva, kif ukoll fuq 
programmi effettivi ta’ skrinjar. 

Il-promozzjoni effettivai tas-saħħa, 
appoġġata minn bażi robusta ta' evidenza, 
tevita l-mard, ittejjeb il-benessri, tnaqqas 
id-diżabilità, id-dipendenza u l-esklużjoni 
soċjali u hija kosteffettiva.  Il-promozzjoni 
tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard ukoll 
jiddependu fuq fehim ta’ determinanti tas-
saħħa, fuq għodod effettivi ta’ prevenzjoni, 
bħal vaċċini, fuq sorveljanza tas-saħħa u 
tal-mard u prontezza effettiva, kif ukoll fuq 
programmi effettivi ta’ skrinjar. 

Or. en

Emenda 112
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni effettivai tas-saħħa, 
appoġġata minn bażi robusta ta' evidenza, 
tevita l-mard, ittejjeb il-benessri u hija 
kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa u l-
prevenzjoni tal-mard ukoll jiddependu fuq 
fehim ta’ determinanti tas-saħħa, fuq 

Il-promozzjoni effettivai tas-saħħa, 
appoġġata minn bażi robusta ta' evidenza, 
tevita l-mard, ittejjeb il-benessri u hija 
kosteffettiva.  Il-promozzjoni tas-saħħa u l-
prevenzjoni tal-mard ukoll jiddependu fuq 
fehim ta’ determinanti tas-saħħa fuq livell 
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għodod effettivi ta’ prevenzjoni, bħal 
vaċċini, fuq sorveljanza tas-saħħa u tal-
mard u prontezza effettiva, kif ukoll fuq 
programmi effettivi ta’ skrinjar. 

molekulari, fuq għodod effettivi ta’ 
prevenzjoni, bħal vaċċini, fuq sorveljanza 
tas-saħħa u tal-mard u prontezza effettiva, 
kif ukoll fuq programmi effettivi ta’ 
skrinjar. 

Or. en

Emenda 113
Theodoros Skylakakis

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni effettivai tas-saħħa, 
appoġġata minn bażi robusta ta' evidenza, 
tevita l-mard, ittejjeb il-benessri u hija 
kosteffettiva.  Il-promozzjoni tas-saħħa u l-
prevenzjoni tal-mard ukoll jiddependu fuq 
fehim ta’ determinanti tas-saħħa, fuq 
għodod effettivi ta’ prevenzjoni, bħal 
vaċċini, fuq sorveljanza tas-saħħa u tal-
mard u prontezza effettiva, kif ukoll fuq 
programmi effettivi ta’ skrinjar. 

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, 
appoġġata minn bażi robusta ta' evidenza, 
tevita l-mard, ittejjeb il-benessri u hija 
kosteffettiva.  Il-promozzjoni tas-saħħa u l-
prevenzjoni tal-mard ukoll jiddependu fuq 
fehim ta’ determinanti tas-saħħa, fuq ir-
riċerka dwar prevenzjoni primarja u 
sekondarja, fuq għodod effettivi ta’ 
prevenzjoni, bħal vaċċini, fuq sorveljanza 
tas-saħħa u tal-mard u prontezza effettiva, 
kif ukoll fuq programmi effettivi ta’ 
skrinjar. 

Or. en

Emenda 114
Christel Schaldemose

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni effettivai tas-saħħa, 
appoġġata minn bażi robusta ta' evidenza, 
tevita l-mard, ittejjeb il-benessri u hija 
kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa u l-

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, 
appoġġata minn bażi robusta ta' evidenza, 
tevita l-mard, ittejjeb il-benessri u hija 
kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa u l-
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prevenzjoni tal-mard ukoll jiddependu fuq 
fehim ta’ determinanti tas-saħħa, fuq 
għodod effettivi ta’ prevenzjoni, bħal 
vaċċini, fuq sorveljanza tas-saħħa u tal-
mard u prontezza effettiva, kif ukoll fuq 
programmi effettivi ta’ skrinjar.  

prevenzjoni tal-mard ukoll jiddependu fuq 
fehim ta’ determinanti tas-saħħa, inkluża l-
obeżità li hi waħda mill-kawżi ewlenin ta’ 
ħafna mard kroniku, fuq għodod effettivi 
ta’ prevenzjoni, bħal vaċċini, fuq 
sorveljanza tas-saħħa u tal-mard u 
prontezza effettiva, kif ukoll fuq 
programmi effettivi ta’ skrinjar.

