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Emenda 155
Cristina Gutiérrez-Cortines
Proposta għal regolament
Anness I – intestatura 1 – paragrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenza għas-Soċjetà u mas-Soċjetà 
sabiex l-atturi tas-soċjetà jkunu jistgħu 
jinteraġixxu fiċ-ċiklu tal-innovazzjoni żżid 
il-kwalità, ir-rilevanza, l-aċċettabilità u s-
sostenibbiltà ta’ riżultati tal-innovazzjoni 
billi tintegra l-interessi u l-valuri tas-
soċjetà.

Or. en

Emenda 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella
Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Strument ġdid: l-implimentazzjoni ta’ 
programm ċar għat-trasferiment tax-
xjenza, ir-riċerka u l-innovazzjoni lill-
kontenut tal-edukazzjoni fil-livelli kollha, 
kif ukoll għall-adattament tat-teknoloġiji 
għall-użu.

Or. en

Emenda 157
Richard Seeber, Judith A. Merkies
Proposta għal regolament
Anness I – parti II Il-Prijorità 'Tmexxija industrijali' – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u (a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
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industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, il-
bijoteknoloġija, il-manifattura u l-
ipproċessar avvanzati u l-ispazju. Se ssir 
enfasi fuq l-interazzjonijiet u l-
konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha.

industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, l-
innovazzjoni ekoloġika, il-bijoteknoloġija, 
il-manifattura u l-ipproċessar avvanzati u l-
ispazju. Se ssir enfasi fuq l-interazzjonijiet 
u l-konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha.

Or. en

Emenda 158
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti II, Il-Prijorità ‘Tmexxija Industrijali’ – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 se jieħu approċċ integrat 
għall-parteċipazzjoni tal-SMEs, li jista’ 
jwassal biex madwar 15 % tal-baġits 
ikkombinati totali għall-objettivi speċifiċi 
kollha dwar l-isfidi tas-soċjetà u l-objettiv 
speċifiku “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” jkun ddedikat
għall-SMEs.

Orizzont 2020 se jieħu approċċ integrat 
għall-parteċipazzjoni tal-SMEs, li jista’ 
jwassal biex madwar 30 % tal-baġits 
ikkombinati totali għall-objettivi speċifiċi 
kollha dwar l-isfidi tas-soċjetà u l-objettiv 
speċifiku “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” jkun iddedikat 
għall-SMEs.

Or. mt

Ġustifikazzjoni

Huwa strateġikament importanti li tiġi promossa l-parteċipazzjoni tal-SMEs fil-programm 
kwadru b’mod aktar sostanzjali minn dak li ġie propost mill-Kummissjoni.

Emenda 159
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti III Il-Prijorità 'Sfidi tas-Soċjetà' – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sikurezza tal-ikel, agrikoltura (b) Sikurezza tal-ikel, kwalità u sigurtà,
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sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima, u 
l-bijoekonomija;

agrikoltura sostenibbli, riċerka tal-baħar u 
marittima, u l-bijoekonomija;

Or. en

Emenda 160
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti III Il-Prijorità 'Sfidi tas-Soċjetà' – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Azzjoni klimatika, effiċjenza tar-riżorsi 
u l-materja prima;

(e) Azzjoni klimatika, ambjent, effiċjenza 
tar-riżorsi u konservazzjoni, l-użu 
sostenibbli tal-materja prima;

Or. en

Emenda 161
Cristina Gutiérrez-Cortines
Proposta għal regolament
Anness I – parti III Il-Prijorità 'Sfidi tas-Soċjetà' – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Azzjoni klimatika, effiċjenza tar-riżorsi 
u l-materja prima;

(e) Azzjoni klimatika, ġestjoni tal-ilma,
effiċjenza tar-riżorsi u l-materja prima;

Or. en

Emenda 162
Richard Seeber, Judith A. Merkies
Proposta għal regolament
Anness I – parti III Il-Prijorità 'Sfidi tas-Soċjetà' – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Azzjoni klimatika, effiċjenza tar-riżorsi 
u l-materja prima;

(e) Azzjoni klimatika u tal-ilma, effiċjenza 
tar-riżorsi u l-materja prima;

Or. en
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Emenda 163
Cristina Gutiérrez-Cortines
Proposta għal regolament
Anness I – parti III Il-Prijorità 'Sfidi tas-Soċjetà' – paragrafu 1 – punt fa (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f a) Kultura u oqsma intanġibbli ta' 
għarfien 

Or. en

Emenda 164
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella
Proposta għal regolament
Anness I – parti III Il-Prijorità 'Sfidi tas-Soċjetà' – paragrafu 1 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) Bliet intelliġenti u wirt kulturali 

Or. en

Emenda 165
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti III Il-Prijorità 'Sfidi tas-Soċjetà' – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taħt kull sfida tas-soċjetà, prijoritajiet u 
objettivi ta’ riċerka għandhom jiġu 
stabbiliti b’mod trasparenti u 
parteċipatorju, permezz tal-involviment 
ibbilanċjat ta’ parteċipanti inkluż il-
komunità xjentifika, riċerkaturi (anki 
minn organizzazzjonijiet ta’ riċerka 
iżgħar), is-settur pubblik, is-settur privat u 
u b’mod partikolari l-SMEs, l-
Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili u 
partijiet interessati oħra kif ikun rilevanti; 
b’mod partikolari, il-Kummissjoni se 
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tistabbilixxi pjattaformi speċifiċi għad-
djalogu bejn iċ-ċittadini u l-
Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili ma’ 
atturi tar-riċerka fil-prijoritajiet tar-
riċerka taħt l-isfidi tas-soċjetà.

Or. en

Emenda 166
Corinne Lepage
Proposta għal regolament
Anness I – parti III Il-Prijorità 'Sfidi tas-Soċjetà' – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 167
Anna Záborská
Proposta għal regolament
Anness I – parti I – punt 1.3 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kunsill Xjentifiku tal-ERC għandu 
jagħmel monitoraġġ kontinwu tal-
operazzjonijiet tal-ERC u jikkusidra kif l-
aħjar jikseb l-objettivi tiegħu permezz ta’ 
skemi ta’ għotjiet li jenfasizzaw iċ-ċarezza, 
l-istabbiltà u sempliċità, kemm għall-
applikanti kif ukoll fl-implimentazzjoni u l-
ġestjoni tagħhom, u, jekk hemm bżonn, 
biex iwieġeb għall-bżonnijiet emerġenti. 
Għandu jistinka biex iżomm u jkompli 
jirfina s-sistema ta’ analiżi inter pares tal-
ERC li hija mill-aqwa, u li hija bbażata fuq 
trattament trasparenti, ġust u imparzjali tal-
proposti sabiex ikun jista’ jidentifika 
eċċellenza u talent xjentifiċi mill-aqwa 
irrelevanti mis-sess, in-nazzjonalità jew l-
eta’ tar-riċerkatur. Fl-aħħar nett, l-ERC 
għandu jkompli jwettaq l-istudji strateġiċi 
tiegħu biex iħejji u jappoġġa l-attivitajiet 
tiegħu, iżomm kuntatti mill-qrib mal-
komunità xjentifika u partijiet interessati 
oħra u jara kif għandu jagħmel biex l-
attivitajiet tiegħu jikkumplimentaw riċerka 
li ssir f’livelli oħrajn.

Il-Kunsill Xjentifiku tal-ERC għandu 
jagħmel monitoraġġ kontinwu tal-
operazzjonijiet tal-ERC u jikkusidra kif l-
aħjar jikseb l-objettivi tiegħu permezz ta’ 
skemi ta’ għotjiet li jenfasizzaw iċ-ċarezza, 
l-istabbiltà u sempliċità, kemm għall-
applikanti kif ukoll fl-implimentazzjoni u l-
ġestjoni tagħhom, u, jekk hemm bżonn, 
biex iwieġeb għall-bżonnijiet emerġenti. 
Għandu jistinka biex iżomm u jkompli 
jirfina s-sistema ta’ analiżi inter pares tal-
ERC li hija mill-aqwa, u li hija bbażata fuq 
trattament trasparenti, ġust u imparzjali tal-
proposti sabiex ikun jista’ jidentifika 
eċċellenza u talent xjentifiċi mill-aqwa 
irrelevanti mis-sess, in-nazzjonalità jew l-
eta’ tar-riċerkatur. Fl-aħħar nett, l-ERC 
għandu jkompli jwettaq l-istudji strateġiċi 
tiegħu biex iħejji u jappoġġa l-attivitajiet 
tiegħu, iżomm kuntatti mill-qrib mal-
komunità xjentifika u partijiet interessati 
oħra u jara kif għandu jagħmel biex l-
attivitajiet tiegħu jikkumplimentaw riċerka 
li ssir f’livelli oħrajn.

Or. en

Emenda 168
Vittorio Prodi
Proposta għal regolament
Anness I – parti I – punt 2.1 – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa t-trawwim ta’ 
teknoloġiji radikali ġodda permezz tal-
esplorazzjoni ta’ ideat novelli oħrajn u ta’ 
riskju għoli li jibnu fuq il-pedamenti 
xjentifiċi. Billi jipprovdu appoġġ flessibbli 
għar-riċerka mmirata, kollaborattiva u 
interdixxiplinarja fuq skali varji u billi 
jadottataw prattiki innovattivi tar-riċerka, li 
l-għan tagħhom huwa li jiġu identifikati u 

L-objettiv speċifiku huwa t-trawwim ta’ 
teknoloġiji radikali ġodda permezz tal-
esplorazzjoni ta’ ideat novelli oħrajn u ta’ 
riskju għoli li jibnu fuq il-pedamenti 
xjentifiċi, inkluża l-espansjoni tal-fehim 
tal-mogħdijiet tal-mard tal-bniedem u tat-
tossiċità u l-applikazzjoni tal-għodod u t-
teknoloġiji ċellulari, ġenomiċi u ta’ 
komputazzjoni rilevanti għall-bniedem fl-
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ssir ħidma fuq opportunitajiet ta’ 
benefiċċju fit-tul għaċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà.

istrateġiji tal-valutazzjoni tar-riskju u tas-
saħħa tal-UE, billi jipprovdu appoġġ 
flessibbli għar-riċerka mmirata, 
kollaborattiva u interdixxiplinarja fuq skali 
varji u billi jadottataw prattiki innovattivi 
tar-riċerka, li l-għan tagħhom huwa li jiġu 
identifikati u ssir ħidma fuq opportunitajiet 
ta’ benefiċċju fit-tul għaċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà.

Or. en

Emenda 169
Carl Schlyter
Proposta għal regolament
Anness I – parti I – punt 2.3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Bit-trawwim ta’ ideat oriġinali (‘FET 
Miftuħin), il-FET għandhom jappoġġaw ir-
riċerka xjentifika u teknoloġika fi stat 
embrijoniku li tesplora pedamenti ġodda 
għal teknoloġiji futuri radikalment ġodda 
billi tisfida l-paradigmi attwali u tazzarda 
tidħol f’oqsma mhux magħrufa. Proċess ta’ 
għażla minn isfel għal fuq miftuħ għal 
kwalunkwe idea tar-riċerka għandu jibni 
portafoll varjat ta’ proġetti fil-mira. Se 
jkunu fatturi ewlenin l-identifikazzjoni 
bikrija ta’ oqsma, żviluppi u xejriet ġodda 
promettenti, flmkien mal-attirar ta’ atturi 
ġodda u b’potenzjal kbir fis-settur tar-
riċerka u l-innovazzjoni.

(a) Bit-trawwim ta’ ideat oriġinali (‘FET 
Miftuħin), il-FET għandhom jappoġġaw ir-
riċerka emerġenti xjentifika u teknoloġika 
li tesplora pedamenti ġodda għal 
teknoloġiji futuri radikalment ġodda billi 
tisfida l-paradigmi attwali, bħall-użu ta’ 
mudelli ta’ annimali fir-riċerka 
bijomedika jew għall-ittestjar ta’ kimiċi 
għal effetti ħżiena fuq is-saħħa tal-
bniedem, u tazzarda tidħol f’oqsma mhux 
magħrufa. Proċess ta’ għażla minn isfel 
għal fuq miftuħ għal kwalunkwe idea tar-
riċerka għandu jibni portafoll varjat ta’ 
proġetti fil-mira. Se jkunu fatturi ewlenin l-
identifikazzjoni bikrija ta’ oqsma, żviluppi 
u xejriet ġodda promettenti, flmkien mal-
attirar ta’ atturi ġodda u b’potenzjal kbir 
fis-settur tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka tal-UE għandha dejjem tappoġġja l-bidla paradigmatika fir-riċerka bijomedika u l-
ittestjar tat-tossiċità lil hinn minn testijiet fuq l-annimali għall-ittestjar modern tat-tossiċità 
tas-seklu 21. Avvanzi fil-bijoloġija molekulari, il-bijoteknoloġija, u oqsma oħra qed iwittu t-
triq għal titjib ewlieni fil-mod kif ix-xjentisti jistgħu jevalwaw ir-riskji tas-saħħa kkawżati 
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minn kimiċi potenzjalment tossiċi. Dawn l-avvanzi jistgħu jgħaġġlu u jraħħsu l-ittestjar tat-
tossiċità, u jagħmluh rilevanti b’mod aktar dirett għall-espożizzjonijiet tal-bniedem.

Emenda 170
Anna Záborská
Proposta għal regolament
Anness I – parti I – punt 3.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex l-Ewropa tlaħħaq mal-kompetituri 
tagħha fir-riċerka u l-innovazzjoni, hija 
għandha tħajjar aktar żgħażagħ irġiel u nisa 
biex jaqbdu karrieri fir-riċerka u għandha 
tipprovdi opportunitajiet u ambjenti ferm 
attraenti ta’ riċerka u innovazzjoni. L-
individwi bl-akbar talenti, mill-Ewropa u 
minn postijiet oħra, għandhom iħarsu lejn 
l-Ewropa bħala post prominenti fejn 
jaħdmu. L-ugwaljanza bejn is-sessi, 
impjiegi u kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ 
kwalita għolja u affidabbli kif ukoll ir-
rikonoxximent huma aspetti kruċjali li 
għandhom jiġu żgurati b’mod konsistenti 
fl-Ewropa kollha.

