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Emenda 270
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti III – punt 1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, sostnuta 
minn bażi ta’ evidenza robusta, tipprevjeni 
l-mard, ittejjeb il-benesseri u hija 
kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa u l-
prevenzjoni tal-mard jiddependu wkoll fuq 
għarfien dwar il-fatturi determinanti tas-
saħħa, fuq għodod preventivi effettivi, bħal 
vaċċini, fuq sorveljanza u tħejjija effettivi 
tas-saħħa u l-mard, u fuq programmi 
effettivi ta’ skrinjar.

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, sostnuta 
minn bażi ta’ evidenza robusta, tipprevjeni 
l-mard, ittejjeb il-benesseri u hija 
kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa u l-
prevenzjoni tal-mard jiddependu wkoll fuq 
għarfien dwar il-fatturi determinanti tas-
saħħa, fuq għodod preventivi effettivi, bħal 
vaċċini, fuq sorveljanza u tħejjija effettivi 
tas-saħħa u l-mard, fuq programmi effettivi 
ta’ skrinjar, u fuq l-aċċess għal trattament 
f’waqtu, ta’ kwalità għolja, xieraq u 
speċjalizzat.

Or. mt

Emenda 271
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, sostnuta 
minn bażi ta’ evidenza robusta, tipprevjeni 
l-mard, ittejjeb il-benesseri u hija 
kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa u l-
prevenzjoni tal-mard jiddependu wkoll fuq 
għarfien dwar il-fatturi determinanti tas-
saħħa, fuq għodod preventivi effettivi, bħal 
vaċċini, fuq sorveljanza u tħejjija effettivi 
tas-saħħa u l-mard, u fuq programmi 
effettivi ta’ skrinjar.

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, sostnuta 
minn bażi ta’ evidenza robusta, tipprevjeni 
l-mard, ittejjeb il-benesseri mentali u 
fiżiku u hija kosteffettiva. Il-promozzjoni 
tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard 
jiddependu wkoll fuq għarfien dwar il-
fatturi determinanti tas-saħħa mentali u 
fiżika, u tar-rabtiet bejniethom, fuq 
għodod preventivi effettivi, bħal vaċċini, 
fuq sorveljanza u tħejjija effettivi tas-saħħa 
u l-mard, u fuq programmi effettivi ta’ 
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skrinjar u dijanjożi bikrija.

Or. mt

Emenda 272
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, 
appoġġjata minn bażi soda ta' evidenza, 
tevita l-mard, ittejjeb il-benessri u hija 
kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa u l-
prevenzjoni tal-mard ukoll jiddependu fuq 
fehim ta’ determinanti tas-saħħa, inkluża l-
obeżità li hi waħda mill-kawżi ewlenin ta’ 
ħafna mard kroniku,fuq għodod effettivi 
ta’ prevenzjoni, bħal vaċċini, fuq 
sorveljanza tas-saħħa u tal-mard u 
prontezza effettiva, kif ukoll fuq 
programmi effettivi ta’ skrinjar.

Or. da

Emenda 273
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, sostnuta 
minn bażi ta’ evidenza robusta, tipprevjeni 
l-mard, ittejjeb il-benesseri u hija 
kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa u l-
prevenzjoni tal-mard jiddependu wkoll fuq 
għarfien dwar il-fatturi determinanti tas-
saħħa, fuq għodod preventivi effettivi, bħal 
vaċċini, fuq sorveljanza u tħejjija effettivi 

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, sostnuta 
minn bażi ta’ evidenza robusta, tipprevjeni 
l-mard, ittejjeb il-benesseri u hija 
kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa u l-
prevenzjoni tal-mard jiddependu wkoll fuq 
għarfien dwar is-saħħa pubblika u r-
riżultati tar-riċerka tagħha, il-fatturi 
determinanti tas-saħħa, fuq għodod 
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tas-saħħa u l-mard, u fuq programmi 
effettivi ta’ skrinjar.

preventivi effettivi, bħal vaċċini, fuq 
sorveljanza u tħejjija effettivi tas-saħħa u l-
mard, u fuq programmi effettivi ta’ 
skrinjar.

Or. mt

Emenda 274
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa,
sostnuta minn bażi ta’ evidenza robusta,
tipprevjeni l-Il-promozzjoni effettiva tas-
saħħa, sostnuta minn bażi ta’ evidenza 
robusta, tipprevjeni l-mard, ittejjeb il-
benesseri u hija kosteffettiva. Il-
promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-
mard jiddependu wkoll fuq għarfien dwar 
il-fatturi determinanti tas-saħħa, fuq 
għodod preventivi effettivi, bħal vaċċini, 
fuq sorveljanza u tħejjija effettivi tas-saħħa 
u l-mard, u fuq programmi effettivi ta’ 
skrinjar.

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa u s-
sensibilizzazzjoni għall-fatturi ta’ riskju 
jipprevjenu l-mard u jippermettu titjib fil-
benesseri filwaqt li huma kosteffettivi. Il-
promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-
mard jiddependu wkoll fuq għarfien dwar 
il-fatturi determinanti tas-saħħa, fuq dejta 
Ewropea bbażata fuq indikaturi komuni,
fuq għodod preventivi effettivi, bħal 
vaċċini, fuq sorveljanza u tħejjija effettivi 
tas-saħħa u l-mard, u fuq programmi 
effettivi ta’ skrinjar.

Or. fr

Emenda 275
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi ta’ suċċess biex jipprevjenu, 
jimmaniġġjaw, jittrattaw u jikkuraw il-
mard, id-diżabbiltà u l-funzjonalità 
mnaqqsa huma msejsa fuq il-fehim 

L-isforzi ta’ suċċess biex jipprevjenu, 
jimmaniġġjaw, jittrattaw u jikkuraw il-
mard, l-indebolimenti u l-funzjonalità 
mnaqqsa huma msejsa fuq il-fehim 
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fundamentali tal-fatturi determinanti u l-
kawżi, il-proċessi u l-impatti tagħhom, kif 
ukoll fatturi sottostanti ta’ saħħa tajba u 
benesseri. Il-kondiviżjoni effettiva tad-
dejta u l-irbit ta’ din id-dejta ma’ studji ta’ 
koorti fuq skala kbira huma essenzjali 
wkoll, bħalma huwa t-tisrif tas-sejbiet tar-
riċerka f’kuntest kliniku, b’mod partikolari 
permezz tat-twettiq ta’ provi kliniċi.

fundamentali tal-fatturi determinanti u l-
kawżi, il-proċessi u l-impatti tagħhom, kif 
ukoll fatturi sottostanti ta’ saħħa tajba u 
benesseri. Il-kondiviżjoni effettiva tad-
dejta u l-irbit ta’ din id-dejta ma’ studji ta’ 
koorti fuq skala kbira huma essenzjali 
wkoll, bħalma huwa t-tisrif tas-sejbiet tar-
riċerka f’kuntest kliniku, b’mod partikolari 
permezz tat-twettiq ta’ provi kliniċi.

Or. mt

Emenda 276
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi ta’ suċċess biex jipprevjenu, 
jimmaniġġjaw, jittrattaw u jikkuraw il-
mard, id-diżabbiltà u l-funzjonalità 
mnaqqsa huma msejsa fuq il-fehim 
fundamentali tal-fatturi determinanti u l-
kawżi, il-proċessi u l-impatti tagħhom, kif 
ukoll fatturi sottostanti ta’ saħħa tajba u 
benesseri. Il-kondiviżjoni effettiva tad-
dejta u l-irbit ta’ din id-dejta ma’ studji ta’ 
koorti fuq skala kbira huma essenzjali
wkoll, bħalma huwa t-tisrif tas-sejbiet tar-
riċerka f’kuntest kliniku, b’mod partikolari 
permezz tat-twettiq ta’ provi kliniċi.