Or. da

Emenda 115
Alda Sousa

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi b'suċċess għall-prevenzjoni, 
ġestjoni, trattament u kura tal-mard, 
diżabilità u funzjonalità mnaqqsa huma 
sostnuti mill-fehim fundamentali tal-kawżi, 
proċessi u impatti tagħhom, kif ukoll fatturi 
sottostanti għas-saħħa u l-benessri. It-
tqassim effettiv tad-dejta u r-rabta ta’ din 
id-dejta mal-istudji ta’ koorti ta’ skala 
kbira tad-dinja reali huwa wkoll essenzjali, 
kif inhi t-traduzzjoni tar-riżultati tar-riċerka 
fil-klinika, b’mod partikolari mill-imġiba 
tal-provi kliniċi.

L-isforzi b'suċċess għall-prevenzjoni, 
dijanjosi, ġestjoni, trattament u kura tal-
mard, diżabilità u funzjonalità mnaqqsa 
huma sostnuti mill-fehim fundamentali tal-
kawżi, proċessi u impatti tagħhom, kif 
ukoll fatturi sottostanti għas-saħħa u l-
benessri. Il-ġbir u tqassim effettiv tad-
dejta u r-rabta ta’ din id-dejta mal-istudji 
ta’ koorti ta’ skala kbira tad-dinja reali 
huwa wkoll essenzjali, kif inhi t-
traduzzjoni f’waqtha tar-riżultati tar-
riċerka fil-klinika, b’mod partikolari mill-
imġiba tal-provi kliniċi u permezz ta’ 
appoġġ għar-riċerka medika li tiffoka fuq 
il-fażi ta’ wara d-dijanjosi tal-marda u 
għar-riċerka traslazzjonali.

Or. pt

Emenda 116
Vittorio Prodi

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

L-isforzi b'suċċess għall-prevenzjoni, 
ġestjoni, trattament u kura tal-mard, 
diżabilità u funzjonalità mnaqqsa huma 
sostnuti mill-fehim fundamentali tal-kawżi, 
proċessi u impatti tagħhom, kif ukoll fatturi 
sottostanti għas-saħħa u l-benessri.  It-
tqassim effettiv tad-dejta u r-rabta ta’ din 
id-dejta mal-istudji ta’ koorti ta’ skala 
kbira tad-dinja reali huwa wkoll essenzjali, 
kif inhi t-traduzzjoni tar-riżultati tar-riċerka 
fil-klinika, b’mod partikolari mill-imġiba 
tal-provi kliniċi. 

L-isforzi b'suċċess għall-prevenzjoni, 
ġestjoni, trattament u kura tal-mard, 
diżabilità u funzjonalità mnaqqsa huma 
sostnuti mill-fehim fundamentali tal-kawżi, 
proċessi (eż. mogħdijiet molekolari) u 
impatti tagħhom, kif ukoll fatturi 
sottostanti għas-saħħa u l-benessri. It-
tqassim effettiv tad-dejta u r-rabta ta’ din 
id-dejta mal-istudji ta’ koorti ta’ skala 
kbira tad-dinja reali huwa wkoll essenzjali, 
kif inhi t-traduzzjoni tar-riżultati tar-riċerka 
fil-klinika, b’mod partikolari mill-imġiba 
tal-provi kliniċi. 