Biex l-Ewropa tlaħħaq mal-kompetituri 
tagħha fir-riċerka u l-innovazzjoni, hija 
għandha tħajjar aktar żgħażagħ irġiel u nisa 
biex jaqbdu karrieri fir-riċerka u għandha 
tipprovdi opportunitajiet u ambjenti ferm 
attraenti ta’ riċerka u innovazzjoni. L-
individwi bl-akbar talenti, mill-Ewropa u 
minn postijiet oħra, għandhom iħarsu lejn 
l-Ewropa bħala post prominenti fejn 
jaħdmu. Opportunitajiet indaqs bejn l-
irġiel u n-nisa fir-riċerka, impjiegi u 
kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ kwalita 
għolja u affidabbli kif ukoll ir-
rikonoxximent huma aspetti kruċjali li 
għandhom jiġu żgurati b’mod konsistenti 
fl-Ewropa kollha.

Or. en

Emenda 171
Anna Záborská
Proposta għal regolament
Anness I – parti I – punt 3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

La l-finanzjament tal-Unjoni waħdu u 
lanqas Stati Membri individwali, ma huma 
se jkunu jistgħu jindirizzaw din l-isfida. 
Għalkemm l-Istati Membri introduċew 
riformi biex itejbu l-istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni terzjarja tagħhom u 
jimmodernizzaw is-sistemi tat-taħriġ 
tagħhom, il-progress għadu mhux l-istess 

La l-finanzjament tal-Unjoni waħdu u 
lanqas Stati Membri individwali, ma huma 
se jkunu jistgħu jindirizzaw din l-isfida. 
Għalkemm l-Istati Membri introduċew 
riformi biex itejbu l-istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni terzjarja tagħhom u 
jimmodernizzaw is-sistemi tat-taħriġ 
tagħhom, il-progress għadu mhux l-istess 
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madwar l-Ewropa, u hemm differenzi kbar 
bejn il-pajjiżi. B’mod globali, il-
kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn 
is-settur pubbliku u dak privat għadha 
ġeneralment dgħajfa fl-Ewropa. Jista’ 
jingħad l-istess għall-ugwaljanza bejn is-
sessi u l-isforz tagħhom biex jattiraw 
studenti u riċerkaturi barra mill-ERA. Fil-
preżent madwar 20 % tal-kandidati tad-
dottorat fl-Unjoni huma ċittadini minn 
pajjiżi terzi, filwaqt li 35 % fl-Istati Uniti 
tal-Amerika ġejjin minn barra. Sabiex 
titħaffef din il-bidla, huwa meħtieġ approċċ 
strateġiku li jmur lil hinn mill-fruntieri 
nazzjonali fil-livell tal-Unjoni. Il-
finanzjament tal-Unjoni huwa kruċjali biex 
jinħolqu inċentivi għal u jiġu mħeġġa r-
riformi strutturali indispensabbli.

madwar l-Ewropa, u hemm differenzi kbar 
bejn il-pajjiżi. B’mod globali, il-
kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn 
is-settur pubbliku u dak privat għadha 
ġeneralment dgħajfa fl-Ewropa. Jista’ 
jingħad l-istess għall-opportunitajiet 
indaqs bejn l-irġiel u n-nisa fir-riċerka u 
l-isforz tagħhom biex jattiraw studenti u 
riċerkaturi taż-żewġ sessi barra mill-ERA. 
Fil-preżent madwar 20 % tal-kandidati tad-
dottorat fl-Unjoni huma ċittadini minn 
pajjiżi terzi, filwaqt li 35 % fl-Istati Uniti 
tal-Amerika ġejjin minn barra. Sabiex 
titħaffef din il-bidla, huwa meħtieġ approċċ 
strateġiku li jmur lil hinn mill-fruntieri 
nazzjonali fil-livell tal-Unjoni. Il-
finanzjament tal-Unjoni huwa kruċjali biex 
jinħolqu inċentivi għal u jiġu mħeġġa r-
riformi strutturali indispensabbli.

Or. en

Emenda 172
Cristina Gutiérrez-Cortines
Proposta għal regolament
Anness I – parti I – punt 3.3 – punt a – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu li 
jiġi pprovdut taħriġ eċċellenti u innovattiv 
lir-riċerkaturi fl-istadju bikri fil-livell ta’ 
wara l-lawrja (post-graduate) permezz ta’ 
proġetti interdixxiplinari jew programmi 
ta’ dottorat li jinvolvu universitajiet, 
istituzzjonijiet ta’ riċerka, negozji, SMEs u 
gruppi soċjoekonomiċi oħrajn minn pajjiżi 
differenti. Dan se jtejjeb il-prospetti tal-
karriera għar-riċerkaturi żgħażagħ ta’ wara 
l-lawrja kemm fis-setturi pubbliċi kif ukoll 
fis-setturi privati.

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu li 
jiġi pprovdut taħriġ eċċellenti u innovattiv 
lir-riċerkaturi fl-istadju bikri fil-livell ta’ 
wara l-lawrja (post-graduate) permezz ta’ 
proġetti interdixxiplinari jew programmi 
ta’ dottorat li jinvolvu universitajiet, 
istituzzjonijiet ta’ riċerka, negozji, SMEs u 
gruppi soċjoekonomiċi oħrajn minn pajjiżi 
differenti. Flessibbiltà sħiħa f’termini tat-
tul ta’ żmien, l-istituzzjoni ospitanti u n-
numru ta’ apprendisti, se tkun possibbli 
ġon-netwerk ospitanti miftiehem 
globalment u l-volum finanzjarju għal 
proġett. Dan se jtejjeb il-prospetti tal-
karriera għar-riċerkaturi żgħażagħ ta’ wara 
l-lawrja kemm fis-setturi pubbliċi kif ukoll 



PE492.608v01-00 12/67 AM\906315MT.doc

MT

fis-setturi privati.

Or. en

Emenda 173
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella
Proposta għal regolament
Anness I – parti I – punt 4.3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.3a. Kostituzzjoni ta’ bażi tad-data li 
tirrigwarda r-riżultati tar-riċerka u l-
innovazzjoni
L-għan għandu jkun li tinħoloq u ssir 
disponibbli bażi tad-data tar-riżultati tar-
riċerka u l-innovazzjoni. Din għandha 
tkun miftuħa għall-kollaborazzjoni 
internazzjonali. Kemm gruppi ta’ riċerka 
kif ukoll intrapriżi għandhom iżidu l-
kontenut għal din il-bażi tad-data sabiex 
jgħinu fit-tnedija ta’ suq ta’ innovazzjoni 
u kooperazzjoni u sabiex jistimolaw it-
tlaqqigħ ta’ imsieħba possibbli.

Or. en

Emenda 174
Vittorio Prodi
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1 – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tinżamm u 
tinbena t-tmexxija globali fit-teknoloġiji 
abilitanti u fir-riċerka u l-innovazzjoni 
dwar l-ispazju, li huma l-bażi tal-
kompetittività f’firxa sħiħa ta’ industriji u 
setturi eżistenti u emerġenti.

L-objettiv speċifiku huwa li tinżamm u
tinbena t-tmexxija globali fit-teknoloġiji 
abilitanti u fir-riċerka u l-innovazzjoni 
dwar l-ispazju, li huma l-bażi tal-
kompetittività f’firxa sħiħa ta’ industriji u 
setturi eżistenti u emerġenti, inkluża t-
tmexxija permezz ta’ finanzjament tar-
riċerka dwar is-saħħa sabiex isir progress 
fir-riċerka li hija rilevanti għall-bniedem 
bħal strumenti u teknoloġiji tal-omiċi, tal-
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komputazzjoni u għodod u teknoloġiji 
innovattivi oħrajn, mhux relatati mal-
annimali, sabiex jiġu definiti aktar 
mogħdijiet tal-mard tal-bniedem bħala 
bażi għall-ittestjar tal-iżvilupp u s-sigurtà 
tal-mediċini.

Or. en

Emenda 175
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ambjent kummerċjali globali qed 
jinbidel malajr, u l-għanijiet tal-Ewropa 
2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv jippreżentaw sfidi u 
opportunitajiet għall-industrija Ewropea. 
L-Ewropa jeħtieġ li taċċellera l-
innovazzjoni, filwaqt li tittrasforma l-
għarfien iġġenerat biex issostni u ttejjeb il-
prodotti, is-servizzi u s-swieq eżistenti; u 
toħloq oħrajn ġodda. L-innovazzjoni 
għandha tiġi sfruttata fl-aktar sens wiesa’, 
tmur lil hinn mit-teknoloġija biex tinkludi 
aspetti tan-negozju, organizzattivi u soċjali.

L-ambjent kummerċjali globali qed 
jinbidel malajr, u l-għanijiet tal-Ewropa 
2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv jippreżentaw sfidi u 
opportunitajiet għall-industrija Ewropea. 
L-Ewropa jeħtieġ li taċċellera l-
innovazzjoni, filwaqt li tittrasforma l-
għarfien iġġenerat biex issostni u ttejjeb il-
kwalità u s-sostenibbiltà tal-prodotti, is-
servizzi u s-swieq eżistenti; u toħloq oħrajn 
ġodda. L-innovazzjoni għandha tiġi 
sfruttata fl-aktar sens wiesa’, tmur lil hinn 
mit-teknoloġija biex tinkludi aspetti tan-
negozju, organizzattivi u soċjali.

Or. en

Emenda 176
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet taħt “Tmexxija fit-Teknoloġiji 
Abilitanti u Industrijali” se jkunu bbażati 
primarjament fuq l-aġendi tar-riċerka u l-
innovazzjoni ddefiniti mill-industrija u n-

L-attivitajiet taħt 'Tmexxija fit-Teknoloġiji 
Abilitanti u Industrijali' se jkunu bbażati 
primarjament fuq l-aġendi tar-riċerka u l-
innovazzjoni ddefiniti flimkien mal-



PE492.608v01-00 14/67 AM\906315MT.doc

MT

negozju flimkien mal-komunità tar-riċerka 
u se jiffukaw ħafna fuq l-ingranaġġ tal-
investimenti tas-settur privat.

industrija u n-negozju, il-komunità tar-
riċerka u organizzazzjonijiet ta’ partijiet 
interessati oħra bħal organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili; l-attivitajiet se jimmiraw 
mhux biss lejn l-indirizzar ta’ ħtiġijiet u 
preokkupazzjonijiet komuni fis-settur 
speċifiku iżda anki lejn l-appoġġ tal-
implimentazzjoni ta’ objettivi tal-politika
f’dawk is-setturi speċifiċi; l-attivitajiet se 
jiffukaw ħafna fuq l-ingranaġġ tal-
investimenti tas-settur privat.

Or. en

Emenda 177
Richard Seeber, Judith A. Merkies
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1 – paragrafu 8 'Approċċ integrat lejn it-Teknoloġiji Ewlenin 
Abilitanti'

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata22 . Dawn it-
teknoloġiji multidixxiplinari, ta’ għarfien u 
intensivi fil-kapital huma rilevanti għal 
ħafna setturi varji u jipprovdu l-bażi għal 
vantaġġ kompetittiv sinifikanti għall-
industrija Ewropea. Approċċ integrat, li 
jippromwovi l-kombinazzjoni, il-
konverġenza u l-effett ta’ 
transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, 
eċċ.). Għaldaqstant, l-interazzjonijiet 
numerużi tal-KETs u t-teknoloġiji abilitanti 

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati, is-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata u l-innovazzjoni 
ekoloġika22 . Dawn it-teknoloġiji 
multidixxiplinari, ta’ għarfien u intensivi 
fil-kapital huma rilevanti għal ħafna setturi 
varji u jipprovdu l-bażi għal vantaġġ 
kompetittiv sinifikanti għall-industrija 
Ewropea. Approċċ integrat, li jippromwovi 
l-kombinazzjoni, il-konverġenza u l-effett 
ta’ transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, 
eċċ.). Għaldaqstant, l-interazzjonijiet 
numerużi tal-KETs u t-teknoloġiji abilitanti 
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se jiġu sfruttati b’mod flessibbli, bħala sors 
importanti tal-innovazzjoni. Dan se 
jikkumplementa l-appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-KETs li jista’ jiġi pprovdut 
mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali 
taħt il-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi 
ħdan il-qafas tal-istrateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti.

se jiġu sfruttati b’mod flessibbli, bħala sors 
importanti tal-innovazzjoni. Dan se 
jikkumplementa l-appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-KETs li jista’ jiġi pprovdut 
mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali 
taħt il-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi 
ħdan il-qafas tal-istrateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tmexxija industrijali fl-innovazzjoni ekoloġika se twassal għal prestazzjoni u reżistenza 
ambjentali mtejba madwar l-ekonomika minħabba li hija fl-istess ħin kosteffikaċja u tajba 
għan-negozju u s-soċjetà, minn ċittadini rurali sa urbani, fl-intier tagħha. Is-suq globali 
(2020) għal industriji ekoloġiċi qed jespandi rapidament u dan is-settur tan-negozju tal-UE 
diġà qed jikber b’mod rapidu: Orizzont 2020 jeħtieġ li jibni fuq dan. L-innovazzjoni ekoloġija 
jeħtieġ li tidħol fis-setturi kollha tal-ekonomija u s-soċjetà, u b’hekk tipprovdi l-bażi għal 
vantaġġ kompetittiv sinifikanti sabiex l-Ewropa tiffaċċja l-isfida tas-sostenibbiltà. Għalhekk, 
l-innovazzjoni ekoloġija hija teknoloġija ewlenija abilitanti.