L-isforzi ta’ suċċess biex jipprevjenu, 
jimmaniġġjaw, jittrattaw u jikkuraw il-
mard, id-diżabbiltà u l-funzjonalità 
mnaqqsa huma msejsa fuq il-fehim 
fundamentali tal-fatturi determinanti u l-
kawżi, il-proċessi u l-impatti tagħhom, kif 
ukoll fatturi sottostanti ta’ saħħa tajba u 
benesseri.  L-użu tar-riżultati tar-riċerka 
bijomedika biex tiġi żviluppata mediċina 
għal mard differenti flimkien mad-
dijanjosi, it-trattament u l-kura tas-saħħa 
li huma aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha, 
huwa għodda b’saħħitha biex tiżdied l-
kopertura u l-effikaċja tal-kura tas-saħħa 
u l-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti. Il-
kondiviżjoni effettiva tad-dejta u l-irbit ta’ 
din id-dejta ma’ studji ta’ koorti fuq skala 
kbira huma essenzjali wkoll, bħalma huwa 
t-tisrif tas-sejbiet tar-riċerka f’kuntest 
kliniku, b’mod partikolari permezz tat-
twettiq ta’ provi kliniċi.

Or. pt
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Emenda 277
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi ta’ suċċess biex jipprevjenu, 
jimmaniġġjaw, jittrattaw u jikkuraw il-
mard, id-diżabbiltà u l-funzjonalità 
mnaqqsa huma msejsa fuq il-fehim 
fundamentali tal-fatturi determinanti u l-
kawżi, il-proċessi u l-impatti tagħhom, kif 
ukoll fatturi sottostanti ta’ saħħa tajba u 
benesseri. Il-kondiviżjoni effettiva tad-
dejta u l-irbit ta’ din id-dejta ma’ studji ta’ 
koorti fuq skala kbira huma essenzjali 
wkoll, bħalma huwa t-tisrif tas-sejbiet tar-
riċerka f’kuntest kliniku, b’mod partikolari 
permezz tat-twettiq ta’ provi kliniċi.

L-isforzi ta’ suċċess biex jipprevjenu, 
jimmaniġġjaw, jittrattaw u jikkuraw il-
mard, id-diżabbiltà u l-funzjonalità 
mnaqqsa huma msejsa fuq il-fehim 
fundamentali tal-fatturi determinanti u l-
kawżi, il-proċessi u l-impatti tagħhom, kif 
ukoll fatturi sottostanti ta’ saħħa tajba u 
benesseri. Il-kondiviżjoni effettiva tad-
dejta u l-irbit ta’ din id-dejta ma’ studji ta’ 
koorti fuq skala kbira huma essenzjali 
wkoll, bħalma huwa t-tisrif tas-sejbiet tar-
riċerka f’kuntest kliniku, b’mod partikolari 
permezz tat-twettiq ta’ provi kliniċi (eż. 
imwettqa f’ċentri multidixxiplinari esperti 
għal mard speċifiku).

Or. mt

Emenda 278
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament  
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

L-isforzi ta’ suċċess biex jipprevjenu, 
jimmaniġġjaw, jittrattaw u jikkuraw il-
mard, id-diżabbiltà u l-funzjonalità 
mnaqqsa huma msejsa fuq il-fehim 
fundamentali tal-fatturi determinanti u l-
kawżi, il-proċessi u l-impatti tagħhom, kif 
ukoll fatturi sottostanti ta’ saħħa tajba u 
benesseri. Il-kondiviżjoni effettiva tad-
dejta u l-irbit ta’ din id-dejta ma’ studji ta’ 
koorti fuq skala kbira huma essenzjali 
wkoll, bħalma huwa t-tisrif tas-sejbiet tar-
riċerka f’kuntest kliniku, b’mod partikolari 

L-isforzi ta’ suċċess biex jipprevjenu, 
jimmaniġġjaw, jittrattaw u jikkuraw il-
mard, id-diżabbiltà u l-funzjonalità 
mnaqqsa huma msejsa fuq il-fehim 
fundamentali tal-fatturi determinanti u l-
kawżi, il-proċessi u l-impatti tagħhom, kif 
ukoll fatturi sottostanti ta’ saħħa tajba u 
benesseri. Il-kondiviżjoni effettiva tad-
dejta, l-ipproċessar standardizzat tad-dejta
u l-irbit ta’ din id-dejta ma’ studji ta’ koorti 
fuq skala kbira huma essenzjali wkoll, 
bħalma huwa t-tisrif tas-sejbiet tar-riċerka 



PE492.613v01-00 8/89 AM\906357MT.doc

MT

permezz tat-twettiq ta’ provi kliniċi. f’kuntest kliniku, b’mod partikolari 
permezz tat-twettiq ta’ provi kliniċi.

Or. da

Emenda 279
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi ta’ suċċess biex jipprevjenu, 
jimmaniġġjaw, jittrattaw u jikkuraw il-
mard, id-diżabbiltà u l-funzjonalità 
mnaqqsa huma msejsa fuq il-fehim 
fundamentali tal-fatturi determinanti u l-
kawżi, il-proċessi u l-impatti tagħhom, kif 
ukoll fatturi sottostanti ta’ saħħa tajba u 
benesseri. Il-kondiviżjoni effettiva tad-
dejta u l-irbit ta’ din id-dejta ma’ studji ta’ 
koorti fuq skala kbira huma essenzjali 
wkoll, bħalma huwa t-tisrif tas-sejbiet tar-
riċerka f’kuntest kliniku, b’mod partikolari 
permezz tat-twettiq ta’ provi kliniċi.

L-isforzi ta’ suċċess biex jipprevjenu, 
jimmaniġġjaw, jittrattaw u jikkuraw il-
mard, id-diżabbiltà u l-funzjonalità 
mnaqqsa huma msejsa fuq il-fehim 
fundamentali tal-fatturi determinanti u l-
kawżi, il-proċessi u l-impatti tagħhom, kif 
ukoll fatturi sottostanti ta’ saħħa tajba u 
benesseri. Il-kondiviżjoni effettiva tad-
dejta u l-irbit ta’ din id-dejta ma’ studji ta’ 
koorti fuq skala kbira, l-aktar Ewropej 
(ibbażati fuq l-eżempju tal-koort ta’ 
Framingham għall-mard 
kardjovaskulari), huma essenzjali wkoll, 
bħalma huwa t-tisrif tas-sejbiet tar-riċerka 
f’kuntest kliniku, b’mod partikolari 
permezz tat-twettiq ta’ provi kliniċi 
f’diversi ċentri.

Or. fr

Emenda 280
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tiġi żviluppa mediċina 
personalizzata, sabiex jiġu ġġenerati 
strateġiji preventivi u terapewtiċi ġodda li 
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jistgħu jiġu adattati għal-ħtiġijiet tal-
pazjenti, biex b’hekk jiġu miżjuda l-
prevenzjoni u l-identifikazzjoni bikrija tal-
mard. Il-fatturi li jinfluwenzaw it-teħid ta’ 
deċiżjonijiet li jirrigwardaw it-terapija, 
għandhom jiġu identifikati, iċċarati iżjed 
u żviluppati permezz tar-riċerka.

Or. mt

Emenda 281
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani kif ukoll persuni 
b’diżabbiltà sabiex jibqgħu attivi u 
indipendenti. Dan se jikkontribwixxi 
sabiex iż-żmien li matulu huma jgawdu 
benesseri fiżiku, soċjali, u mentali jiġi 
miżjud u mtawwal.

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani, persuni b’mard kroniku
kif ukoll persuni b’diżabbiltà sabiex 
jibqgħu attivi u indipendenti. Dan se 
jikkontribwixxi sabiex iż-żmien li matulu 
huma jgawdu benesseri fiżiku, soċjali, u 
mentali jiġi miżjud u mtawwal.