Or. en

Emenda  117
Christel Schaldemose

Proposta għal deċiżjoni      
Anness 1 – parti III – punt 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda  

L-isforzi b'suċċess għall-prevenzjoni, 
ġestjoni, trattament u kura tal-mard, 
diżabilità u funzjonalità mnaqqsa huma 
sostnuti mill-fehim fundamentali tal-kawżi, 
proċessi u impatti tagħhom, kif ukoll fatturi 
sottostanti għas-saħħa u l-benessri. It-
tqassim effettiv tad-dejta u r-rabta ta’ din 
id-dejta mal-istudji ta’ koorti ta’ skala 
kbira tad-dinja reali huwa wkoll essenzjali, 
kif inhi t-traduzzjoni tar-riżultati tar-riċerka 
fil-klinika, b’mod partikolari mill-imġiba 
tal-provi kliniċi.

L-isforzi b'suċċess għall-prevenzjoni, 
ġestjoni, trattament u kura tal-mard, 
diżabilità u funzjonalità mnaqqsa huma 
sostnuti mill-fehim fundamentali tal-kawżi, 
proċessi u impatti tagħhom, kif ukoll fatturi 
sottostanti għas-saħħa u l-benessri. It-
tqassim effettiv tad-dejta, l-ipproċessar 
standardizzat tad-dejta u r-rabta ta’ din id-
dejta mal-istudji ta’ koorti ta’ skala kbira 
tad-dinja reali huwa wkoll essenzjali, kif 
inhi t-traduzzjoni tar-riżultati tar-riċerka 
fil-klinika, b’mod partikolari mill-imġiba 
tal-provi kliniċi.

Or. da
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Emenda 118
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-lakuni fir-riċerka fil-qasam ta’ mard 
infettiv, relatat mal-faqar, rari u traskurat 
għandhom jiġu indirizzati permezz tar-
riċerka u l-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 119
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lakuni fir-riċerka fil-qasam ta’ mard 
infettiv, relatat mal-faqar u traskurat 
għandhom ikunu indirizzati permezz ta’ 
attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
mmexxija mill-bżonnijiet tal-pazjenti.  
Permezz tal-appoġġ għal sħubijiet globali 
innovattivi għall-iżvilupp ta’ għodda ta’ 
prevenzjoni, dijanjosi, trattament u 
telemediċina, xjenza eċċellenti tista’ tkun 
aċċellerata, u l-Unjoni tista’ tirrispetta l-
obbligi globali tagħha.

Or. sl

Emenda 120
Edite Estrela

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Piżi dejjem akbar mill-mard u diżabilità fil-
kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ 
tpoġġi iktar piż fuq is-setturi tas-saħħa u l-
kura.  Jekk għandha tinżamm saħħa u kura 
effettiva għall-etajiet kollha, se jkunu 
meħtieġa sforzi sabiex jittejjeb it-teħid ta' 
deċiżjonijiet fil-forniment ta' prevenzjoni u 
trattament, sabiex tiġi identifikata u 
appoġġata d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-settur tal-kura tas-saħħa, u 
sabiex tiġi appoġġata l-kura integrata u l-
adozzjoni ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi, 
organizzattivi u soċjali li jagħtu s-saħħa 
lill-persuni akbar fl-età li jibqgħu attivi u 
indipendenti.  Jekk dan isir, ikun se 
jikkontribwixxi għaż-żieda fit-tul ta' żmien 
tal-perjodu tal-benessri fiżiku, soċjali u 
mentali.

Piżi dejjem akbar mill-mard u diżabilità fil-
kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ 
tpoġġi iktar piż fuq is-setturi tas-saħħa u l-
kura. Jekk għandha tinżamm saħħa u kura 
effettiva għall-etajiet kollha, se jkunu 
meħtieġa sforzi sabiex jittejjeb it-teħid ta' 
deċiżjonijiet fil-forniment ta' prevenzjoni u 
trattament, sabiex tiġi identifikata u 
appoġġata d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-settur tal-kura tas-saħħa, u 
sabiex tiġi appoġġata l-kura integrata u l-
adozzjoni ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi, 
organizzattivi u soċjali li jagħtu s-saħħa 
lill-persuni akbar fl-età li jibqgħu attivi u 
indipendenti.  Jekk dan isir, ikun se 
jikkontribwixxi għaż-żieda fit-tul ta' żmien 
tal-perjodu tal-benessri fiżiku, soċjali,
ekonomiku u mentali.