Emenda 178
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1 – paragrafu 8 'Approċċ integrat lejn it-Teknoloġiji Ewlenin 
Abilitanti'

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata22 . Dawn it-
teknoloġiji multidixxiplinari, ta’ għarfien u 
intensivi fil-kapital huma rilevanti għal 
ħafna setturi varji u jipprovdu l-bażi għal 
vantaġġ kompetittiv sinifikanti għall-
industrija Ewropea. Approċċ integrat, li 
jippromwovi l-kombinazzjoni, il-
konverġenza u l-effett ta’ 
transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 

Komponent ewlieni tat-‘Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali’ huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata22 . Dawn it-
teknoloġiji multidixxiplinari, ta’ għarfien u 
intensivi fil-kapital huma rilevanti għal 
ħafna setturi varji u jipprovdu l-bażi għal 
vantaġġ kompetittiv sinifikanti għall-
industrija Ewropea. Approċċ integrat, li 
jippromwovi l-kombinazzjoni, il-
konverġenza u l-effett ta’ 
transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
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differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, 
eċċ.). Għaldaqstant, l-interazzjonijiet 
numerużi tal-KETs u t-teknoloġiji abilitanti 
se jiġu sfruttati b’mod flessibbli, bħala sors 
importanti tal-innovazzjoni. Dan se 
jikkumplementa l-appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-KETs li jista’ jiġi pprovdut 
mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali 
taħt il-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi 
ħdan il-qafas tal-istrateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti.

differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, l-
agrikoltura eċċ.). Għaldaqstant, l-
interazzjonijiet numerużi tal-KETs u t-
teknoloġiji abilitanti se jiġu sfruttati b’mod 
flessibbli, bħala sors importanti tal-
innovazzjoni. Dan se jikkumplementa l-
appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
KETs li jista’ jiġi pprovdut mill-
awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali taħt il-
Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi ħdan il-
qafas tal-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni 
intelliġenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm potenzjal enormi fl-applikazzjoni ta’ teknoloġiji trasversali u abilitanti fl-agrikoltura, 
speċjalment permezz ta’ industriji ta’ adozzjoni agrikola li għandhom rwol ewlieni fit-
trawwim tal-kompetittività tal-agrikoltura Ewropea.

Emenda 179
Corinne Lepage
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għat-teknoloġiji abilitanti u industrijali 
kollha, inklużi l-KETs, wieħed mill-
għanijiet ewlenin se jkun dak li jitrawmu 
interazzjonijiet bejn it-teknoloġiji u mal-
applikazzjonijiet taħt l-isfidi tas-soċjetà. 
Dan għandu jiġi kkunsidrat bis-sħiħ fl-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-aġendi u 
l-prijoritajiet. Dan jirrikjedi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw il-perspettivi 
differenti jkunu involuti bis-sħiħ fl-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-
prijoritajiet. F’ċerti każijiet, dan ikun 
jirrikjedi wkoll azzjonijiet li jkunu 

Għat-teknoloġiji abilitanti u industrijali 
kollha, inklużi l-KETs, wieħed mill-
għanijiet ewlenin se jkun dak li jitrawmu 
interazzjonijiet bejn it-teknoloġiji u mal-
applikazzjonijiet taħt l-isfidi tas-soċjetà. 
Dan għandu jiġi kkunsidrat bis-sħiħ fl-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-aġendi u 
l-prijoritajiet. Dan jirrikjedi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw il-perspettivi 
differenti, inkluża s-soċjetà ċivili, jkunu 
involuti bis-sħiħ fl-istabbiliment u l-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet. F’ċerti 
każijiet, dan ikun jirrikjedi wkoll 
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ffinanzjati b’mod konġunt mit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali, u mill-isfidi tas-
soċjetà rilevanti. Dan se jkun jinkludi 
finanzjament konġunt għall-isħubiji 
pubbliċi-privati li jimmiraw li jiżviluppaw 
teknoloġiji u japplikawhom biex 
jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà.

azzjonijiet li jkunu ffinanzjati b’mod 
konġunt mit-teknoloġiji abilitanti u
industrijali, u mill-isfidi tas-soċjetà 
rilevanti. Dan se jkun jinkludi finanzjament 
konġunt għall-isħubiji pubbliċi-privati u 
għal sħubiji ma’ organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili li jimmiraw li jiżviluppaw 
teknoloġiji u innovazzjonijiet u
japplikawhom biex jindirizzaw l-isfidi tas-
soċjetà.

Or. en

Emenda 180
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.1.3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) robots u tekonoloġija avvanzati 
applikati għas-saħħa u d-diżabbiltajiet 

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teknoloġija avvanzata bħar-robots hija fattur ewlieni fis-saħħa.

Emenda 181
Daciana Octavia Sârbu
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.1.3 – punt f – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) It-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija tal-
ICT.

Or. en
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Emenda 182
Frédérique Ries
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.2.1. – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fin-nanoteknoloġiji huwa li 
jiżguraw it-tmexxija tal-Unjoni f’dan is-
suq globali ta’ tkabbir kbir, billi jistimulaw 
l-investiment fin-nanoteknoloġiji u l-
adozzjoni tagħhom fi prodotti u servizzi 
kompetittivi ta’ valur miżjud għoli f’firxa 
ta’ applikazzjonijiet u setturi.

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fin-nanoteknoloġiji huwa li 
jħejju t-tmexxija tal-Unjoni f’dan is-suq 
globali ta’ tkabbir kbir, billi jistimulaw l-
investiment u l-privattivi fin-
nanoteknoloġiji u l-adozzjoni tagħhom fi
prodotti u servizzi kompetittivi ta’ valur 
miżjud għoli f’firxa ta’ applikazzjonijiet u 
setturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-realtà hija differenti: L-Ewropa għadha lura meta mqabbla mal-kompetitturi ewlenin 
tagħha – l-Istati Uniti tal-Amerika, Il-Ġappun u l-Korea t’Isfel – li huma responsabbli għal 
aktar min-nofs l-investiment u żewġ terzi mill-privattivi rreġistrati madwar id-dinja.

Emenda 183
Carl Schlyter
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.2.1. – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fin-nanoteknoloġiji huwa li 
jiżguraw it-tmexxija tal-Unjoni f’dan is-
suq globali ta’ tkabbir kbir, billi jistimulaw 
l-investiment fin-nanoteknoloġiji u l-
adozzjoni tagħhom fi prodotti u servizzi 
kompetittivi ta’ valur miżjud għoli f’firxa 
ta’ applikazzjonijiet u setturi.

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fin-nanoteknoloġiji huwa li 
jiżguraw it-tmexxija tal-Unjoni f’dan is-
suq globali ta’ tkabbir kbir, billi jistimulaw 
l-investiment fin-nanoteknoloġiji sikuri u 
responsabbli u l-adozzjoni tagħhom fi 
prodotti u servizzi kompetittivi ta’ valur 
miżjud għoli f’firxa ta’ applikazzjonijiet u 
setturi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hemm ħafna mistoqsijiet mhux riżolti dwar is-sigurtà ta’ nanomaterjali, u ċerti 
applikazzjonijiet għandhom, b’mod ċar, riskju mhux aċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem 
u/jew l-ambjent. L-UE għandha tiffinanzja biss l-investiment f’teknoloġiji siguri u 
responsabbli.

Emenda 184
Frédérique Ries
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.2.1. – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-2020, in-nanoteknoloġiji se jkunu 
standardizzati, jiġifieri integrati f’mod bla 
xkiel mal-biċċa l-kbira tat-tekonoloġiji u l-
applikazzjonijiet, xprunati mill-benefiċċji 
tal-konsumatur, il-kwalita tal-ħajja, l-
iżvilupp sostenibbli u l-potenzjal 
industrijali kbir li jinstabu soluzzjonijiet li 
ma kinux disponibbli qabel għall-
produttivita u l-effiċjenza fir-riżorsi.

Sal-2015, il-Kummissjoni se tirrevedi l-
leġiżlazzjoni rilevanti kollha sabiex 
tiżgura s-sigurtà għall-applikazzjonijiet 
kollha ta’ nanomaterjali fi prodotti 
b’impatti potenzjali fuq is-saħħa, u 
b’impatti potenzjali fuq l-ambjent jew is-
sigurtà matul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom. 
Sal-2020, in-nanoteknoloġiji se jkunu 
standardizzati, jiġifieri integrati f’mod bla 
xkiel mal-biċċa l-kbira tat-tekonoloġiji u l-
applikazzjonijiet, xprunati mill-benefiċċji 
tal-konsumatur, il-kwalita tal-ħajja, l-
iżvilupp sostenibbli u l-potenzjal 
industrijali kbir li jinstabu soluzzjonijiet li 
ma kinux disponibbli qabel għall-
produttivita u l-effiċjenza fir-riżorsi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-riżoluzzjoni tiegħu adottata f’April 2009, il-Parlament ikkunsidra li huwa partikolarment 
importanti li jindirizza n-nanomaterjali b’mod espliċitu fil-kamp tal-applikazzjoni ta’ mill-
inqas leġiżlazzjoni dwar il-kimiċi, l-ikel, l-iskart, l-arja u l-ilma u l-protezzjoni tal-ħaddiem.

Emenda 185
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.2.2 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-nanoteknoloġiji huma spettru ta’ 
teknoloġiji li qed jevolvu, li ngħatat prova 
tal-potenzjal tagħhom, u li se jkollhom 
impatt rivoluzzjonarju fuq, fost affarijiet 
oħra, il-materjali, l-ICT, ix-xjenzi tal-ħajja 
u l-kura tas-saħħa u l-oġġetti tal-
konsumaturi ladarba r-riċerka tissarraf fi 
prodotti u proċessi tal-produzzjoni 
rivoluzzjonarji.

In-nanoteknoloġiji huma spettru ta’ 
teknoloġiji li qed jevolvu, li ngħatat prova 
tal-potenzjal tagħhom, u li se jkollhom 
impatt potenzjalment rivoluzzjonarju fuq, 
fost affarijiet oħra, il-materjali, l-ICT, ix-
xjenzi tal-ħajja u l-kura tas-saħħa u l-
oġġetti tal-konsumaturi ladarba r-riċerka 
tissarraf fi prodotti u proċessi tal-
produzzjoni sostenibbli u kompetittivi.

Or. en

Emenda 186
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.2.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-nanoteknoloġiji għandhom rwol kritiku
li jindirizzaw l-isfidi identifikati mill-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Jekk 
dawn it-teknoloġiji abilitanti ewlenin 
jibdew jintużaw b’suċċess, dan 
jikkontribwixxi għall-kompetittività tal-
industrija tal-Unjoni billi jingħata lok għal 
prodotti ġodda u mtejba jew għal proċessi 
aktar effiċjenti u jingħata rispons għal sfidi 
futuri.

In-nanoteknoloġiji jista’ jkollhom rwol li 
jindirizzaw l-isfidi identifikati mill-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Jekk 
dawn it-teknoloġiji abilitanti ewlenin 
jibdew jintużaw b’suċċess, jistgħu 
jikkontribwixxu għall-kompetittività tal-
industrija tal-Unjoni billi jingħata lok għal 
prodotti ġodda u mtejba jew għal proċessi 
aktar effiċjenti u jingħata rispons għal sfidi 
futuri.

Or. en

Emenda 187
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.2.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa issa teħtieġ li tiżgura u tkompli L-Ewropa issa teħtieġ li tiżgura u tkompli 
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ssaħħaħ il-pożizzjoni tagħha fis-suq globali 
billi tippromwovi kooperazzjoni fuq skala 
wiesgħa fi ħdan u fuq medda ta’ katini ta’ 
valur differenti u bejn diversi setturi 
industrijali biex isir progress gradwali 
f’dawn it-teknoloġiji u jissarrfu fi prodotti 
kummerċjali vijabbli. Il-kwistjonijiet 
relatati mal-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-
riskju kif ukoll l-amministrazzjoni 
responsabbli qed jirriżultaw li huma fatturi 
determinanti tal-impatt futur tan-
nanoteknoloġiji fuq is-soċjetà u l-
ekonomija.

ssaħħaħ il-pożizzjoni tagħha fis-suq globali 
billi tippromwovi kooperazzjoni fuq skala 
wiesgħa fi ħdan u fuq medda ta’ katini ta’ 
valur differenti u bejn diversi setturi 
industrijali biex isir progress gradwali 
f’dawn it-teknoloġiji u jissarrfu fi prodotti 
kummerċjali sikuri, sostenibbli u vijabbli. 
Il-kwistjonijiet relatati mal-valutazzjoni u 
l-ġestjoni tar-riskju kif ukoll l-
amministrazzjoni responsabbli huma fatturi 
determinanti tal-impatt futur tan-
nanoteknoloġiji fuq is-soċjetà u l-
ekonomija, u għalhekk prinċipalment 
attivitajiet f’dawn l-oqsma se jiġu 
appoġġjati permezz ta’ Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 188
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.2.2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għaldaqstant, il-punt fokali tal-attivitajiet 
għandu jkun l-applikazzjoni mifruxa u 
responsabbli tan-nanoteknoloġiji fl-
ekonomija, biex ikunu jistgħu jinkisbu 
benefiċċji b’impatt kbir fuq is-soċjetà u l-
industrija. Biex jiġu żgurati l-
opportunitajiet potenzjali, inklużi l-
istabbiliment ta’ kumpaniji ġodda u l-
ġenerazzjoni ta’ impjiegi ġodda, ir-riċerka 
għandha tipprovdi l-għodod neċessarji 
sabiex l-istandardizzazzjoni u r-
regolazzjoni jkunu jistgħu jiġu 
implimentati korrettament.

Għaldaqstant, il-punt fokali tal-attivitajiet 
għandu jkun l-applikazzjoni responsabbli u 
sostenibbli tan-nanoteknoloġiji fl-
ekonomija, biex ikunu jistgħu jinkisbu 
benefiċċji b’impatt ambjentali kbir fuq is-
soċjetà u l-industrija. Biex jiġu żgurati l-
opportunitajiet potenzjali, inklużi l-
istabbiliment ta’ kumpaniji ġodda u l-
ġenerazzjoni ta’ impjiegi ġodda, ir-riċerka 
għandha tipprovdi l-għodod neċessarji 
sabiex l-istandardizzazzjoni u r-
regolazzjoni jkunu jistgħu jiġu 
implimentati korrettament.

Or. en

Emenda 189
Yves Cochet, Jill Evans
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Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.2.3. – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Żvilupp ta’ nanomaterjali, tagħmir nano 
u nanosistemi tal-ġenerazzjoni li jmiss

(a) Żvilupp ta’ nanomaterjali, tagħmir nano 
u nanosistemi tal-ġenerazzjoni li jmiss
filwaqt illi jitqies il-prinċipju ta’ 
prekawzjoni

Or. en

Emenda 190
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.2.3. – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jinħolqu prodotti 
fundamentalment ġodda li jippermettu li 
jinstabu soluzzjonijiet sostenibbli f’firxa 
wiesgħa ta’ setturi.