Or. mt

Ġustifikazzjoni

Il-mard kroniku huwa l-akbar sfida għall-mira tal-UE li żżid sentejn ħajja b’saħħithom liċ-
ċittadini tal-Ewropa sal-2020. Għandha ssir referenza speċifika biex jiġi żgurat li l-persuni 
kollha b’mard kroniku jibbenefikaw minn proċess imtejjeb ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet dwar il-
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prevenzjoni u l-għoti tal-kura, id-disseminazzjoni tal-aħjar prattiki u l-użu ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi u soċjali.

Emenda 282
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani kif ukoll persuni 
b’diżabbiltà sabiex jibqgħu attivi u 
indipendenti. Dan se jikkontribwixxi 
sabiex iż-żmien li matulu huma jgawdu 
benesseri fiżiku, soċjali, u mentali jiġi 
miżjud u mtawwal.

Il-piż li qed jikber tal-mard u l-
indebolimenti fil-kuntest ta’ popolazzjoni 
li qed tixjieħ joħloq domandi ulterjuri fis-
setturi tas-saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa 
l-effikaċja fl-ambitu tas-saħħa u l-kura 
għall-etajiet kollha, huma meħtieġa sforzi 
biex jittejjeb it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-
prevenzjoni u l-provvista tal-kura, biex jiġi 
identifikat u appoġġat id-disseminazzjoni 
tal-aħjar prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-
kura, u biex jiġu appoġġati l-kura integrata 
u l-adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani kif ukoll persuni li jsofru 
minn diżabbiltà matul ħajjithom sabiex 
jibqgħu attivi u indipendenti. Dan se 
jikkontribwixxi sabiex iż-żmien li matulu 
huma jgawdu benesseri fiżiku, soċjali, u 
mentali jiġi miżjud u mtawwal.

Or. mt

Emenda 283
Karin Kadenbach

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
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joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani kif ukoll persuni 
b’diżabbiltà sabiex jibqgħu attivi u 
indipendenti. Dan se jikkontribwixxi 
sabiex iż-żmien li matulu huma jgawdu 
benesseri fiżiku, soċjali, u mentali jiġi 
miżjud u mtawwal.

joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-individwi
kollha, irrispettivament mill-età jew is-sess 
u mill-mezzi ekonomiċi tagħhom, huma 
meħtieġa sforzi biex jittejjeb it-teħid ta’ 
deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-provvista 
tal-kura, biex jiġi identifikat u appoġġat id-
disseminazzjoni tal-aħjar prattiki fis-setturi 
tas-saħħa u l-kura, u biex jiġu appoġġati l-
kura integrata (mogħtija f’ċentri tal-
esperti, fejn ikun xieraq), u l-adozzjoni 
mifruxa ta’ innovazzjonijiet teknoloġiċi, 
organizzazzjonali u soċjali li jagħtu s-
setgħa b’mod partikolari lil persuni anzjani 
kif ukoll persuni b’diżabbiltà u pazjenti
sabiex jibqgħu attivi u indipendenti. Dan se 
jikkontribwixxi sabiex iż-żmien li matulu 
huma jgawdu benesseri fiżiku, soċjali, u 
mentali u l-kwalità tal-ħajja jiġi miżjud u 
mtawwal.

Or. mt

Emenda 284
Glenis Willmott, Nessa Childers, Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
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persuni anzjani kif ukoll persuni 
b’diżabbiltà sabiex jibqgħu attivi u 
indipendenti. Dan se jikkontribwixxi 
sabiex iż-żmien li matulu huma jgawdu 
benesseri fiżiku, soċjali, u mentali jiġi 
miżjud u mtawwal.

persuni anzjani, persuni b’mard kroniku
kif ukoll persuni b’diżabbiltà sabiex 
jibqgħu attivi u indipendenti. Dan se 
jikkontribwixxi sabiex iż-żmien li matulu 
huma jgawdu benesseri fiżiku, soċjali, u 
mentali jiġi miżjud u mtawwal.

Or. mt

Emenda 285
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani kif ukoll persuni 
b’diżabbiltà sabiex jibqgħu attivi u 
indipendenti. Dan se jikkontribwixxi 
sabiex iż-żmien li matulu huma jgawdu 
benesseri fiżiku, soċjali, u mentali jiġi 
miżjud u mtawwal.

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani, persuni b’mard kroniku
kif ukoll persuni b’diżabbiltà sabiex 
jibqgħu attivi u indipendenti. Dan se 
jikkontribwixxi sabiex iż-żmien li matulu 
huma jgawdu benesseri fiżiku, soċjali, u 
mentali jiġi miżjud u mtawwal.

Or. mt

Emenda 286
Antonyia Parvanova
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Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani kif ukoll persuni 
b’diżabbiltà sabiex jibqgħu attivi u 
indipendenti. Dan se jikkontribwixxi 
sabiex iż-żmien li matulu huma jgawdu 
benesseri fiżiku, soċjali, u mentali jiġi 
miżjud u mtawwal.

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, biex 
tingħata s-setgħa liċ-ċittadini u lill-
pazjenti permezz tal-għarfien dwar is-
saħħa, u biex jiġu appoġġati l-kura 
integrata u l-adozzjoni mifruxa ta’ 
innovazzjonijiet teknoloġiċi, 
organizzazzjonali u soċjali li jagħtu s-
setgħa b’mod partikolari lil persuni anzjani 
kif ukoll persuni b’diżabbiltà sabiex 
jibqgħu attivi u indipendenti. Dan se 
jikkontribwixxi sabiex iż-żmien li matulu 
huma jgawdu benesseri fiżiku, soċjali, u 
mentali jiġi miżjud u mtawwal.

Or. mt

Emenda 287
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet li jirregolaw il-
prevenzjoni, il-provvista tal-kura u l-
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appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani kif ukoll persuni
b’diżabbiltà sabiex jibqgħu attivi u 
indipendenti. Dan se jikkontribwixxi 
sabiex iż-żmien li matulu huma jgawdu 
benesseri fiżiku, soċjali, u mentali jiġi 
miżjud u mtawwal.

attivitajiet ta’ dijanjożi biex jiġu 
identifikati l-aħjar prattiki fis-setturi tas-
saħħa u l-kura, u biex jiġu appoġġati l-kura 
integrata u l-adozzjoni mifruxa ta’ 
innovazzjonijiet teknoloġiċi, 
organizzazzjonali u soċjali li jagħtu s-
setgħa b’mod partikolari lil persuni anzjani 
kif ukoll persuni b’diżabbiltà sabiex 
jibqgħu attivi u indipendenti. Dan se 
jikkontribwixxi sabiex iż-żmien li matulu 
huma jgawdu benesseri fiżiku, soċjali, u 
mentali jiġi miżjud u mtawwal.

Or. fr

Emenda 288
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq.

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq. Se jiġi enfasizzat ukoll l-
involviment tal-partijiet interessati kollha 
– inkluż il-pazjenti u l-organizzazzjoniiet 
tal-pazjenti - sabiex tiġi żviluppata aġenda 
ta’ riċerka u innovazzjoni li tinvolvi liċ-
ċittadini b’mod attiv u tirrifletti l-ħtiġijiet 
u l-aspettattivi tagħhom.

Or. mt

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka dwar is-saħħa ffinanzjata mill-UE, għandha tirrifletti l-ħtiġijiet u l-aspettattivi taċ-
ċittadini li għandha tassisti, jiġifieri l-pazjenti nnifishom. Bil-kompetenza,l-għarfien u l-ideat 
tagħhom, l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti qegħdin fl-aħjar pożizzjoni biex jgħinu sabiex tiġi 
stabbilita l-aġenda ta’ riċerka, jinħolqu relazzjonijiet importanti mal-partijiet interessati 
ewlenin kollha u tiġi espressa vuċi unifikata tal-pazjenti.
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Emenda 289
Christa Klaß

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq.