Or. en

Emenda 121
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Piżi dejjem akbar mill-mard u diżabilità fil-
kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ 
tpoġġi iktar piż fuq is-setturi tas-saħħa u l-
kura. Jekk għandha tinżamm saħħa u kura 
effettiva għall-etajiet kollha, se jkunu 
meħtieġa sforzi sabiex jittejjeb it-teħid ta' 
deċiżjonijiet fil-forniment ta' prevenzjoni u 
trattament, sabiex tiġi identifikata u 
appoġġata d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-settur tal-kura tas-saħħa, u 
sabiex tiġi appoġġata l-kura integrata u l-
adozzjoni ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi, 
organizzattivi u soċjali li jagħtu s-saħħa 
lill-persuni akbar fl-età li jibqgħu attivi u 

Piżi dejjem akbar mill-mard u diżabilità fil-
kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ 
tpoġġi iktar piż fuq is-setturi tas-saħħa u l-
kura. Jekk għandha tinżamm saħħa u kura 
effettiva għall-etajiet kollha, se jkunu 
meħtieġa sforzi sabiex jitħaffef it-teħid ta' 
deċiżjonijiet u s-sensibilizzazzjoni fil-
forniment ta' prevenzjoni u trattament ta’ 
mard, sabiex tiġi identifikata u appoġġata 
d-disseminazzjoni tal-aħjar prattiki fis-
settur tal-kura tas-saħħa, u sabiex tiġi 
appoġġata l-kura integrata u l-adozzjoni ta' 
innovazzjonijiet teknoloġiċi, organizzattivi 
u soċjali li jagħtu s-saħħa lill-persuni akbar 



PE492.557v01-00 44/48 AM\905948MT.doc

MT

indipendenti. Jekk dan isir, ikun se 
jikkontribwixxi għaż-żieda fit-tul ta' żmien 
tal-perjodu tal-benessri fiżiku, soċjali u 
mentali.

fl-età li jibqgħu attivi u indipendenti. Jekk 
dan isir, ikun se jikkontribwixxi għaż-żieda 
fit-tul ta' żmien tal-perjodu tal-benessri 
fiżiku, soċjali u mentali.

Or. sl

Emenda 122
Edite Estrela

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fehim aħjar tad-determinanti tas-saħħa 
huwa meħtieġ sabiex tiġi provduta l-
evidenza għall-promozzjoni effettiva tas-
saħħa u prevenzjoni tal-mard, u se 
jippermetti ukoll l-iżvilupp ta’ indikaturi 
komprensivi tas-saħħa u benessri ġewwa l-
Unjoni.  Se jiġu studjati fatturi ambjentali, 
komportamentali (inkluż l-istil ta’ ħajja), 
soċjoekonomiċi u genetiċi, fis-sensi l-iktar 
wiesgħa tagħhom. L-approċċi se jinkludu 
studju fit-tul tal-koorti u tar-rabta tagħhom 
mad-dejta migbura mir-riċerka “-omika”, u 
metodi oħrajn. 

Fehim aħjar tad-determinanti tas-saħħa 
huwa meħtieġ sabiex tiġi provduta l-
evidenza għall-promozzjoni effettiva tas-
saħħa u prevenzjoni tal-mard, u se 
jippermetti ukoll l-iżvilupp ta’ indikaturi 
komprensivi tas-saħħa u benessri ġewwa l-
Unjoni. Se jiġu studjati fatturi ambjentali, 
komportamentali (inkluż l-istil ta’ ħajja), 
soċjoekonomiċi (inklużi elementi ta’ riskju 
fuq il-post tax-xogħol) u ġenetiċi, fis-sensi 
l-iktar wiesgħa tagħhom.  L-approċċi se 
jinkludu studju fit-tul tal-koorti u tar-rabta 
tagħhom mad-dejta migbura mir-riċerka “-
omika”, u metodi oħrajn. 