L-għan huwa li jinħolqu prodotti 
fundamentalment ġodda li jippermettu li 
jinstabu soluzzjonijiet sostenibbli f’firxa 
wiesgħa ta’ setturi l-aktar f’dak 
elettroniku, il-mediċina, tipi ġodda ta' 
enerġija u materjali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tisħiħ tal-propjetajiet u tar-reżistenza tal-prodotti skont l-iskala nanometrika huwa 
ġustifikat aktar f’ċerti setturi industrijali kif ukoll fil-mediċina (il-possibbiltà li maż-żmien tiġi 
injettata l-mediċina direttament fiċ-ċellola tal-kanċer) milli f’setturi oħra. Wieħed irid 
jirrifletti dwar l-użu ta’ din it-teknoloġija rivoluzzjonarja, pereżempju fl-ikel, meta għadu ma 
ntweriex li n-nanopartikoli m'għandhom l-ebda effett fuq is-saħħa (dawn jistgħu jidħlu fiċ-
ċelloli u jakkumulaw hemm) u fuq l-ambjent.

Emenda 191
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.2.3. – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Żgurar tal-iżvilupp u l-applikazzjoni 
sikuri tan-nanoteknoloġiji

(b) Żgurar tal-iżvilupp u l-applikazzjoni 
siguri tan-nanoteknoloġiji l-aktar meta 
dawn jintużaw fil-manifattura ta’ prodotti 
maħsuba biex jidħlu f’kuntatt dirett mal-
ġisem tal-bniedem.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-emenda dwar l-istess suġġett fl-Anness I – Taqsima 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 
1.2.3 – punt a – paragrafu 1.

Emenda 192
Daciana Octavia Sârbu
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.2.3. – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Żgurar tal-iżvilupp u l-applikazzjoni 
sikuri tan-nanoteknoloġiji

(b) Żgurar tal-iżvilupp u l-applikazzjoni 
sikuri tan-nanoteknoloġiji, u l-iżvilupp ta’ 
metodi ta’ ttestjar xierqa sabiex jiġi 
valutat l-impatt ta’ nanoteknoloġiji u 
nanomaterjali maħdumin fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ambjent.

Or. en

Emenda 193
Carl Schlyter
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.2.3. – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan jinkludi l-avvanz fl-għarfien xjentifiku 
dwar l-impatt potenzjali tan-
nanoteknoloġiji u n-nanosistemi fuq is-
saħħa jew fuq l-ambjent, u l-provvista ta’ 
għodda għall-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-

Dan jinkludi l-avvanz fl-għarfien xjentifiku 
dwar l-impatt potenzjali tan-
nanoteknoloġiji u n-nanosistemi fuq is-
saħħa jew fuq l-ambjent, u l-provvista ta’ 
għodda adattata u mhux mill-annimali
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riskju matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu. għall-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-riskju 
matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nanomaterjali qed jiġu żviluppati u jintużaw dejjem iżjed f’diversi prodotti. Madankollu, 
ħafna metodi eżistenti ta’ ttestjar tat-tossiċità mhumiex adegwati għall-evalwazzjoni tan-
nanomaterjali, u b’hekk tinħoloq ħtieġa urġenti għal approċċ tal-ittestjar ġdid għan-
nanomaterjali li jkun rilevanti għall-bniedem u li mhuwiex relatat mal-użu tal-annimali 

Emenda 194
Corinne Lepage
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.2.3. – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iffukar fuq il-governanza tan-
nanoteknoloġija għall-benefiċċju tas-
soċjetà.

Iffukar fuq il-governanza tan-
nanoteknoloġija għall-benefiċċju tas-
soċjetà, filwaqt illi jitqies il-prinċipju ta’ 
prekawzjoni, u tiġi vvalutata l-
aċċettabilità soċjali u r-rilevanza ta’ 
applikazzjonijiet speċifiċi.

Or. en

Emenda 195
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.2.3. – punt d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iffukar fuq operazzjonijiet ġodda, 
integrazzjoni intelliġenti ta’ proċessi ġodda 
u eżistenti, kif ukoll titjib biex tintlaħaq il-
produzzjoni bil-massa ta’ prodotti u 
impjanti għal ħafna skopijiet biex jiġi 
żgurat it-trasferiment effiċjenti tal-
għarfien fl-innovazzjoni industrijali.

Iffukar fuq operazzjonijiet ġodda, 
integrazzjoni intelliġenti ta’ proċessi ġodda 
u eżistenti.

Or. en
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Emenda 196
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.3.1. – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-materjali huma fil-qalba tal-innovazzjoni 
industrijali u jikkostitwixxu fattur 
determinanti. Materjali avvanzati 
b’kontenut ogħla ta’ għarfien, 
funzjonalitajiet ġodda u prestazzjoni 
mtejba huma indispensabbli għall-
kompetittività industrijali u l-iżvilupp 
sostenibbli f’firxa ta’ applikazzjonijiet u 
setturi

Il-materjali huma fil-qalba tal-innovazzjoni 
industrijali u jikkostitwixxu fattur 
determinanti. Materjali avvanzati 
b’kontenut ogħla ta’ għarfien, 
funzjonalitajiet ġodda u prestazzjoni 
mtejba, b’mod partikolari f’termini ta’ 
effiċjenza tar-riżorsi u tal-enerġija, huma 
indispensabbli għall-kompetittività 
industrijali u l-iżvilupp sostenibbli f’firxa 
ta’ applikazzjonijiet u setturi  

Or. en

Emenda 197
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.3.3. – punt g – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerka u żvilupp biex jiġu investigati 
alternattivi għall-użu ta’ materjali u
approċċi ta’ mudelli kummerċjali 
innovattivi.

Riċerka u żvilupp biex jiġu investigati 
alternattivi għall-użu ta’ materjali, is-
sostituzzjoni ta’ materja prima kritika jew 
sustanzi perikolużi. L-iżvilupp ta’ approċċi 
ta’ mudelli kummerċjali innovattivi.

Or. en

Emenda 198
Cristina Gutiérrez-Cortines
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.3.3. – punt ga (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga). materjali ġodda li jikkonċernaw il-
preżervazzjoni u r-restawr tal-wirt 
kulturali 

Or. en

Emenda 199
Julie Girling
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.4.1. – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-bijoteknoloġija huwa l-
iżvilupp ta’ prodotti u proċessi industrijali 
kompetittivi, sostenibbli u innovattivi u l-
kontribuzzjoni tagħha bħala katalizzatur 
tal-innovazzjoni f’għadd ta’ setturi 
Ewropej bħal dak tal-agrikoltura, l-ikel, il-
kimika u s-saħħa.

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-bijoteknoloġija huwa l-
iżvilupp ta’ prodotti u proċessi industrijali 
kompetittivi, sostenibbli u innovattivi u l-
kontribuzzjoni tagħha bħala katalizzatur 
tal-innovazzjoni f’għadd ta’ setturi 
Ewropej bħal dak tal-agrikoltura, l-ikel, il-
kimika u s-saħħa, u b’hekk jiġi żgurat pjan 
direzzjonali sigur għall-applikazzjoni.

Or. en

Emenda 200
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.4.1. – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bażi xjentifika, teknoloġika u innovattiva 
soda fil-bijoteknoloġija, se tappoġġa l-
industriji Ewropej biex jiżguraw it-
tmexxija f’din it-teknoloġija abilitanti
ewlenija. Din il-pożizzjoni tissaħħaħ aktar
bl-integrazzjoni tal-aspetti relatati mal-
valutazzjoni tas-sikurezza u l-ġestjoni tar-
riskji ġenerali fl-użu tal-bijoteknoloġija.

Bażi xjentifika, teknoloġika u innovattiva 
soda fil-bijoteknoloġija, se tappoġġa l-
fehim tal-implikazzjonijiet u l-impatti ta’ 
din it-teknoloġija abilitanti ewlenija. Din 
il-pożizzjoni tissaħħaħ bl-integrazzjoni tal-
aspetti relatati mal-valutazzjoni tas-saħħa 
u tas-sikurezza, l-impatt ekonomiku u 
ambjentali tal-użu tat-teknoloġija u l-
ġestjoni tar-riskji ġenerali u speċifiċi fl-użu 



AM\906315MT.doc 27/67 PE492.608v01-00

MT

tal-bijoteknoloġija.

Or. en

Emenda 201
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.4.2. – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bis-saħħa tal-espansjoni tal-għarfien tas-
sistemi tal-ħajja, il-bijoteknoloġija għandha 
l-kapaċità li twassal fluss ta’ 
applikazzjonijiet ġodda u ssaħħaħ il-bażi 
industrijali tal-Unjoni u l-kapaċità tal-
innovazzjoni tagħha. Eżempji tal-
importanza dejjem tikber tal-
bijoteknoloġija jinsabu fl-applikazzjonijiet 
industrijali inklużi l-bijokimiki, li s-sehem 
tas-suq tagħhom huwa stmat li se jiżdied sa 
12 %-20 % tal-produzzjoni kimika sal-
2015. Il-bijoteknoloġija tindirizza wkoll 
għadd ta’ regoli minn fost l-hekk imsejħa 
tnax-il regola tal-Kimika Ekoloġika, 
minħabba s-selettività u l-effiċjenza tal-
bijosistemi. Il-piżijiet ekonomiċi li 
possibbilment ikollhom l-impriżi tal-
Unjoni jistgħu jitnaqqsu billi jiġi sfruttat 
il-potenzjal tal-proċessi tal-bijoteknoloġija 
u l-prodotti bbażati fuq il-bijoteknoloġija,
biex b’hekk jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-
CO2, li huma stmati li se jvarjaw bejn 1 u 
2.5 biljun tunnellata ekwivalenti ta’ CO2 
kull sena sal-2030. Fis-settur tal-
bijofarmaċewtika tal-Ewropa, madwar 20 
% tal-mediċini attwali diġà huma dderivati 
mill-bijoteknoloġija, u jitilgħu sa 50 % 
għall-mediċini l-ġodda. Il-bijoteknoloġija 
tiftaħ ukoll toroq ġodda għall-isfruttar tal-
potenzjal enormi tar-riżorsi tal-baħar 
għall-produzzjoni ta’ applikazzjonijiet 
innovattivi industrijali, tas-saħħa u tal-
ambjent. It-tkabbir tas-settur emerġenti tal-
bijoteknoloġija marina ġie mbassar għal 10 

Bis-saħħa tal-espansjoni tal-għarfien tas-
sistemi tal-ħajja, il-bijoteknoloġija għandha 
l-kapaċità li twassal fluss ta’ 
applikazzjonijiet ġodda u ssaħħaħ il-bażi 
industrijali tal-Unjoni u l-kapaċità tal-
innovazzjoni tagħha. Eżempji tal-
importanza dejjem tikber tal-
bijoteknoloġija jinsabu fl-applikazzjonijiet 
industrijali inklużi l-bijokimiki, li s-sehem 
tas-suq tagħhom huwa stmat li se jiżdied sa 
12 %-20 % tal-produzzjoni kimika sal-
2015. Il-bijoteknoloġija tindirizza wkoll 
għadd ta’ regoli minn fost l-hekk imsejħa 
tnax-il regola tal-Kimika Ekoloġika, 
minħabba s-selettività u l-effiċjenza tal-
bijosistemi. L-impriżi tal-Unjoni jistgħu 
jibbenefikaw, bit-tnaqqis fl-emissjonijiet 
tas-CO2, il-potenzjal tal-proċessi tal-
bijoteknoloġija u l-prodotti bbażati fuq il-
bijoteknoloġija, li huma stmati li se jvarjaw 
bejn 1 u 2.5 biljun tunnellata ekwivalenti 
ta’ CO2 kull sena sal-2030. Fis-settur tal-
bijofarmaċewtika tal-Ewropa, madwar 20 
% tal-mediċini attwali diġà huma dderivati 
mill-bijoteknoloġija, u jitilgħu sa 50 % 
għall-mediċini l-ġodda. Il-bijoteknoloġija 
tista’ tiftaħ toroq għall-użu tar-riżorsi tal-
baħar għall-produzzjoni ta’ 
applikazzjonijiet innovattivi industrijali, 
tas-saħħa u tal-ambjent. It-tkabbir tas-settur 
emerġenti tal-bijoteknoloġija marina ġie 
mbassar għal 10 % fis-sena.
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% fis-sena.