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq. Għal dan il-għan, huwa 
importanti ħafna li jkun hemm bażi 
wiesgħa ta’ riċerka għal livell għoli ta’ 
kompetittività u innovazzjoni futura fl-
Unjoni Ewropea;

Or. mt

Emenda 290
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq.

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
l-iżvilupp ta’ opportunitajiet ġodda u l-
kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u jappoġġjaw lill-SMEs.

Or. fr

Emenda 291
Vittorio Prodi
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Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. mt

Emenda 292
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: il-
fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali, soċjali u dawk 
relatati mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni 
tas-saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-
għarfien dwar il-mard u t-titjib tad-
dijanjosi; l-iżvilupp ta’ programmi ta’ 
skrinjar effettivi u t-titjib tal-valutazzjoni 
tas-suxxettibbiltà għall-mard; it-titjib tas-
sorveljanza u t-tħejjija; l-iżvilupp ta’ 
vaċċini preventivi aħjar; l-użu ta’ mediċini 
in-silico għat-titjib tal-ġestjoni u l-
previżjoni tal-mard; it-trattament tal-mard; 
trasferiment tal-għarfien għal azzjonijiet 
tal-prattika klinika u l-innovazzjoni 
skalabbli; użu aħjar ta’ dejta dwar is-saħħa; 
Il-fehim tal-inugwaljanzi fit-tip, l-
adegwatezza u l-kwalità tal-kura tas-
saħħa u t-trattament disponibbli għall-
persuni b’diżabbiltà, inklużi l-
konsegwenzi għall-persuni b’diżabbiltà 
(eż. telf ta’ indipendenza); tixjiħ attiv, 
indipendenti u għajxien assistit għall-
persuni anzjani u l-persuni b’diżabbiltà 
b’mod partikolari dawk li jeħtieġu livell 
għoli ta’ sostenn; l-għoti ta’ setgħa 
individwali għall-awtoġestjoni tas-saħħa; 
il-promozzjoni ta’ kura integrata; titjib tal-
għodod u l-metodi xjentifiċi biex jiġu 
appoġġati t-tfassil tal-politika u l-ħtiġijiet 
regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-effiċjenza 
u l-effettività tas-sistemi tal-kura tas-saħħa
u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi b’teħid ta’ 
deċiżjonijiet ibbażat fuq l-evidenza u d-
disseminazzjoni tal-aħjar prattika, u 
teknoloġiji u approċċi innovattivi inklużi 
studji dwar sistemi soċjali Ewropej u l-
effettività tagħhom biex jissodisfaw id-
diversi ħtiġijiet tal-persuni b’diżabbiltà 
inklużi l-parteċipazzjoni fid-dinja tax-
xogħol u ż-żamma tal-post tax-xogħol.

Or. mt
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Emenda       293
Alda Sousa

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pt
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Emenda 294
Karin Kadenbach

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: il-
fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp u t-titjib tal-aċċess għal
programmi ta’ skrinjar effettivi u speċifiċi
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; li jiġu żviluppati kuri għal 
mard li ma jingħatax attenzjoni; it-titjib 
tas-sorveljanza u t-tħejjija; l-użu ta’ 
mediċini in-silico għat-titjib tal-ġestjoni u 
l-previżjoni tal-mard; it-trattament tal-
mard; trasferiment tal-għarfien għal 
azzjonijiet tal-prattika klinika u l-
innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ dejta 
dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, indipendenti u 
għajxien assistit; l-għoti ta’ setgħa 
individwali għall-awtoġestjoni tas-saħħa; 
il-promozzjoni tal-kura integrata inkluż il-
kura u t-trattament ipprovduti f’ċentri 
multidixxiplinari esperti għal mard 
speċifiku; titjib tal-għodod u l-metodi 
xjentifiċi biex jiġu appoġġati t-tfassil tal-
politika u l-ħtiġijiet regolatorji; u 
ottimizzazzjoni tal-effiċjenza u l-effettività 
tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u t-tnaqqis 
tal-inugwaljanzi b’teħid ta’ deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-evidenza u d-disseminazzjoni 
tal-aħjar prattika (eż. dwar it-twassil l-
aktar effettiv tal-kura, kif stmat mill-
pazjenti), u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

Or. mt
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Emenda 295
Christel Schaldemose

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: il-
fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima u l-aġenti li jfixklu s-sistema 
endokrinali), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli inklużi l-aspetti 
psikosoċjali; użu aħjar ta’ dejta dwar is-
saħħa; tekniki ta’analiżi tad-data 
standardizzati; tixjiħ attiv, indipendenti u 
għajxien assistit; l-għoti ta’ setgħa 
individwali għall-awtoġestjoni tas-saħħa; 
il-promozzjoni ta’ kura integrata; titjib tal-
għodod u l-metodi xjentifiċi biex jiġu 
appoġġati t-tfassil tal-politika u l-ħtiġijiet 
regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-effiċjenza 
u l-effettività tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi u d-differenzi 
fis-saħħa b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat 
fuq l-evidenza u d-disseminazzjoni tal-
aħjar prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi. L-attivitajiet għandhom jieħdu 
vantaġġ sħiħ mill-opportunitajiet 
ippreżentati għal approċċ interdixxiplinari 
proprju, li jiġbor flimkien l-għarfien mis-
sitt sfidi kollha u mill-pilastri l-oħra 
sabiex jiġu żgurati soluzzjonijiet 
sostenibbli fil-qasam. L-involviment attiv 
mill-fornituri tal-kura tas-saħħa għandu 
jiġi mħeġġeġ sabiex jiġu żgurati l-
adozzjoni u l-implimentazzjoni rapida tar-
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riżultati.

Or. mt

Emenda 296
Peter Liese

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. mt
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Emenda 297
Antonyia Parvanova

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. mt

Emenda 298
Peter Liese
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Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. mt

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka iżolata fuq id-dijanjosi mhijiex utli jekk tal-anqas ma tiġix indirizzata wkoll it-
terapija f’sens aktar wiesgħa.

Emenda 299
Rolandas Paksas
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Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: il-
fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; il-fehim tal-
inugwaljanzi fit-tip, l-adegwatezza u l-
kwalità tal-kura tas-saħħa u t-trattament 
disponibbli għal persuni b’diżabbiltà, 
inklużi l-konsegwenzi għall-persuni 
b’diżabbiltà (eż. telf ta’ indipendenza); Ir-
riċerka dwar politiki u prattiki għall-
involviment tal-utenti fl-għoti tal-kura 
tas-saħħa; tixjiħ attiv, indipendenti u 
għajxien assistit; l-għoti ta’ setgħa 
individwali għall-awtoġestjoni tas-saħħa; 
il-promozzjoni ta’ kura integrata; titjib tal-
għodod u l-metodi xjentifiċi biex jiġu 
appoġġati t-tfassil tal-politika u l-ħtiġijiet 
regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-effiċjenza 
u l-effettività tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi b’teħid ta’ 
deċiżjonijiet ibbażat fuq l-evidenza u d-
disseminazzjoni tal-aħjar prattika, u 
teknoloġiji u approċċi innovattivi.

Or. mt

Emenda 300
Richard Seeber, Judith A. Merkies
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Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 1.3 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jintlaħqu l-isfidi tal-futur għall-
bżonn ta’ azzjonijiet Ewropej relatati mal-
provvista tal-ilma, għandu jiġi allokat 
finanzjament xieraq mill-Unjoni għall-
attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni fil-
qasam tal-innovazzjoni fl-ilma. Għalhekk, 
parti mill-baġit totali tal-Orizzont 2020 
(matul il-perjodu bejn l-2014 u l-2020) 
għandha tiġi allokata għal din l-isfida tas-
soċjetà.