Or. en

Emenda 123
Antonyia Parvanova

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fehim aħjar tad-determinanti tas-saħħa 
huwa meħtieġ sabiex tiġi provduta l-
evidenza għall-promozzjoni effettiva tas-
saħħa u prevenzjoni tal-mard, u se 

Fehim aħjar tad-determinanti tas-saħħa 
huwa meħtieġ sabiex tiġi provduta l-
evidenza għall-promozzjoni effettiva tas-
saħħa u prevenzjoni tal-mard, u se 
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jippermetti ukoll l-iżvilupp ta’ indikaturi 
komprensivi tas-saħħa u benessri ġewwa l-
Unjoni. Se jiġu studjati fatturi ambjentali, 
komportamentali u genetiċi, fis-sensi l-
iktar wiesgħa tagħhom.  L-approċċi se 
jinkludu studju fit-tul tal-koorti u tar-rabta 
tagħhom mad-dejta migbura mir-riċerka “-
omika”, u metodi oħrajn. 

jippermetti ukoll l-iżvilupp ta’ indikaturi 
komprensivi tas-saħħa u benessri ġewwa l-
Unjoni.  Se jiġu studjati fatturi ambjentali, 
komportamentali u genetiċi, fis-sensi l-
iktar wiesgħa tagħhom, flimkien mal-
impatt fuq perjodu ta’ żmien qasir u twil u 
l-benefiċċji relatati mal-interventi tas-
saħħa pubblika. L-approċċi se jinkludu 
studju fit-tul tal-koorti u tar-rabta tagħhom 
mad-dejta migbura mir-riċerka “-omika”, u 
metodi oħrajn. 

Or. en

Emenda 124
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda   125
Christel Schaldemose

Proposta għal deċiżjoni       
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda

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

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

Or. da
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Emenda 126
Edite Estrela

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’dan il-mod, il-politiki u programmi 
eżistenti u ppjanati jistgħu jiġu vvalutati u 
jiġi pprovdut l-appoġġ għall-politika.  Bl-
istess mod, jistgħu jiġu żviluppati 
interventi komportamentali mtejba, 
programmi ta’ prevenzjoni u edukattivi, 
inklużi dawk li jappartjenu għal-litteriżmu 
tas-saħħa fin-nutrizzjoni, vaċċinazzjoni u 
interventi tal-kura primarja oħrajn. 

B’dan il-mod, il-politiki u programmi 
eżistenti u ppjanati jistgħu jiġu vvalutati u 
jiġi pprovdut l-appoġġ għall-politika.  Bl-
istess mod, jistgħu jiġu żviluppati 
interventi komportamentali mtejba, 
programmi ta’ prevenzjoni u edukattivi, 
inklużi dawk li jappartjenu għal-litteriżmu 
tas-saħħa fin-nutrizzjoni, vaċċinazzjoni u 
interventi tal-kura primarja oħrajn.  Bl-
istess mod l-approċċ tas-saħħa fil-politiki 
kollha (bħal dawk li jindirizzaw l-ambjent 
u l-post tax-xogħol) jista’ jiġi żviluppat 
sabiex inaqqas kemm jista’ jkun il-fatturi 
ta' riskju.

Or. en

Emenda 127
Antonyia Parvanova

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’dan il-mod, il-politiki u programmi 
eżistenti u ppjanati jistgħu jiġu vvalutati u 
jiġi pprovdut l-appoġġ għall-politika.  Bl-
istess mod, jistgħu jiġu żviluppati 
interventi komportamentali mtejba, 
programmi ta’ prevenzjoni u edukattivi, 
inklużi dawk li jappartjenu għal-litteriżmu 
tas-saħħa fin-nutrizzjoni, vaċċinazzjoni u 
interventi tal-kura primarja oħrajn.

B’dan il-mod, il-politiki u programmi 
eżistenti u ppjanati jistgħu jiġu vvalutati u 
jiġi pprovdut l-appoġġ għall-politika.  Bl-
istess mod, jistgħu jiġu żviluppati 
interventi komportamentali mtejba, 
programmi ta’ prevenzjoni u edukattivi, 
inklużi dawk li jappartjenu għal-litteriżmu 
tas-saħħa b'mod partikolari fin-nutrizzjoni, 
vaċċinazzjoni u interventi tal-kura primarja 
oħrajn. 

Or. en
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