Or. en

Emenda 202
Cristina Gutiérrez-Cortines
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.4.2. – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bis-saħħa tal-espansjoni tal-għarfien tas-
sistemi tal-ħajja, il-bijoteknoloġija għandha 
l-kapaċità li twassal fluss ta’ 
applikazzjonijiet ġodda u ssaħħaħ il-bażi 
industrijali tal-Unjoni u l-kapaċità tal-
innovazzjoni tagħha. Eżempji tal-
importanza dejjem tikber tal-
bijoteknoloġija jinsabu fl-applikazzjonijiet 
industrijali inklużi l-bijokimiki, li s-sehem 
tas-suq tagħhom huwa stmat li se jiżdied sa 
12 %-20 % tal-produzzjoni kimika sal-
2015. Il-bijoteknoloġija tindirizza wkoll 
għadd ta’ regoli minn fost l-hekk imsejħa 
tnax-il regola tal-Kimika Ekoloġika, 
minħabba s-selettività u l-effiċjenza tal-
bijosistemi. Il-piżijiet ekonomiċi li 
possibbilment ikollhom l-impriżi tal-
Unjoni jistgħu jitnaqqsu billi jiġi sfruttat il-
potenzjal tal-proċessi tal-bijoteknoloġija u 
l-prodotti bbażati fuq il-bijoteknoloġija, 
biex b’hekk jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-
CO2, li huma stmati li se jvarjaw bejn 1 u 
2.5 biljun tunnellata ekwivalenti ta’ CO2 
kull sena sal-2030. Fis-settur tal-
bijofarmaċewtika tal-Ewropa, madwar 20 
% tal-mediċini attwali diġà huma dderivati 
mill-bijoteknoloġija, u jitilgħu sa 50 % 
għall-mediċini l-ġodda. Il-bijoteknoloġija 
tiftaħ ukoll toroq ġodda għall-isfruttar tal-
potenzjal enormi tar-riżorsi tal-baħar għall-
produzzjoni ta’ applikazzjonijiet 
innovattivi industrijali, tas-saħħa u tal-
ambjent. It-tkabbir tas-settur emerġenti tal-
bijoteknoloġija marina ġie mbassar għal 10 

Bis-saħħa tal-espansjoni tal-għarfien tas-
sistemi tal-ħajja, il-bijoteknoloġija għandha 
l-kapaċità li twassal fluss ta’ 
applikazzjonijiet ġodda u ssaħħaħ il-bażi 
industrijali tal-Unjoni u l-kapaċità tal-
innovazzjoni tagħha. Eżempji tal-
importanza dejjem tikber tal-
bijoteknoloġija jinsabu fl-applikazzjonijiet 
industrijali u agrikoli inklużi l-produzzjoni 
tal-ikel u tal-għalf, il-bijokimiki, li s-
sehem tas-suq tagħhom huwa stmat li se 
jiżdied sa 12 %-20 % tal-produzzjoni 
kimika sal-2015. Il-bijoteknoloġija 
tindirizza wkoll għadd ta’ regoli minn fost 
l-hekk imsejħa tnax-il regola tal-Kimika 
Ekoloġika, minħabba s-selettività u l-
effiċjenza tal-bijosistemi. Il-piżijiet 
ekonomiċi li possibbilment ikollhom l-
impriżi tal-Unjoni jistgħu jitnaqqsu billi 
jiġi sfruttat il-potenzjal tal-proċessi tal-
bijoteknoloġija u l-prodotti bbażati fuq il-
bijoteknoloġija, biex b’hekk jitnaqqsu l-
emissjonijiet tad-CO2, li huma stmati li se 
jvarjaw bejn 1 u 2.5 biljun tunnellata 
ekwivalenti ta’ CO2 kull sena sal-2030. 
Fis-settur tal-bijofarmaċewtika tal-Ewropa, 
madwar 20 % tal-mediċini attwali diġà 
huma dderivati mill-bijoteknoloġija, u 
jitilgħu sa 50 % għall-mediċini l-ġodda. Il-
bijoteknoloġija tiftaħ ukoll toroq ġodda 
għall-isfruttar tal-potenzjal enormi tar-
riżorsi tal-baħar għall-produzzjoni ta’ 
applikazzjonijiet innovattivi industrijali, 
tas-saħħa u tal-ambjent. It-tkabbir tas-settur 
emerġenti tal-bijoteknoloġija marina ġie 
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% fis-sena. mbassar għal 10 % fis-sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bijoteknoloġija hija importanti wkoll fl-applikazzjonijiet agrikoli.

Emenda 203
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.4.3. – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tingħata spinta lill-bijoteknoloġiji 
rivoluzzjonarji bħala katalizzatur tal-
innovazzjoni fil-futur 

(a) Tingħata spinta lill-bijoteknoloġiji 
rivoluzzjonarji mingħajr riskju ta’ 
interferenza mal-ambjent naturali u 
filwaqt illi jitqies il-prinċipju ta’ 
prekawzjoni bħala katalizzatur tal-
innovazzjoni fil-futur 

Or. en

Emenda 204
Cristina Gutiérrez-Cortines
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.4.3. – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta’ oqsma emerġenti tat-
teknoloġija bħall-bijoloġija sintetika, il-
bijoinformatika u l-bijoloġija tas-sistemi, li 
huma promettenti ħafna għal 
applikazzjonijiet kompletament ġodda.

L-iżvilupp ta’ oqsma emerġenti tat-
teknoloġija bħas-sistemi tal-bijoloġija, il-
bijoloġija bijoinformatika u sintetika u l-
bijoloġija tas-sistemi, li huma promettenti 
ħafna għal applikazzjonijiet kompletament 
ġodda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-potenzjal tal-bijoteknoloġija ma jridx jiġi limitat għal proċessi industrijali iżda għandu 
jkopri l-prodotti u l-proċessi rilevanti kollha.
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Emenda 205
Julie Girling
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.4.3. – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan jinkludi l-iżvilupp tal-bijoteknoloġija 
industrijali għal prodotti u proċessi 
industrijali kompetittivi (pereżempju fil-
kimika, is-saħħa, it-taħfir fil-minjieri, l-
enerġija, il-polpa u l-karta, t-tessuti, il-
lamtu, l-ipproċessar tal-ikel) u d-
dimensjoni ambjentali tagħha.

Dan jinkludi l-iżvilupp tal-bijoteknoloġija 
industrijali għal prodotti u proċessi 
industrijali kompetittivi (pereżempju fil-
kimika, il-kostruzzjoni, is-saħħa, it-taħfir 
fil-minjieri, l-enerġija, il-polpa u l-karta, t-
tessuti, il-lamtu, l-ipproċessar tal-ikel) u d-
dimensjoni ambjentali tagħha.

Or. en

Emenda 206
Vittorio Prodi
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.4.3. – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ pjattaformi 
(eż. il-ġenomika, il-metaġenomika, il-
proteomika, l-għodod molekulari) biex 
jittejbu t-tmexxija u l-vantaġġ kompetittiv 
f’għadd kbir ta’ setturi ekonomiċi.

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ pjattaformi 
(eż. il-kimika komputazzjonali u l-
bijoloġija tas-sistemi, il-ġenomika, il-
metaġenomika, il-proteomika, għadd kbir 
ta’ pjattaformi in-vitro, human-on-a-chip, 
u l-għodod molekulari) biex jittejbu t-
tmexxija u l-vantaġġ kompetittiv f’għadd 
kbir ta’ setturi ekonomiċi.

Or. en

Emenda 207
Cristina Gutiérrez-Cortines
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.4.3. – punt c – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ pjattaformi 
(eż. il-ġenomika, il-metaġenomika, il-
proteomika, l-għodod molekulari) biex 
jittejbu t-tmexxija u l-vantaġġ kompetittiv 
f’għadd kbir ta’ setturi ekonomiċi.

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ pjattaformi 
(eż. il-bijoloġija tas-sistemi, il-ġenomika, 
il-metaġenomika, il-proteomika, il-
fenomika, l-għodod molekulari) biex 
jittejbu t-tmexxija u l-vantaġġ kompetittiv 
f’għadd kbir ta’ setturi ekonomiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu l-aktar wiesgħa huwa l-bijoloġija tas-sistemi, u għandu jitpoġġa l-ewwel. It-termini 
l-oħra huma għal oqsma aktar speċifiċi.

Emenda 208
Peter Liese
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.4.3. – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ pjattaformi 
(eż. il-ġenomika, il-metaġenomika, il-
proteomika, l-għodod molekulari) biex 
jittejbu t-tmexxija u l-vantaġġ kompetittiv 
f’għadd kbir ta’ setturi ekonomiċi.

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ pjattaformi 
(eż. il-ġenomika, il-metaġenomika, il-
proteomika, l-għodod molekulari) biex 
jittejbu t-tmexxija u l-vantaġġ kompetittiv 
f’għadd kbir ta’ setturi ekonomiċi. Għodda 
dijanjostika għandha tiġi appoġġjata jekk 
ikun hemm rabta mat-terapija.

Or. en

Emenda 209
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.4.3. – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) Tħassib ambjentali, tas-soċjetà u 
etiku
L-objettiv huwa li ssir riċerka dwar 
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tħassib ambjentali, tas-soċjetà u etiku fir-
rigward ta’ ċerti tipi ta’ teknoloġiji billi 
jiġu żviluppati proċessi ta’ valutazzjoni 
inkluża l-konsultazzjoni wiesgħa ma’ 
partijiet interessati.

Or. en

Emenda 210
Corinne Lepage
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.4.3. – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Tħassib tas-soċjetà u etiku
Filwaqt illi jitqies it-tfassil ta’ proċessi tal-
politika ta’ tħassib tas-soċjetà u etiku fir-
rigward ta’ ċerti tipi ta’ teknoloġiji billi 
jiġu żviluppati kriterji u proċeduri ta’ 
valutazzjoni għal konsultazzjonijiet 
wiesgħa ma’ partijiet interessati.

Or. en

Emenda 211
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.5.1 – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-manifattura u l-ipproċessar 
avvanzati huwa li l-forom industrijali ta’ 
produzzjoni tal-lum jiġu ttrasformati 
f’teknoloġiji ta’ manifattura u pproċessar 
sostenibbli, transettorjali u ta’ għarfien 
aktar intensiv, li jirriżultaw f’aktar prodotti, 
proċessi u servizzi innovattivi.

L-għan speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-manifattura u l-ipproċessar 
avvanzati huwa li l-forom industrijali ta’ 
produzzjoni tal-lum jiġu ttrasformati 
f’teknoloġiji ta’ manifattura u pproċessar 
sostenibbli, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u 
tal-enerġija, transettorjali u ta’ għarfien 
aktar intensiv, li jirriżultaw f’aktar prodotti, 
proċessi u servizzi innovattivi.

Or. en
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Emenda 212
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.5.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa jeħtieġ li tkompli tinvesti fil-
livell tal-Unjoni biex iżżomm it-tmexxija u 
l-kompetenza tagħha fit-teknoloġiji tal-
manifattura u tagħmel it-tranżizzjoni għal 
oġġetti b’valur għoli, oġġetti ta’ għarfien 
intensiv, biex b’hekk toħloq il-
kundizzjonijiet u l-assi għal produzzjoni u 
provvista sostenibbli ta’ servizz tul il-ħajja 
madwar prodott manifatturat. Jeħtieġ li l-
industriji tal-manifattura u l-ipproċessar 
b’użu intensiv ta’ riżorsi jkomplu 
jimmobilizzaw ir-riżorsi u l-għarfien fil-
livell tal-Unjoni u jkomplu jinvestu fir-
riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni sabiex 
jagħtu lok għal progress lejn ekonomija 
kompetittiva b’livell baxx ta’ karbonju, u 
sabiex jikkonformaw mat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra, 
maqbul mal-Unjoni kollha, sal-2050 għas-
setturi industrijali.

L-Ewropa jeħtieġ li tkompli tinvesti fil-
livell tal-Unjoni biex iżżomm it-tmexxija u 
l-kompetenza tagħha fit-teknoloġiji tal-
manifattura u tagħmel it-tranżizzjoni għal 
oġġetti b’valur għoli, effiċjenti fl-użu tar-
riżorsi u tal-enerġija, oġġetti ta’ għarfien 
intensiv, biex b’hekk toħloq il-
kundizzjonijiet u l-assi għal produzzjoni u 
provvista sostenibbli ta’ servizz tul il-ħajja 
madwar prodott manifatturat. Jeħtieġ li l-
industriji tal-manifattura u l-ipproċessar 
b’użu intensiv ta’ riżorsi jkomplu 
jimmobilizzaw ir-riżorsi u l-għarfien fil-
livell tal-Unjoni u jkomplu jinvestu fir-
riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni sabiex 
jagħtu lok għal progress lejn ekonomija 
kompetittiva b’livell baxx ta’ karbonju u 
effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, u sabiex 
jikkonformaw mat-tnaqqis tal-emissjonijiet 
ta’ gass b’effett ta’ serra, maqbul mal-
Unjoni kollha, sal-2050 għas-setturi 
industrijali.

Or. en

Emenda 213
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.5.3 – punt a –paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Promozzjoni tat-tkabbir industrijali 
sostenibbli bil-faċilitazzjoni ta’ bidla 
strateġika fl-Ewropa minn manifattura 
bbażata fuq l-ispejjeż għal approċċ ibbażat 
fuq il-ħolqien ta’ valur miżjud għoli.

Promozzjoni tat-tkabbir industrijali 
sostenibbli bil-faċilitazzjoni ta’ bidla 
strateġika fl-Ewropa minn manifattura 
bbażata fuq l-ispejjeż għal approċċ ibbażat 
fuq il-ħolqien ta’ valur miżjud għoli, l-
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effiċjenza tal-materjali u sistemi ta’ 
sekwenza magħluqa.

Or. en

Emenda 214
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.5.3 – punt b –paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u l-
emissjonijiet tad-CO2 bl-iżvilupp u l-
iskjerament ta’ teknoloġiji sostenibbli tal-
kostruzzjoni.

Żieda fl-effiċjenza enerġetika u tnaqqis fl-
emissjonijiet tas-CO2 bl-iżvilupp u l-
iskjerament ta’ teknoloġiji sostenibbli tal-
kostruzzjoni.

Or. mt

Emenda 215
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.5.3 – punt c –paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żieda tal-kompetittività tal-industriji tal-
ipproċessar, billi jittejbu drastikament l-
effiċjenzi fir-riżorsi u fl-enerġija u billi 
jitnaqqas l-impatt ambjentali ta’ tali 
attivitajiet industrijali fil-katina kollha tal-
valur, filwaqt li tiġi promossa l-adozzjoni 
ta’ teknoloġiji b’livell baxx ta’ karbonju.

Żieda tal-kompetittività tal-industriji tal-
ipproċessar, billi jittejbu drastikament l-
effiċjenzi fir-riżorsi u fl-enerġija u billi 
jitnaqqas l-impatt ambjentali ta’ tali 
attivitajiet industrijali fil-katina kollha tal-
valur, filwaqt li tiġi promossa l-adozzjoni 
ta’ teknoloġiji proċessi u materjali 
effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u tal-enerġija.

Or. en

Emenda 216
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.6.2 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ iddedikat għar-riċerka u l-
iżvilupp ta’ applikazzjonijiet relatati mal-
ispazju se jkunu ddedikati b’mod 
partikolari għall-appoġġ tal-ilqigħ tal-
isfidi tas-soċjetà bħat-tibdil fil-klima, l-
ambjent, sistemi tat-trasport sostenibbli u 
l-agrikoltura. L-objettivi tal-kondiviżjoni 
tal-għarfien u l-iżvilupp interoperabbli 
għandhom ikunu l-bażi tal-appoġġ 
ipprovdut f’dawn l-oqsma.