Or. mt

Emenda 301
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima u 
l-bijoekonomija

2. Sikurezza u sigurtà tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima u 
l-bijoekonomija

Or. mt

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni tal-emenda 31 li tirrifletti b’mod parzjali l-kummenti tal-Kummissjoni dwar l-
ambitu tar-riċerka dwar ir-riċerka relatata mal-baħar u r-riċerka marittima.

Emenda 302
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.1 – paragrafu introduttorju
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati 
provvisti suffiċjenti ta’ ikel sikur u ta’ 
kwalità għolja u prodotti oħrajn b’bażi 
bijoloġika, billi jiġu żviluppati sistemi ta’ 
produzzjoni primarja produttivi u effiċjenti 
fir-riżorsi, li jrawmu servizzi tal-ekosistemi 
relatati, flimkien ma’ katini tal-provvistà 
kompetittivi b’livell baxx ta’ karbonju. 
Dan se jaċċellera t-tranżizzjoni lejn 
bijoekonomija Ewropea sostenibbli.

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati 
provvisti suffiċjenti ta’ ikel sikur u ta’ 
kwalità għolja u prodotti oħrajn b’bażi 
bijoloġika, billi jiġu żviluppati sistemi ta’ 
produzzjoni primarja produttivi u effiċjenti 
fir-riżorsi li jirrispettaw il-bijodiversità, li 
jrawmu servizzi tal-ekosistemi relatati, 
flimkien ma’ katini tal-provvistà 
kompetittivi b’livell baxx ta’ karbonju. 
Dan se jaċċellera t-tranżizzjoni lejn 
bijoekonomija Ewropea sostenibbli.

Or. mt

Emenda 303
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.1 – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati 
provvisti suffiċjenti ta’ ikel sikur u ta’ 
kwalità għolja u prodotti oħrajn b’bażi 
bijoloġika, billi jiġu żviluppati sistemi ta’ 
produzzjoni primarja produttivi u effiċjenti 
fir-riżorsi, li jrawmu servizzi tal-ekosistemi 
relatati, flimkien ma’ katini tal-provvistà 
kompetittivi b’livell baxx ta’ karbonju. 
Dan se jaċċellera t-tranżizzjoni lejn 
bijoekonomija Ewropea sostenibbli.

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati 
provvisti suffiċjenti ta’ ikel tajjeb għas-
saħħa, sikur u ta’ kwalità għolja u prodotti 
oħrajn b’bażi bijoloġika, billi jiġu 
żviluppati sistemi ta’ produzzjoni primarja 
produttivi u ta’ pproċessar tal-ikel
effiċjenti fir-riżorsi, li jrawmu servizzi tal-
ekosistemi relatati, flimkien ma’ katini tal-
provvistà kompetittivi b’livell baxx ta’ 
karbonju. Dan se jaċċellera t-tranżizzjoni 
lejn bijoekonomija Ewropea sostenibbli.

Or. mt

Emenda       304
Elena Oana Antonescu
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Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.1 – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati 
provvisti suffiċjenti ta’ ikel sikur u ta’ 
kwalità għolja u prodotti oħrajn b’bażi 
bijoloġika, billi jiġu żviluppati sistemi ta’ 
produzzjoni primarja produttivi u effiċjenti 
fir-riżorsi, li jrawmu servizzi tal-ekosistemi 
relatati, flimkien ma’ katini tal-provvistà 
kompetittivi b’livell baxx ta’ karbonju. 
Dan se jaċċellera t-tranżizzjoni lejn 
bijoekonomija Ewropea sostenibbli.

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati 
provvisti suffiċjenti ta’ ikel sikur u ta’ 
kwalità għolja u prodotti oħrajn b’bażi 
bijoloġika, li jiġi evitat l-isfruttament 
żejjed attwali tal-ekosistemi, billi jiġu 
żviluppati sistemi ta’ produzzjoni primarja 
produttivi u effiċjenti fir-riżorsi, li jrawmu 
servizzi tal-ekosistemi relatati, flimkien 
ma’ katini tal-provvistà kompetittivi 
b’livell baxx ta’ karbonju. Dan se 
jaċċellera t-tranżizzjoni lejn bijoekonomija 
Ewropea sostenibbli.

Or. ro

Emenda 305
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.1 – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati 
provvisti suffiċjenti ta’ ikel sikur u ta’ 
kwalità għolja u prodotti oħrajn b’bażi 
bijoloġika, billi jiġu żviluppati sistemi ta’ 
produzzjoni primarja produttivi u effiċjenti 
fir-riżorsi, li jrawmu servizzi tal-ekosistemi 
relatati, flimkien ma’ katini tal-provvistà
kompetittivi b’livell baxx ta’ karbonju.
Dan se jaċċellera t-tranżizzjoni lejn 
bijoekonomija Ewropea sostenibbli.

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati 
provvisti suffiċjenti ta’ ikel sigur u ta’ 
kwalità għolja u prodotti oħrajn b’bażi 
bijoloġika, billi jiġu żviluppati sistemi ta’ 
produzzjoni primarja produttivi u effiċjenti 
fir-riżorsi, li jgħaqqdu flimkien approċċi 
kwantitattivi u kwalitattivi, flimkien ma’ 
katini tal-provvista kompetittivi b’livell 
baxx ta’ karbonju.

Or. fr

Emenda 306
Vittorio Prodi
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Proposta għal regolament
Annex I – part III – point 2.1 – paragraph 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

tal-Unjoni hija essenziali għall-kontroll 
aħħari u t-tmexxija effettiva tas-suq uniku. 
L-isfida hija kumplessa, teffettwa firxa 
wiesgħa ta’ setturi interkonnessi u tirrikejdi 
pluralità ta’ approċċi.

Or. mt

Emenda 307
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul id-deċennji li ġejjin, l-Ewropa se tiġi 
sfidata miż-żieda fil-kompetizzjoni għar-
riżorsi naturali limitati u temporanji, mill-
effetti tat-tibdil fil-klima, b’mod partikolari 
fuq is-sistemi ta’ produzzjoni primarja 
(agrikoltura, forestrija, sajd u 
akkwakultura) u mill-ħtieġa li tiġi 
pprovduta provvista alimentari sostenibbli, 
bla periklu u sikura għall-popolazzjoni 
Ewropea u popolazzjoni globali li dejjem 
tiżdied. Żieda ta’ 70 % tal-provvista tal-
ikel fid-dinja hija stmata li tkun meħtieġa 
biex titma l-popolazzjoni globali ta’ 
9 biljuni sal-2050. L-agrikoltura tammonta 
għal madwar 10 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett serra tal-Unjoni, u filwaqt 
li qed jonqsu fl-Ewropa, l-emissjonijiet 
globali huma mistennija li jiżdiedu sa 20 % 
sal-2030. Barra minn hekk, jeħtieġ li l-
Ewropa tiżgura provvisti suffiċjenti ta’ 
materja prima, enerġija u prodotti 
industrijali, taħt kundizzjonijiet ta’ tnaqqis 
tar-riżorsi tal-fossili tal-karbonju (il-
produzzjoni taż-żejt u l-gass likwidu hija 
mistennija li tonqos b’madwar 60 % sal-
2050), filwaqt li tinżamm il-kompetittività 
tagħha. Il-bijoskart (stmat għal massimu ta’ 
138 miljun tunnellata kull sena fl-Unjoni, li 
40 % minnu huwa mormi fil-miżbla) 
jirrappreżenta problema u spiża enormi, 

Matul id-deċennji li ġejjin, l-Ewropa se tiġi 
sfidata miż-żieda fil-kompetizzjoni għar-
riżorsi naturali limitati u temporanji, mill-
effetti tat-tibdil fil-klima, b’mod partikolari 
fuq is-sistemi ta’ produzzjoni primarja 
(agrikoltura, forestrija, sajd u 
akkwakultura) u mill-ħtieġa li tiġi 
pprovduta provvista alimentari sostenibbli, 
bla periklu u sikura għall-popolazzjoni 
Ewropea u popolazzjoni globali li dejjem 
tiżdied. Żieda ta’ 70 % tal-provvista tal-
ikel fid-dinja hija stmata li tkun meħtieġa 
biex titma’ l-popolazzjoni globali ta’ 
9 biljuni sal-2050. Din il-ħtieġa urġenti 
għall-ikel la tiġġustifika l-iżbilanċ attwali 
bejn il-produzzjonijiet nazzjonali li ħafna 
drabi jkollhom ammonti żejda u ż-żieda 
regolari fl-importazzjonijiet tal-prodotti 
tal-ikel, u lanqas ma tagħti raġuni valida 
għall-kumplessità li dejjem qed tikber tan-
netwerk tal-ikel dinji. Minn dan tirriżulta 
l-importanza għall-Unjoni Ewropea li 
tirregola aħjar il-kanali tal-provvista 
filwaqt li tikkunsidra bħala prijorità ċ-
ċiklu tal-istaġuni, l-oriġini tal-prodotti u l-
kapaċità taż-żamma tat-traċċi tal-ikel. L-
agrikoltura tammonta għal madwar 10 % 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett serra 
tal-Unjoni, u filwaqt li qed jonqsu fl-
Ewropa, l-emissjonijiet globali huma 
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minkejja l-potenzjal għoli tiegħu ta’ valur 
miżjud. Pereżempju, madwar 30 % tal-ikel 
kollu prodott fil-pajjiżi żviluppati jintrema. 
Jeħtieġ li jsiru bidliet kbar ħafna sabiex dan 
l-ammont jitnaqqas b’50 % fl-Unjoni sal-
2030. Barra minn hekk, il-konfini 
nazzjonali huma rrelevanti fil-firxa tal-
organiżmi ta’ ħsara (pests) għall-annimali u 
l-pjanti u l-mard, inkluż mard żonotiku, u 
patoġeni li jinġarru mill-ikel. Filwaqt li 
huma meħtieġa miżuri nazzjonali ta’ 
prevenzjoni effettivi, l-azzjoni fil-livell tal-
Unjoni hija essenziali għall-kontroll aħħari 
u t-tmexxija effettiva tas-suq uniku. L-
isfida hija kumplessa, teffettwa firxa 
wiesgħa ta’ setturi interkonnessi u tirrikejdi 
pluralità ta’ approċċi.

mistennija li jiżdiedu sa 20 % sal-2030. 
Barra minn hekk, jeħtieġ li l-Ewropa 
tiżgura provvisti suffiċjenti ta’ materja 
prima, enerġija u prodotti industrijali, taħt 
kundizzjonijiet ta’ tnaqqis tar-riżorsi tal-
fossili tal-karbonju (il-produzzjoni taż-żejt 
u l-gass likwidu hija mistennija li tonqos 
b’madwar 60 % sal-2050), filwaqt li 
tinżamm il-kompetittività tagħha. Il-
bijoskart (stmat għal massimu ta’ 
138 miljun tunnellata kull sena fl-Unjoni, li 
40 % minnu huwa mormi fil-miżbla) 
jirrappreżenta problema u spiża enormi, 
minkejja l-potenzjal għoli tiegħu ta’ valur 
miżjud. Pereżempju, madwar 30 % tal-ikel 
kollu prodott fil-pajjiżi żviluppati jintrema. 
Jeħtieġ li jsiru bidliet kbar ħafna sabiex dan 
l-ammont jitnaqqas b’50 % fl-Unjoni sal-
2030. Barra minn hekk, il-konfini 
nazzjonali huma rrelevanti fil-firxa tal-
organiżmi ta’ ħsara (pests) għall-annimali u 
l-pjanti u l-mard, inkluż mard żonotiku, u 
patoġeni li jinġarru mill-ikel. Filwaqt li 
huma meħtieġa miżuri nazzjonali ta’ 
prevenzjoni effettivi, l-azzjoni fil-livell tal-
Unjoni hija essenzjali għall-kontroll aħħari 
u t-tmexxija effettiva tas-suq uniku. L-
isfida hija kumplessa, teffettwa firxa 
wiesgħa ta’ setturi interkonnessi u tirrikjedi 
pluralità ta’ approċċi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Iż-żamma tat-traċċi aħjar tal-ikel hija objettiv essenzjali tal-Unjoni Ewropea biex tiġi 
identifikata aħjar l-oriġini ta’ ikel tossiku u biex jiġi evitat dewmien fl-identifikazzjoni tas-
sors tal-kontaminazzjoni. L-eżempju tal-kriżi tas-saħħa "Escherichia coli" li seħħet f’Ġunju 
2011 fil-Ġermanja huwa partikolarment relevanti.

Emenda 308
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aktar u aktar riżorsi bijoloġiċi huma 
meħtieġa sabiex tiġi ssodisfata d-domanda 
tas-suq għal provvista alimentari sikura u 
bnina, bijomaterjali, bijofjuwils u prodotti 
b’bażi bijoloġika, li jvarjaw minn prodotti 
għall-konsumaturi sa kimiki fi kwantitajiet 
kbar. Madankollu, il-kapaċitajiet tal-
ekosistemi terrestri u akkwatiċi meħtieġa 
għall-produzzjoni tagħhom huma limitati, 
filwaqt li hemm talbiet f’kompetizzjoni 
għall-utilizzazzjoni tagħhom, u spiss mhux 
ġestiti bl-aħjar mod, kif jidher pereżempju 
bit-tnaqqis sever fil-kontenut tal-karbonju 
tal-ħamrija u l-fertilità. Hemm ambitu 
sottoutilizzat għat-trawwim tas-servizzi tal-
ekosistemi mill-art agrikola, il-foresti, l-
ilmijiet tal-baħar u ħelwin billi jiġu 
integrati miri agronomiċi u ambjentali fil-
produzzjoni sostenibbli.

Aktar u aktar riżorsi bijoloġiċi huma 
meħtieġa sabiex tiġi ssodisfata d-domanda 
tas-suq għal provvista alimentari sikura u 
bnina, bijomaterjali, bijofjuwils u prodotti 
b’bażi bijoloġika, li jvarjaw minn prodotti 
għall-konsumaturi sa kimiki fi kwantitajiet 
kbar. Madankollu, il-kapaċitajiet tal-
ekosistemi terrestri u akkwatiċi meħtieġa 
għall-produzzjoni tagħhom huma limitati, 
filwaqt li hemm talbiet f’kompetizzjoni 
għall-utilizzazzjoni tagħhom, u spiss mhux 
ġestiti bl-aħjar mod, kif jidher pereżempju 
bit-tnaqqis sever fil-kontenut tal-karbonju 
tal-ħamrija u l-fertilità. Hemm ambitu 
sottoutilizzat għat-trawwim tas-servizzi u 
tar-reżiljenza tal-ekosistemi mill-art 
agrikola, il-foresti, l-ilmijiet tal-baħar u 
ħelwin billi jiġu integrati miri agronomiċi u 
ambjentali fil-produzzjoni sostenibbli.