Or. en

Emenda 217
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.6.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jista’ jkun hemm żieda konsiderevoli fl-
isfruttar ta’ dejta mis-satelliti Ewropej jekk 
isir sforz konġunt biex jiġu kkoordinati u 
organizzati l-ipproċessar, il-validazzjoni u 
l-istandardizzazzjoni tad-dejta spazjali. L-
innovazzjonijiet fl-immaniġġjar u d-
disseminazzjoni tad-dejta jistgħu wkoll 
jiżguraw dħul ogħla fl-investiment tal-
infrastruttura spazjali, u jikkontribwixxu 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà, b’mod 
partikolari jekk ikunu kkoordinati fi sforz 
globali, bħal pereżempju permezz tas-
Sistema tas-Sistemi tal-Osservazzjoni 
Globali tad-Dinja (Global Earth 
Observation System of Systems) , il-
porgamm ta' navigazzjoni bis-satellità 
Ewropew Galileo jew l-IPCC għall-
kwistjonijiet tat-tibdil fil-klima.

Jista’ jkun hemm żieda konsiderevoli fl-
isfruttar ta’ dejta mis-satelliti Ewropej jekk 
isir sforz konġunt biex jiġu kkoordinati u 
organizzati l-ipproċessar, il-validazzjoni u 
l-istandardizzazzjoni tad-dejta spazjali. L-
innovazzjonijiet fl-immaniġġjar, id-
disseminazzjoni u l-interoperabbiltà tad-
dejta, b’mod partikolari l-promozzjoni ta’ 
aċċess liberu għad-data u l-metadata tax-
Xjenza tad-Dinja u l-iskambju tagħhom 
jistgħu wkoll jiżguraw dħul ogħla fl-
investiment tal-infrastruttura spazjali, u 
jikkontribwixxu għall-indirizzar tal-isfidi 
tas-soċjetà, b’mod partikolari jekk ikunu 
kkoordinati fi sforz globali, bħal 
pereżempju permezz tas-Sistema tas-
Sistemi tal-Osservazzjoni Globali tad-
Dinja (Global Earth Observation System of 
Systems) , il-porgamm ta' navigazzjoni bis-
satellità Ewropew Galileo jew l-IPCC 
għall-kwistjonijiet tat-tibdil fil-klima.

Or. en
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Emenda 218
Corinne Lepage
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.6.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jista’ jkun hemm żieda konsiderevoli fl-
isfruttar ta’ dejta mis-satelliti Ewropej jekk 
isir sforz konġunt biex jiġu kkoordinati u 
organizzati l-ipproċessar, il-validazzjoni u 
l-istandardizzazzjoni tad-dejta spazjali. L-
innovazzjonijiet fl-immaniġġjar u d-
disseminazzjoni tad-dejta jistgħu wkoll 
jiżguraw dħul ogħla fl-investiment tal-
infrastruttura spazjali, u jikkontribwixxu 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà, b’mod 
partikolari jekk ikunu kkoordinati fi sforz 
globali, bħal pereżempju permezz tas-
Sistema tas-Sistemi tal-Osservazzjoni 
Globali tad-Dinja (Global Earth 
Observation System of Systems) , il-
porgamm ta' navigazzjoni bis-satellità 
Ewropew Galileo jew l-IPCC għall-
kwistjonijiet tat-tibdil fil-klima.

Jista’ jkun hemm żieda konsiderevoli fl-
isfruttar ta’ dejta mis-satelliti Ewropej jekk 
isir sforz konġunt biex jiġu kkoordinati u 
organizzati l-ipproċessar, il-validazzjoni u 
l-istandardizzazzjoni tad-dejta spazjali. L-
innovazzjonijiet fl-immaniġġjar u d-
disseminazzjoni tad-dejta jistgħu wkoll 
jiżguraw dħul ogħla fl-investiment tal-
infrastruttura spazjali, u jikkontribwixxu 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà, b’mod 
partikolari jekk ikunu kkoordinati fi sforz 
globali, bħal pereżempju permezz tas-
Sistema tas-Sistemi tal-Osservazzjoni 
Globali tad-Dinja (Global Earth 
Observation System of Systems) , il-
porgamm ta' navigazzjoni bis-satellità 
Ewropew Galileo jew l-IPCC għall-
kwistjonijiet tat-tibdil fil-klima u tal-
monitoraġġ tal-oċeani.

Or. en

Emenda 219
Yves Cochet, Jill Evans
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 1.6.3 – punt c – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jiġi pprovdut appoġġ għall-iżvilupp ta’ 
sistema ta’ osservazzjoni u informazzjoni 
ambjentali globali u komprensiva, inkluż 
permezz tat-trawwim tal-kooperazzjoni
bejn komunitajiet tal-mudellar tal-klima u 
komunitajiet tal-ġestjoni tad-dejta u l-
osservazzjoni ambjentali. L-inklużjoni tal-
Istati Membri f’din il-kooperazzjoni hija 
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essenzjali ladarba l-awtoritajiet nazzjonali 
huma drabi jkunu s-sidien ta’ rekords 
tad-data.

Or. en

Emenda 220
Richard Seeber
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt  1.6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.6 a. L-innovazzjoni ekoloġika
Objettiv speċifiku għall-innovazzjoni 
ekoloġika
L-objettiv speċifiku tal-innovazzjoni 
ekoloġika huwa li titrawwem komunità 
innovattiva tal-innovazzjoni u l-industrija 
Ewropea li toħloq b’mod immirat prodotti, 
proċessi u servizzi ġodda li jirriżultaw fi 
tkabbir ekoloġolu u benefiċċji ambjentali, 
u li hija rikonoxxuta bħala mexxejja 
dinjija. L-għan huwa li tiżdied l-effiċjenza 
fir-riżorsi, jitnaqqsu l-impatti ambjentali, 
jiġi evitat it-tniġġis (tal-ilma) u / jew 
jinkiseb użu aktar effiċjenti, effettiv u 
responsabbli tar-riżorsi naturali.
 Raġunament u valur miżjud tal-Unjoni
It-tmexxija industrijali fl-innovazzjoni 
ekoloġika se twassal għal prestazzjoni u 
reżistenza ambjentali mtejba madwar l-
ekonomija minħabba li fl-istess ħin hija 
kosteffiċjenti u tajba għan-negozju u s-
soċjetà, minn ċittadini rurali sa urbani, fl-
intier tagħha. Is-suq globali (2020) għal 
industriji ekoloġiċi qed jespandi b’mod 
mgħaġġel u dan is-settur tan-negozju tal-
UE diġà qed jikber b’mod rapidu: l-
industriji ekoloġiċi tal-UE huma ħafna 
drabi mexxejja dinjija. Jeħtieġ li Orizzont 
2020 jibni fuq dan. L-innovazzjoni 
ekoloġija jeħtieġ li tidħol fis-setturi kollha 
tal-ekonomija u s-soċjetà, u b’hekk 
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tipprovdi l-bażi għal vantaġġ kompetittiv 
sinifikanti sabiex l-Ewropa tiffaċċja l-
isfida tas-sostenibbiltà. Għalhekk, l-
innovazzjoni ekoloġija hija teknoloġija 
ewlenija abilitanti.
L-industriji ekoloġiċi huma mmarkati 
mill-preżenza ta’ għadd kbir ta’ intrapriżi 
żgħar u ta’ daqs medju (SMEs). Dawn il-
kumpaniji huma responsabbli għal 
madwar nofs l-impjiegi totali. 
Għaldaqstant, l-SMEs bi sħubiija ma’ 
msieħba akbar fl-industrija jrid ikollhom 
rwol dejjem ikbar fl-innovazzjoni ta’ 
teknoloġiji u soluzzjonijiet ġodda u fl-
implimentazzjoni tagħhom.
Sorsi ewlenin ta’ innovazzjonijiet jinsabu 
fl-interfaċċja bejn l-innovazzjoni 
ekoloġika u teknoloġiji abilitanti oħra, l-
ewwel u qabel kollox, l-ICT (monitoraġġ 
u sensoraġġ) u nanoteknoloġiji.
Linji wiesgħa tal-attivitajiet
L-innovazzjoni ekoloġija hija kwalunkwe 
forma ta’ innovazzjoni li tirriżulta jew 
timmira lejn il-progress sinifikanti u li 
jista’ jintwera lejn l-għan tal-iżvilupp 
sostenibbli, permezz tat-tnaqqis fl-impatti 
fuq l-ambjent, it-titjib fir-reżistenza għal 
pressjonijiet ambjentali, jew il-kisba ta’ 
użu aktar effiċjenti u responsabbli ta’ 
riżorsi naturali.
Attivitajiet ta’ innovazzjoni ekoloġika 
jiffokaw fuq l-innovazzjonijiet sostenibbli 
fi u bejn dawn l-oqsma li ġejjin:
a) Il-provvista tal-enerġija ekoloġika
b) L-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija
c) L-Effiċjenza fl-Użu tal-Materjali
d) Il-Mobilità ekoloġika
e) L-Ilma
f) L-Iskart

Or. en
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Emenda 221
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 3.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-SMEs - minkejja s-sehem 
importanti tagħhom fl-ekonomija u fl-
impjiegi u l-potenzjal sinifikanti ta’ 
innovazzjoni – għandhom problemi biex 
isiru aktar innovattivi u aktar kompetittivi, 
liema problemi huma marbuta mad-daqs 
tagħhom. Għalkemm l-Ewropa tipproduċi 
għadd simili ta’ kumpaniji ġodda bħall-
Istati Uniti tal-Amerika, l-SMEs Ewropej 
qed isibuha ħafna aktar diffiċli mill-
kontropartijiet tagħhom tal-USA biex 
jikbru u jsiru kumpaniji kbar. L-ambjent 
tan-negozju internazzjonalizzat bi ktajjen 
ta’ valuri dejjem aktar interkonnessi jpoġġi 
pressjoni akbar fuqhom. L-SMEs jeħtieġ li 
jtejbu l-kapaċità ta’ innovazzjoni tagħhom. 
Jeħtieġ li jiġġeneraw, jadottaw u 
jikkummerċjalizzaw għarfien u ideat ta’ 
negozju ġodda b’mod aktar rapidu u aktar 
mifrux sabiex jirnexxilhom jikkompetu fis-
swieq globali li qed jevolvu b’rata 
mgħaġġla. L-isfida hija li tiġi stimulata 
aktar innovazzjoni fl-SMEs, biex b’hekk 
jiżdiedu l-kompetittività u t-tkabbir 
tagħhom.

Madankollu, l-SMEs - minkejja s-sehem 
importanti tagħhom fl-ekonomija u fl-
impjiegi u l-potenzjal sinifikanti ta’ 
innovazzjoni – għandhom problemi biex 
isiru aktar innovattivi u aktar kompetittivi, 
liema problemi huma marbuta mad-daqs 
tagħhom. Għalkemm l-Ewropa tipproduċi 
għadd simili ta’ kumpaniji ġodda bħall-
Istati Uniti tal-Amerika, l-SMEs Ewropej 
qed isibuha ħafna aktar diffiċli mill-
kontropartijiet tagħhom tal-USA biex 
jikbru u jsiru kumpaniji kbar. L-ambjent 
tan-negozju internazzjonalizzat bi ktajjen 
ta’ valuri dejjem aktar interkonnessi jpoġġi 
pressjoni akbar fuqhom. L-SMEs jeħtieġ li 
jtejbu l-kapaċità ta’ innovazzjoni tagħhom 
u jkollhom aċċess faċilitat għall-forom 
differenti ta’ appoġġ finanzjarju (self, 
garanzija, kapital ta’ riskju). Jeħtieġ li 
jiġġeneraw, jadottaw u 
jikkummerċjalizzaw għarfien u ideat ta’ 
negozju ġodda b’mod aktar rapidu u aktar 
mifrux sabiex jirnexxilhom jikkompetu fis-
swieq globali li qed jevolvu b’rata 
mgħaġġla. L-isfida hija li tiġi stimulata 
aktar innovazzjoni fl-SMEs, biex b’hekk 
jiżdiedu l-kompetittività u t-tkabbir 
tagħhom.

Or. fr

Emenda 222
Julie Girling
Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 3.3 – punt d – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għall-innovazzjoni xprunata mis-
suq biex jitjiebu l-kundizzjonijiet qafas 
għall-innovazzjoni u jiġu indirizzati l-
barrieri speċifiki li mhux qed jippermettu, 
b’mod partikolari, it-tkabbir ta’ SMEs 
innovattivi.

L-appoġġ għall-innovazzjoni xprunata mis-
suq biex jitjiebu l-kundizzjonijiet qafas 
għall-innovazzjoni u jiġu indirizzati l-
barrieri speċifiki li mhux qed jippermettu, 
b’mod partikolari, it-tkabbir ta’ SMEs 
innovattivi, inkluż in-nuqqas ta’ koerenza 
bejn l-innovazzjoni teknoloġika u l-
leġiżlazzjoni tal-UE.

Or. en

Emenda 223
Petru Constantin Luhan
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-saħħa u benesseri matul il-ħajja kollha 
għal kulħadd, sistemi tas-saħħa u tal-kura 
ta’ kwalità għolja u ekonomikament 
sostenibbli, u opportunitajiet ta’ impjiegi 
ġodda u tkabbir huma l-miri ta’ appoġġ 
għar-riċerka u l-innovazzjoni b’rispons 
għal din l-isfida, u li se jagħmlu 
kontribuzzjoni kbira għall-Ewropa 2020.

Is-saħħa u benesseri matul il-ħajja kollha 
għal kulħadd, sistemi tas-saħħa u tal-kura 
ta’ kwalità għolja u ekonomikament 
sostenibbli, u opportunitajiet ta’ impjiegi 
ġodda u tkabbir huma l-miri ta’ appoġġ 
għar-riċerka u l-innovazzjoni b’rispons 
għal din l-isfida, u li se jagħmlu 
kontribuzzjoni kbira għall-Ewropa 2020.
B’mod partikolari, persuni b’diżabbiltajiet 
huma darbtejn jew tliet darbiet aktar 
probabbli li jkunu qiegħda minn persuni 
mingħajr diżabbiltà.