Or. mt

Emenda 309
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħolqien ta’ katina bi produzzjoni baxxa 
ta’ skart, li tista’ tiżgura l-provvista tal-
ikel fil-kuntest tat-tibdil fil-klima u taż-
żieda fil-popolazzjoni tista’ tvarja minn 
sistemi ta’ ġestjoni mtejba li jnaqqsu l-
inputs fil-livell tal-art/baħar u fil-katina 
tal-provvista. L-għarfien kollettiv tal-
bdiewa dwar ir-riżorsi naturali, il-proċessi 
ekoloġiċi u l-kwalità tal-prodotti, jista’ 
jintuża bħala bażi biex titnaqqas id-
dipendenza fuq l-inputs esterni. Katini 
agroalimentari iqsar li huma bbażati fuq 
il-fiduċja tal-konsumaturi u prossimità 
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akbar mal-produtturi huma wkoll bażi ta’ 
katina bi produzzjoni baxxa ta’ skart, 
filwaqt li tindirizza d-domanda tal-
konsumaturi għal ikel ta’ kwalità għolja, 
u jiġi meqjus ukoll il-benesseri tal-
annimali.

Ċi

Or. mt

Emenda 310
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-potenzjal tar-riżorsi bijoloġiċi u l-
ekosistemi jista’ jintuża b’mod ħafna aktar 
sostenibbli, effiċjenti u integrat. 
Pereżempju, il-potenzjal għal bijomassa 
mill-foresti u l-flussi tal-iskart minn oriġini 
agrikola, akkwatika, industrijali u wkoll 
muniċipali jistgħu jiġu sfruttati aħjar.

Il-potenzjal tar-riżorsi bijoloġiċi u l-
ekosistemi jista’ jintuża b’mod ħafna aktar 
sostenibbli, effiċjenti u integrat. 
Pereżempju, il-potenzjal għal bijomassa 
mill-agrikoltura, il-foresti u l-flussi tal-
iskart minn oriġini agrikola, akkwatika, 
industrijali u wkoll muniċipali jistgħu jiġu 
sfruttati aħjar.

Or. mt

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-agrikoltura fiha nnifsha għandha potenzjal kbir għall-produzzjoni u l-
użu sostenibbli tal-bijomassa, permezz ta’ għelejjel iddedikati, l-iżvilupp ta’ pjanti 
b’karatteristiċi inkorporati u l-użu tat-tip “kaskata” ta’ għelejjel.

Emenda 311
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.2 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi rinnovabbli minn 
ambjenti tal-art u akkwatiċi u l-konverżjoni 
tagħhom f’ikel, prodotti b’bażi bijoloġika u 
bijoenerġija kif ukoll prodotti pubbliċi 
relatati - se tiġġenera valur miżjud 
Ewropew għoli. Jekk tiġi ġestita b’mod 
sostenibbli, tista’ tnaqqas l-impronta 
ambjentali tal-produzzjoni primarja u l-
katina tal-provvista inġenerali. Tista’ żżid 
l-kompetittività tagħhom u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. L-isfida tas-
sigurtà fl-ikel, l-agrikoltura sostenibbli, u l-
isfidi ġenerali relatati mal-bijoekonomija 
huma ta’ natura Ewropea u globali. L-
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni huma 
essenzjali għat-tlaqqigħ flimkien ta’ 
raggruppamenti sabiex tinkiseb il-firxa u l-
massa kritika meħtieġa biex jiġu 
kkumplimentati l-isforzi magħmula minn 
Stat Membru wieħed jew gruppi ta’ Stati 
Membri. Approċċ b’diversi atturi se jiżgura 
l-interazzjonijiet ta’ transfertilizzazzjoni 
meħtieġa bejn ir-riċerkatur, in-negozji, il-
bdiewa/produtturi, il-konsulenti u l-utenti 
aħħarin. Il-livell tal-Unjoni huwa meħtieġ 
ukoll sabiex tiġi żgurata koerenza fl-
indirizzar ta’ din l-isfida madwar is-setturi 
u b’rabtiet b’saħħithom ma’ politiki 
rilevanti tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE se 
tistimola u tgħin biex taċċellera l-bidliet 
meħtieġa fl-Unjoni.

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi rinnovabbli minn 
ambjenti tal-art u akkwatiċi u l-konverżjoni 
tagħhom f’ikel, prodotti b’bażi bijoloġika u 
bijoenerġija kif ukoll prodotti pubbliċi 
relatati - se tiġġenera valur miżjud 
Ewropew għoli. Jekk tiġi ġestita b’mod 
sostenibbli, tista’ tnaqqas l-impronta 
ambjentali tal-produzzjoni primarja u l-
katina tal-provvista inġenerali. Tista’ żżid 
l-kompetittività tagħhom u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. B’mod 
parallel mal-funzjonijiet orjentati lejn is-
suq, il-bijoekonomija tappoġġja wkoll 
firxa wiesgħa ta’ funzjonijiet ta’ oġġetti 
pubbliċi li għandhom jiġu ppreżervati: il-
pajsaġġ agrikolu u forestali, l-art agrikola 
u l-bijodiversità tal-foresti, il-kwalità u d-
disponibbiltà tal-ilma, il-funzjonalità tal-
ħamrija, l-istabbiltà tal-klima, il- kwalità 
tal-arja, ir-reżistenza għall-għargħar u 
għan-nirien. L-isfida tas-sigurtà fl-ikel, l-
agrikoltura sostenibbli, u l-isfidi ġenerali 
relatati mal-bijoekonomija huma ta’ natura 
Ewropea u globali. L-azzjonijiet fil-livell 
tal-Unjoni huma essenzjali għat-tlaqqigħ 
flimkien ta’ raggruppamenti sabiex 
tinkiseb il-firxa u l-massa kritika meħtieġa 
biex jiġu kkumplimentati l-isforzi 
magħmula minn Stat Membru wieħed jew 
gruppi ta’ Stati Membri. Approċċ b’diversi 
atturi se jiżgura l-interazzjonijiet ta’ 
transfertilizzazzjoni meħtieġa bejn ir-
riċerkatur, in-negozji, il-bdiewa/produtturi, 
il-konsulenti, il-konsumaturi u l-utenti 
aħħarin. Il-livell tal-Unjoni huwa meħtieġ 
ukoll sabiex tiġi żgurata koerenza fl-
indirizzar ta’ din l-isfida madwar is-setturi 
u b’rabtiet b’saħħithom ma’ politiki 
rilevanti tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE se 
tistimola u tgħin biex taċċellera l-bidliet 
meħtieġa fl-Unjoni.
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Or. mt

Emenda 312
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi rinnovabbli minn 
ambjenti tal-art u akkwatiċi u l-konverżjoni 
tagħhom f’ikel, prodotti b’bażi bijoloġika u 
bijoenerġija kif ukoll prodotti pubbliċi 
relatati - se tiġġenera valur miżjud
Ewropew għoli. Jekk tiġi ġestita b’mod 
sostenibbli, tista’ tnaqqas l-impronta 
ambjentali tal-produzzjoni primarja u l-
katina tal-provvista inġenerali. Tista’ żżid 
l-kompetittività tagħhom u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. L-isfida tas-
sigurtà fl-ikel, l-agrikoltura sostenibbli, u l-
isfidi ġenerali relatati mal-bijoekonomija 
huma ta’ natura Ewropea u globali. L-
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni huma 
essenzjali għat-tlaqqigħ flimkien ta’ 
raggruppamenti sabiex tinkiseb il-firxa u l-
massa kritika meħtieġa biex jiġu 
kkumplimentati l-isforzi magħmula minn 
Stat Membru wieħed jew gruppi ta’ Stati 
Membri. Approċċ b’diversi atturi se jiżgura 
l-interazzjonijiet ta’ transfertilizzazzjoni 
meħtieġa bejn ir-riċerkatur, in-negozji, il-
bdiewa/produtturi, il-konsulenti u l-utenti 
aħħarin. Il-livell tal-Unjoni huwa meħtieġ 
ukoll sabiex tiġi żgurata koerenza fl-
indirizzar ta’ din l-isfida madwar is-setturi 
u b’rabtiet b’saħħithom ma’ politiki 
rilevanti tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE se 
tistimola u tgħin biex taċċellera l-bidliet 
meħtieġa fl-Unjoni.