Or. en

Emenda 224
Vittorio Prodi
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-saħħa u benesseri matul il-ħajja kollha Is-saħħa u benesseri matul il-ħajja kollha 
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għal kulħadd, sistemi tas-saħħa u tal-kura 
ta’ kwalità għolja u ekonomikament 
sostenibbli, u opportunitajiet ta’ impjiegi 
ġodda u tkabbir huma l-miri ta’ appoġġ 
għar-riċerka u l-innovazzjoni b’rispons 
għal din l-isfida, u li se jagħmlu 
kontribuzzjoni kbira għall-Ewropa 2020.

għal kulħadd, sistemi tas-saħħa u tal-kura 
inklużivi ta’ kwalità għolja u 
ekonomikament sostenibbli, u 
opportunitajiet ta’ impjiegi ġodda u tkabbir 
huma l-miri ta’ appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni b’rispons għal din l-isfida, u 
li se jagħmlu kontribuzzjoni kbira għall-
Ewropa 2020.

Or. en

Emenda 225
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-saħħa u benesseri matul il-ħajja kollha 
għal kulħadd, sistemi tas-saħħa u tal-kura 
ta’ kwalità għolja u ekonomikament 
sostenibbli, u opportunitajiet ta’ impjiegi 
ġodda u tkabbir huma l-miri ta’ appoġġ 
għar-riċerka u l-innovazzjoni b’rispons 
għal din l-isfida, u li se jagħmlu 
kontribuzzjoni kbira għall-Ewropa 2020.

Is-saħħa mentali u fiżika u l-benesseri
matul il-ħajja kollha għal kulħadd, sistemi 
tas-saħħa u tal-kura ta’ kwalità għolja u 
ekonomikament sostenibbli, u 
opportunitajiet ta’ impjiegi ġodda u tkabbir 
huma l-miri ta’ appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni b’rispons għal din l-isfida, u 
li se jagħmlu kontribuzzjoni kbira għall-
Ewropa 2020.

Or. en

Emenda 226
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-saħħa u benesseri matul il-ħajja kollha 
għal kulħadd, sistemi tas-saħħa u tal-kura 
ta’ kwalità għolja u ekonomikament 
sostenibbli, u opportunitajiet ta’ impjiegi 
ġodda u tkabbir huma l-miri ta’ appoġġ 
għar-riċerka u l-innovazzjoni b’rispons 
għal din l-isfida, u li se jagħmlu 

Is-saħħa u benesseri matul il-ħajja kollha 
għal kulħadd, sistemi tas-saħħa u tal-kura 
ta’ kwalità għolja u ekonomikament 
sostenibbli, soluzzjonijiet li jittrattaw l-
ekonomija ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ u
opportunitajiet ta’ impjiegi ġodda u tkabbir 
huma l-miri ta’ appoġġ għar-riċerka u l-
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kontribuzzjoni kbira għall-Ewropa 2020. innovazzjoni b’rispons għal din l-isfida, u 
li se jagħmlu kontribuzzjoni kbira għall-
Ewropa 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-importanza ta’ aspetti soċjali se tiżdied fil-futur qarib.

Emenda 227
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-saħħa u benesseri matul il-ħajja kollha 
għal kulħadd, sistemi tas-saħħa u tal-kura 
ta’ kwalità għolja u ekonomikament 
sostenibbli, u opportunitajiet ta’ impjiegi 
ġodda u tkabbir  huma l-miri ta’ appoġġ 
għar-riċerka u l-innovazzjoni b’rispons 
għal din l-isfida,  u li se jagħmlu 
kontribuzzjoni kbira għall-Ewropa 2020.

Is-saħħa u benesseri matul il-ħajja kollha 
għal kulħadd, sistemi tas-saħħa u tal-kura 
ta’ kwalità għolja effiċjenti u 
ekonomikament sostenibbli, aċċess ugwali 
għall-kura tas-saħħa u garanzija fit-
territorju kollu tal-Unjoni Ewropea, u 
opportunitajiet ta’ impjiegi ġodda u tkabbir  
huma l-miri ta’ appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni b’rispons għal din l-isfida,  u 
li se jagħmlu kontribuzzjoni kbira għall-
Ewropa 2020.

Or. fr

Emenda 228
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jenħtieġ li tissaħħaħ ir-riċerka 
dwar mard li jirriżulta miż-żieda fit-
temperatura u t-tibdil fil-klima li 
jaffettwaw b’mod partikolari lill-pajjiżi 
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tal-Mediterran, iżda mhux lilhom biss.

Or. en

Emenda 229
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka għandha tippermetti t-titjib 
f’terapiji avvanzati u terapiji ċellulari u se 
tiġi ffokata fuq il-kura ta’ mard kroniku u 
deġenerattiv.

Or. en

Emenda 230
Petru Constantin Luhan
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 85 
miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-2060, u 
dawk li għandhom aktar minn 80 huma 
mistennija jiżdiedu minn 22 sa 61 miljun 
fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew ir-
restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod li 
ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà.

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 85 
miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-2060, u 
dawk li għandhom aktar minn 80 huma 
mistennija jiżdiedu minn 22 sa 61 miljun 
fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew ir-
restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod li 
ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
indebolimenti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fl-Anness I, objettiv 1. Saħħa, tibdil demografiku u benesseri, “id-diżabbiltà” hija assoċjata 
sistematikament mal-“mard”. Jekk għandu jkun hemm riċerka dwar il-prevenzjoni u r-
riabilitazzjoni relatata ma’ persuni b’diżabbiltajiet, imbagħad il-kelma indeboliment tingħata 
preferenza sabiex tirrifletti l-mudell soċjali ta’ diżabbiltà jew l-approċċ dwar id-diżabbiltà 
bbażat fuq id-dritt.

Emenda 231
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 
85 miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-
2060, u dawk li għandhom aktar minn 80 
huma mistennija jiżdiedu minn 22 sa 
61 miljun fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew 
ir-restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod 
li ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà.

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 
85 miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-
2060, u dawk li għandhom aktar minn 80 
huma mistennija jiżdiedu minn 22 sa 
61 miljun fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew 
ir-restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod 
li ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà. Hemm nuqqas ta’ politiki 
tas-saħħa u politiki f’oqsma oħra mmirati 
biex jippromwovu l-kwalità tal-ħajja. 
Jeżisti wkoll nuqqas ta’ investiment fir-
riċerka dwar l-istadji ta’ wara d-dijanjosi 
tal-mard.

Or. pt

Emenda 232
Karin Kadenbach
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Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 85 
miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-2060, u 
dawk li għandhom aktar minn 80 huma 
mistennija jiżdiedu minn 22 sa 61 miljun 
fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew ir-
restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod li 
ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà.

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 85 
miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-2060, u 
dawk li għandhom aktar minn 80 huma 
mistennija jiżdiedu minn 22 sa 61 miljun 
fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew ir-
restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod li 
ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni kif 
ukoll l-aċċess għal trattament xieraq u 
speċjalizzat u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà, inkluż f’ċentri esperti.

Or. en

Emenda 233
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 85 
miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-2060, u 
dawk li għandhom aktar minn 80 huma 
mistennija jiżdiedu minn 22 sa 61 miljun 
fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew ir-
restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod li 
ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 85 
miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-2060, u 
dawk li għandhom aktar minn 80 huma 
mistennija jiżdiedu minn 22 sa 61 miljun 
fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew ir-
restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod li 
ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa mentali 
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benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà.

u fiżika u l-benesseri matul il-ħajja kollha 
għal kulħadd u għalhekk fuq il-
prevenzjoni, it-trattament u l-ġestjoni 
effettivi tal-mard u d-diżabbiltà.

Or. en

Emenda 234
Antonyia Parvanova
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 85 
miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-2060, u 
dawk li għandhom aktar minn 80 huma 
mistennija jiżdiedu minn 22 sa 61 miljun 
fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew ir-
restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod li 
ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà.

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 85 
miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-2060, u 
dawk li għandhom aktar minn 80 huma 
mistennija jiżdiedu minn 22 sa 61 miljun 
fl-istess perjodu. Il-prevenzjoni, it-tnaqqis
jew ir-restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali 
mod li ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà.

Or. en

Emenda 235
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni  qed tiżdied bil-miżuri 

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni  qed tiżdied bil-miżuri 
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tal-kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 
85 miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-2060 
u dawk li għandhom aktar minn 80 huma 
mistennija jiżdiedu minn 22 sa 61 miljun 
fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew ir-
restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod li 
ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà.

tal-kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 
85 miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-2060 
u dawk li għandhom aktar minn 80 huma 
mistennija jiżdiedu minn 22 sa 61 miljun 
fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew ir-
restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod li 
ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq il-fatt li tingħata aktar 
informazzjoni u responsabbiltà liċ-
ċittadini fid-dawl tad-determinanti tas-
saħħa, sabiex jitjiebu kemm jista’ jkun is-
saħħa u l-benesseri matul il-ħajja kollha 
għal kulħadd u għalhekk fuq il-
prevenzjoni, it-trattament u l-ġestjoni 
effettivi tal-mard u d-diżabbiltà.

Or. fr

Emenda 236
Kartika Tamara Liotard
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 85 
miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-2060, u 
dawk li għandhom aktar minn 80 huma 
mistennija jiżdiedu minn 22 sa 61 miljun 
fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew ir-
restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod 
li ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà.

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 85 
miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-2060, u 
dawk li għandhom aktar minn 80 huma 
mistennija jiżdiedu minn 22 sa 61 miljun 
fl-istess perjodu. It-tibdil demografiku, 
b’mod partikolari x-xjuħija, għandu 
dimensjoni sinifikanti fir-rigward tas-
sessi, fejn il-maġġoranza tal-popolazzjoni 
anzjana u l-maġġoranza ta’ dawk li 
jieħdu ħsiebhom huma nisa. L-adozzjoni 
ta’ approċċ aktar olistiku u filwaqt illi 
jitqiesu fost fatturi oħra, id-differenza 
bejn is-sessi u l-età, fuq il-prevenzjoni, it-
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trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà, se tiżgura s-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk se tnaqqas dawn l-
ispejjeż sabiex ma jsirux mhux 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 237
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni  qed tiżdied bil-miżuri 
tal-kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 
85 miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-2060 
u dawk li għandhom aktar minn 80 huma 
mistennija jiżdiedu minn 22 sa 61 miljun 
fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew ir-
restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod li 
ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà.

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni  qed tiżdied bil-miżuri 
tal-kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 
85 miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-2060 
u dawk li għandhom aktar minn 80 huma 
mistennija jiżdiedu minn 22 sa 61 miljun 
fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew ir-
restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod li 
ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq it-tisħiħ tal-
prevenzjoni u l-għarfien dwar fatturi ta’ 
riskju għas-saħħa, u li jkunu permessi t-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà.

Or. fr

Emenda 238
Edite Estrela
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 239
Glenis Willmott
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Kundizzjonijiet kroniċi bħall-mard 
kardjovaskulari (CVD), il-kanċer, id-
dijabete, id-disturbi respiratorji,
newroloġiċi u fis-saħħa mentali, il-piż 
żejjed u l-obeżità u diversi limitazzjonijiet 
funzjonali huwa kawżi ewlenin ta’ 
diżabbiltà, nuqqas ta’ saħħa u mwiet 
prematuri, u jippreżentaw spejjeż soċjali u 
ekonomiċi konsiderevoli. Mard kroniku li 
ma jitteħidx jammonta għal 86% tal-mard 
fir-Reġjun Ewropew tad-WHO.

Or. en

Emenda 240
Petru Constantin Luhan
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 241
Karin Kadenbach
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 242
Theodoros Skylakakis
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. 

Emenda 243
Peter Liese, Richard Seeber
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 244
Cristian Silviu Buşoi
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Kundizzjonijiet kroniċi huma kawżi 
ewlenin ta’ diżabbiltà, nuqqas ta’ saħħa u 
mwiet prematuri, u jippreżentaw spejjeż 
soċjali u ekonomiċi konsiderevoli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa impossibbli li wieħed ikollu lista eżawrijenti ta’ mard li għandu jiġi ffinanzjat, u 
għalhekk huwa preferibbli li ma jissemma l-ebda mard, li jħalli l-opportunità għall-
finanzjament tal-oqsma kollha tal-mard kroniku.

Emenda 245
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 246
Edite Estrela
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 120 miljun ċittadin ibati 
minn mard rewmatiku u muskolo-
skeletriku fl-Unjoni u 27 miljun ruħ fl-
Unjoni jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-
ispiża totali tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, 
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Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.

iżda mhux limitati għal dawk li jaffettwaw 
is-saħħa mentali) ġiet stmata għal EUR 800 
biljun u l-ispiża totali tal-mard rewmatiku 
u muskolo-skeletriku għal 
EUR 240 biljun. Fatturi ambjentali, tal-istil 
tal-ħajja u soċjoekonomiċi huma rilevanti 
f’ħafna minn dawn il-kundizzjonijiet fejn 
aktar minn terz tal-piż tal-mard globali 
huwa stmat li jkun relatat ma’ dawn.

Or. en

Emenda 247
Glenis Willmott
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn. Erba’ 
fatturi ta’ riskju flimkien jammontaw 
għall-maġġoranza tal-mard kroniku li ma 
jitteħidx: il-konsum tat-tabakk, dieti mhux 
ibbilanċjati, il-konsum tal-alkoħol u n-
nuqqas ta’ attività fiżika.

Or. en
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Emenda 248
Oreste Rossi
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun. Il-
kanċer jammonta għal kwart tal-imwiet 
kollha u huwa l-kawża ewlenija tal-mewt 
fin-nies li għandhom bejn 45-64 sena 
filwaqt li aktar minn 27 miljun ruħ fl-
Unjoni jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-
ispiża totali tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, 
iżda mhux limitati għal dawk li jaffettwaw 
is-saħħa mentali) ġiet stmata għal EUR 800 
biljun. Din iċ-ċifra se tkompli togħla 
drastikament – prattikament bħala riżultat 
tal-popolazzjoni li qed tixjieħ tal-Ewropa 
u ż-żidiet assoċjati fil-mard 
newrodeġenerattiv bħall-marda ta’ 
Parkinson u l-marda tal-Alzheimer.
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.
Madankollu, għal kondizzjonijiet oħra –
b’mod partikolari mard 
newrodeġenerattiv – strateġiji effettivi ta’ 
prevenzjoni se jeħtieġu l-ewwel nett spinta 
konsiderevoli fir-riċerka dwar il-kawżi 
tagħhom u l-iżvilupp ta’ għażliet ta’ 
dijanjożi bikrija u ta’ trattament aħjar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm fatturi soċjoekonomiċi tremendi marbuta ma’ problemi mentali u ħtiġea urġenti 
korrispondenti li jiġi allokat finanzjament sinifikanti għar-riċerka sabiex jiġu identifikati l-
kawżi, tittejjeb id-dijanjożi bikrija u jiġu żviluppati għażliet ta’ trattament aħjar. Din hija 
realtà b’mod partikolari fil-każ ta’ problemi newrodeġenerattivi, li se jsiru aktar prevalenti u 
għoljin għal sistemi tal-kura tas-saħħa minħabba l-popolazzjoni li qed tixjieħ.
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Emenda 249
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.
Madankollu, għal kondizzjonijiet oħra, –
b’mod partikolari mard 
newrodeġenerattiv – strateġiji effettivi ta’ 
prevenzjoni se jeħtieġu l-ewwel nett spinta 
konsiderevoli fir-riċerka dwar il-kawżi 
tagħhom u l-iżvilupp ta’ għażliet ta’ 
dijanjożi bikrija u ta’ trattament aħjar. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm fatturi soċjoekonomiċi tremendi marbuta ma’ problemi mentali u ħtieġa urġenti 
korrispondenti li jiġi allokat finanzjament sinifikanti għal riċerka sabiex jiġu identifikati l-
kawżi, tittejjeb id-dijanjożi bikrija u jiġu żviluppati għażliet ta’ trattament aħjar. Din hija 
realtà b’mod partikolari fil-każ ta’ problemi newrodeġenerattivi, li se jsiru aktar prevalenti u 
għoljin għal sistemi tal-kura tas-saħħa minħabba l-popolazzjoni li qed tixjieħ.

Emenda 250
Christa Klaß
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.
Madankollu, għal kondizzjonijiet oħra, –
b’mod partikolari mard 
newrodeġenerattiv – strateġiji effettivi ta’ 
prevenzjoni se jeħtieġu l-ewwel nett spinta 
konsiderevoli fir-riċerka dwar il-kawżi 
tagħhom u l-iżvilupp ta’ dijanjożi bikrija 
u għażliet ta’ trattament aħjar.

Or. en

Emenda 251
Peter Liese
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
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mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.

mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn. 
Madankollu, għal kondizzjonijiet oħra –
b’mod partikolari mard 
newrodeġenerattiv – strateġiji effettivi ta’ 
prevenzjoni se jeħtieġu l-ewwel nett spinta 
konsiderevoli fir-riċerka dwar il-kawżi 
tagħhom u l-iżvilupp ta’ għażliet ta’ 
dijanjożi bikrija u ta’ trattament aħjar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm piż tremend għal individwi u spejjeż soċjali marbuta ma’ problemi mentali u ħtieġa 
urġenti korrispondenti li jiġi allokat finanzjament sinifikanti għal riċerka sabiex jiġu 
identifikati l-kawżi, titjieb id-dijanjożi bikrija u jiġu żviluppati għażliet ta’ trattament aħjar. 
Din hija realtà b’mod partikolari fil-każ ta’ problemi newrodeġenerattivi, li se jsiru aktar 
prevalenti u għoljin għal sistemi tal-kura tas-saħħa minħabba l-popolazzjoni li qed tixjieħ.

Emenda 252
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal kondizzjonijiet oħra, b’mod 
partikolari mard newrodeġenerattiv, 
strateġiji effettivi ta’ prevenzjoni se 
jeħtieġu l-ewwel nett żieda konsiderevoli 
fir-riċerka dwar il-kawżi tagħhom u l-
iżvilupp ta’ għażliet ta’ dijanjożi u ta’ 
trattament aħjar.

Or. en

Emenda 253
Peter Liese
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Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mard rari għadu sfida ewlenija għall-
UE u l-Istati Membri. Hemm bejn 6 000 u 
8 000 marda rari li jaffettwaw madwar 30 
miljun ruħ madwar l-Ewropa. Trattament 
effettiv jista’ jiġi żviluppat biss jekk l-Istati 
Membri jikkoperaw, minħabba li l-każijiet 
fi kwalunkwe Stat Membru partikolari 
mhumiex biżżejjed sabiex issir riċerka 
effettiva.

Or. en

Emenda 254
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Problemi ta’ saħħa mentali jammontaw 
għal kważi 20% tal-piż tal-mard fir-
Reġjun Ewropew tad-WHO, b’wieħed 
minn kull erba’ persuni affettwati minn 
problemi ta’ saħħa mentali f’xi ħin jew 
ieħor matul ħajjithom.

Or. en

Emenda 255
Peter Liese
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mard fit-tfal, inkluż tfal li jitwieldu 
prematurament.
Is-saħħa tat-tfal hija prijorità ewlenija 
għall-Unjoni Ewropea. L-istess bħal fil-
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każ ta’ mard rari, ir-riċerka u t-trattament 
effettivi jistgħu jiġu żviluppati biss 
permezz ta’ sforz Ewropew komuni.

Or. en

Emenda 256
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

It-tixrid ta’ mard infettiv (eż. l-HIV/AIDS
u l-malarja), u mard infettiv li kien kważi 
sparixxa li reġa’ tfaċċa (bħas-sifilide u t-
tuberkolożi) huwa ta’ tħassib globali, u 
jammonta għal 41 % tal-1.5 biljun sena ta’ 
ħajja aġġustati wara diżabbiltà madwar id-
dinja, bi 8 % minnhom fl-Ewropa.  
Għandha ssir tħejjija wkoll għall-epidemiji 
emerġenti u t-theddida ta’ żieda fir-
reżistenza kontra l-mikrobi.

Or. fr

Emenda 257
Karin Kadenbach
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sadanittant, il-proċessi tal-iżvilupp tad-
drogi u l-vaċċini qed isiru aktar għoljin u 
anqas effettivi. L-inugwaljanzi persistenti 
fis-saħħa għandhom jiġu indirizzati, u 
għandu jiġi żgurat aċċess għas-sistemi tas-
saħħa effettivi u kompetenti – jiġifieri 
aċċess għal għarfien dwar is-saħħa, għad-
dijanjożi bikrija, għal trattament xieraq u 
għal kura tas-saħħa ta’ kwalità - għall-
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Ewropej kollha.

Or. en

Emenda 258
Antonyia Parvanova
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sadanittant, il-proċessi tal-iżvilupp tad-
drogi u l-vaċċini qed isiru aktar għoljin u 
anqas effettivi, filwaqt illi l-interventi tas-
saħħa pubblika, il-promozzjoni tas-saħħa, 
it-tnaqqis fil-fatturi ta’ riskju u l-
istrateġiji ta’ prevenzjoni wrew li huma 
kosteffiċjenti fuq perjodu ta’ żmien twil. 
L-inugwaljanzi persistenti fis-saħħa 
għandhom jiġu indirizzati, u għandu jiġi 
żgurat aċċess għas-sistemi tas-saħħa 
effettivi u kompetenti għall-Ewropej 
kollha.

Or. en

Emenda 259
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr



AM\906315MT.doc 61/67 PE492.608v01-00

MT

Emenda 260
Carl Schlyter
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sadanittant, il-proċessi tal-iżvilupp tad-
drogi u l-vaċċini qed isiru aktar għoljin u 
anqas effettivi, u l-validità tat-testijiet fuq 
l-annimali sottostanti għall-bnedmin qed 
tiġi sfidata dejjem aktar. Jeħtieġ li x-
xjenza regolatorja tagħhom tiġi mtejba. L-
inugwaljanzi persistenti fis-saħħa 
għandhom jiġu indirizzati, u għandu jiġi 
żgurat aċċess għas-sistemi tas-saħħa 
effettivi u kompetenti għall-Ewropej 
kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka tal-UE għandha dejjem tappoġġja l-bidla paradigmatika fir-riċerka bijomedika lil 
hinn minn testijiet fuq l-annimali għall-ittestjar modern tat-tossiċità tas-seklu 21. Avvanzi fil-
bijoloġija molekulari, il-bijoteknoloġija, u oqsma oħra qed iwittu t-triq għal titjib ewlieni fil-
mod kif ix-xjentisti jistgħu jevalwaw il-mediċini u t-tilqim. Dawn l-avvanzi jistgħu jgħaġġlu u 
jraħħsu l-ittestjar tat-tossiċità, u jagħmluh rilevanti għall-bniedem.

Emenda 261
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.1 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, għadd dejjem jikber ta’ 
studji juru li ċerti sustanzi kimiċi 
jaffettwaw is-sistema endokrinali u s-
saħħa tagħna b’mod perikoluż. Hu 
maħsub li dawn is-sustanzi li jfixklu s-
sistema endokrinali - speċjalment meta 
jkunu mħallta flimkien, jaffettwaw fost 
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ħafna affarijiet oħra, l-organi riproduttivi 
fit-trabi subien, iwasslu għal pubertà 
bikrija fit-tfajliet, infertilità, obeżità u 
dijabete. Għalhekk, dan il-qasam għandu 
jiġi investigat b’iżjed reqqa.

Or. da

Emenda 262
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-mard u d-diżabbiltà ma jitwaqqfux bil-
konfini nazzjonali. Rispons xieraq 
f’termini ta’ riċerka u innovazzjoni fil-
livell Ewropew jista’ u għandu jagħti 
kontribuzzjoni kruċjali biex jiġu indirizzati 
dawn l-isfidi, iwassal għal saħħa fiżika u 
mentali u benesseri aħjar għal kulħadd, u 
permezz tiegħu l-Ewropa jkollha t-
tmexxija fl-innovazzjonijiet relatati mas-
saħħa u l-benesseri fis-swieq globali li qed 
jespandu rapidament.

Or. en

Emenda 263
Vittorio Prodi
Proposta għal regolament
AnnessI – parti III – punt 1.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli u effettivi. 
B’mod partikolari, jenħtieġ sforz ta’ 
riċerka bbażat fuq il-bijoloġija umana fuq 
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globalment, teħtieġ tweġiba kkaratterizzata 
minn żmien twil u appoġġ koordinat għal 
kooperazzjoni bejn timijiet eċċellenti, 
multidixxiplinari u multisettorjali.

skala kbira sabiex jiġu skoperti l-
avvenimenti ewlenin fil-mogħdija 
bijoloġika bejn tfixkil bikri fil-proċessi 
ġenetiċi u ċellulari u l-manifestazzjoni ta’ 
riżultati ħżiena fis-saħħa tal-bniedem.
Barra minn hekk, il-pertinenza ta’ dawn l-
isfidi fl-Ewropa u f’ħafna każijiet, 
globalment, teħtieġ tweġiba kkaratterizzata 
minn żmien twil u appoġġ koordinat għal 
kooperazzjoni bejn timijiet eċċellenti, 
multidixxiplinari u multisettorjali.

Or. en

Emenda 264
Alda Sousa

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka u fuq it-tixrid effiċjenti tar-riżultati 
tar-riċerka sabiex intejbu l-fehim 
fundamentali tagħna tas-saħħa, il-mard, id-
diżabbiltà, l-iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-
istennija tal-għomor), u dwar it-traduzzjoni 
bla xkiel u mifruxa tal-għarfien riżultanti u 
eżistenti dwar prodotti, strateġiji, 
intervenzjonijiet u servizzi innovattivi, 
skalabbli u effettivi. Barra minn hekk, il-
pertinenza ta’ dawn l-isfidi fl-Ewropa u 
f’ħafna każijiet, globalment, teħtieġ 
tweġiba kkaratterizzata minn żmien twil u 
appoġġ koordinat għal kooperazzjoni bejn 
timijiet eċċellenti, multidixxiplinari u 
multisettorjali, mhux biss fuq il-livell tal-
Unjoni iżda anke fuq livell globali, 
pereżempju permezz ta’ appoġġ lill-
kapaċità ta’ riċerka u żvilupp f’żoni u 
mard endemiċi, b’mod partikolari l-
malarja, id-deni tad-dengue u t-
tuberkulożi.

Or. pt
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Emenda 265
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ir-riċerka teħtieġ li tipprovdi massimu ta’ benefiċċju għas-soċjetà, għandha twassal 
mhux biss għal soluzzjonijiet innovattivi u effettivi, iżda r-riżultati tagħha għandhom ikunu 
aċċessibbli wkoll għall-pubbliku ġenerali 

Emenda 266
Antonyia Parvanova
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 

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

intervenzjonijiet u servizzi innovattivi, 
skalabbli u effettivi. Barra minn hekk, il-
pertinenza ta’ dawn l-isfidi fl-Ewropa u 
f’ħafna każijiet, globalment, teħtieġ 
tweġiba kkaratterizzata minn żmien twil u 
appoġġ koordinat għal kooperazzjoni bejn 
timijiet eċċellenti, multidixxiplinari u 
multisettorjali.

Or. en

Emenda 267
Karin Kadenbach
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 268
Antonyia Parvanova
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Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 269
Karin Kadenbach
Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi mmasimizzat l-impatt ta’ 
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni, huwa 
meħtieġ appoġġ għall-ispettru kollu ta’ 
attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni. Mir-
riċerka bażika għat-traduzzjoni tal-għarfien 
għall-provi kbar u azzjonijiet ta’ 
dimostrazzjoni, bl-immobilizzar ta’ 
investiment privat; għal akkwist pubbliku u 
prekummerċjali għal prodotti, servizzi, 
soluzzjonijiet skalabbli, li huma meta 

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

neċessarji, interoperabbli u appoġġati minn 
standards u/jew linji gwida definiti, ġodda. 
Dan l-isforz Ewropew ikkoordinat se 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp kontinwu 
taż-ŻER. Se jinterfaċċa wkoll, meta u fejn 
xieraq, ma’ attivitajiet żviluppati fil-kuntest 
tal-Programm tas-Saħħa għat-Tkabbir, is-
Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar 
it-Tixjiħ Attiv u b’Saħħtu u azzjonijiet 
futuri fir-rigward ta’ kondizzjonijiet 
kroniċi.

Or. en