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi rinnovabbli minn 
ambjenti tal-art u akkwatiċi u l-konverżjoni 
tagħhom f’ikel, prodotti b’bażi bijoloġika u 
bijoenerġija kif ukoll prodotti pubbliċi 
relatati - se tiġġenera valur miżjud 
Ewropew għoli. Jekk tiġi ġestita b’mod 
sostenibbli, tista’ tnaqqas l-impronta 
ambjentali tal-produzzjoni primarja u l-
katina tal-provvista inġenerali. Tista’ żżid 
l-kompetittività tagħhom u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. L-isfida tas-
sigurtà fl-ikel, l-agrikoltura sostenibbli, u l-
isfidi ġenerali relatati mal-bijoekonomija 
huma ta’ natura Ewropea u globali. L-
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni huma 
essenzjali għat-tlaqqigħ flimkien ta’ 
raggruppamenti sabiex tinkiseb il-firxa u l-
massa kritika meħtieġa biex jiġu 
kkumplimentati l-isforzi magħmula minn 
Stat Membru wieħed jew gruppi ta’ Stati 
Membri. Approċċ trasparenti b’diversi 
atturi se jiżgura l-interazzjonijiet ta’ 
transfertilizzazzjoni meħtieġa bejn ir-
riċerkatur, in-negozji, il-bdiewa/produtturi, 
il-konsulenti u l-utenti aħħarin. Il-livell tal-
Unjoni huwa meħtieġ ukoll sabiex tiġi 
żgurata koerenza fl-indirizzar ta’ din l-
isfida madwar is-setturi u b’rabtiet 
b’saħħithom ma’ politiki rilevanti tal-
Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-livell tal-UE se tistimola u 
tgħin biex taċċellera l-bidliet meħtieġa fl-
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Emenda 313
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi rinnovabbli minn 
ambjenti tal-art u akkwatiċi u l-konverżjoni 
tagħhom f’ikel, prodotti b’bażi bijoloġika u 
bijoenerġija kif ukoll prodotti pubbliċi 
relatati - se tiġġenera valur miżjud 
Ewropew għoli. Jekk tiġi ġestita b’mod 
sostenibbli, tista’ tnaqqas l-impronta 
ambjentali tal-produzzjoni primarja u l-
katina tal-provvista inġenerali. Tista’ żżid 
l-kompetittività tagħhom u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. L-isfida tas-
sigurtà fl-ikel, l-agrikoltura sostenibbli, u l-
isfidi ġenerali relatati mal-bijoekonomija 
huma ta’ natura Ewropea u globali. L-
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni huma 
essenzjali għat-tlaqqigħ flimkien ta’ 
raggruppamenti sabiex tinkiseb il-firxa u l-
massa kritika meħtieġa biex jiġu 
kkumplimentati l-isforzi magħmula minn 
Stat Membru wieħed jew gruppi ta’ Stati 
Membri. Approċċ b’diversi atturi se jiżgura 
l-interazzjonijiet ta’ transfertilizzazzjoni 
meħtieġa bejn ir-riċerkatur, in-negozji, il-
bdiewa/produtturi, il-konsulenti u l-utenti 
aħħarin. Il-livell tal-Unjoni huwa meħtieġ 
ukoll sabiex tiġi żgurata koerenza fl-
indirizzar ta’ din l-isfida madwar is-setturi 
u b’rabtiet b’saħħithom ma’ politiki 
rilevanti tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE se 
tistimola u tgħin biex taċċellera l-bidliet 

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi rinnovabbli minn 
ambjenti tal-art u akkwatiċi u l-konverżjoni 
tagħhom f’ikel, għalf, prodotti b’bażi 
bijoloġika u bijoenerġija kif ukoll prodotti 
pubbliċi relatati - se tiġġenera valur miżjud
Ewropew għoli. Jekk tiġi ġestita b’mod 
sostenibbli, tista’ tnaqqas l-impronta 
ambjentali tal-produzzjoni primarja u l-
katina tal-provvista inġenerali. Tista’ żżid 
l-kompetittività tagħhom u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. L-isfida tas-
sigurtà fl-ikel, l-agrikoltura sostenibbli, u l-
isfidi ġenerali relatati mal-bijoekonomija 
huma ta’ natura Ewropea u globali. L-
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni huma 
essenzjali għat-tlaqqigħ flimkien ta’ 
raggruppamenti sabiex tinkiseb il-firxa u l-
massa kritika meħtieġa biex jiġu 
kkumplimentati l-isforzi magħmula minn 
Stat Membru wieħed jew gruppi ta’ Stati 
Membri. Approċċ b’diversi atturi se jiżgura 
l-interazzjonijiet ta’ transfertilizzazzjoni 
meħtieġa bejn ir-riċerkatur, in-negozji, il-
bdiewa/produtturi, il-konsulenti u l-utenti 
aħħarin. Il-livell tal-Unjoni huwa meħtieġ 
ukoll sabiex tiġi żgurata koerenza fl-
indirizzar ta’ din l-isfida madwar is-setturi 
u b’rabtiet b’saħħithom ma’ politiki 
rilevanti tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE se 
tistimola u tgħin biex taċċellera l-bidliet 
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meħtieġa fl-Unjoni. meħtieġa fl-Unjoni.

Or. mt

Emenda 314
Vittorio Prodi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ir-riċerka u l-innovazzjoni se jinterfaċċaw 
ma’ spettru wiesgħa ta’ politiki tal-Unjoni 
u miri relatati, inklużi l-Politika Agrikola 
Komuni (b’mod partikolari l-Politika ta’ 
Żvilupp Rurali) u l-Isħubija Ewropea tal-
Innovazzjoni ‘Produttività u Sostenibbiltà 
Agrikola’, il-Politika Komuni tas-Sajd, il-
Politika Marittima Integrata, il-Programm 
Ewropew dwar it-Tibdil fil-Klima, id-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma, id-Direttiva 
Qafas dwar l-Istrateġija Marittima, id-
Direttiva Qafas dwar l-Iskart, il-Pjan ta’ 
Azzjoni għall-Forestrija, l-Istrateġija 
Tematika dwar il-Ħamrija, l-Istrateġija 
għall-Bijodiversità tal-Unjoni 2020, il-Pjan 
tat-Teknoloġija Enerġetika Strateġika, il-
politiki tal-innovazzjoni u industrijali tal-
Unjoni, il-politiki esterni u ta’ għajnuna 
għall-iżvilupp, l-istrateġiji dwar is-saħħa 
tal-pjanti, l-istrateġiji dwar is-saħħa u l-
benesseri tal-annimali u l-oqfsa regolatorji 
għall-protezzjoni tal-ambjent, is-saħħa u s-
sikurezza, li jippromwovu l-effiċjenza tar-
riżorsi u l-azzjoni klimatika, u li jnaqqsu l-
iskart. Integrazzjoni aħjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-politiki relatati tal-Unjoni 
se ttejjeb b’mod sinifikanti l-valur 
Ewropew miżjud tagħhom, tipprovdi effetti 
ta’ ingranaġġ, iżżid ir-rilevanza tas-soċjetà 
u tgħin biex tiġi żviluppata aktar 
amministrazzjoni sostenibbli tal-art, l-ibħra 
u l-oċean u s-swieq tal-bijoekonomija.
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Emenda 315
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet xprunati mill-isfidi li jiffukaw 
fuq il-benefiċċji soċjali u ekonomiċi u l-
modernizzazzjoni tas-setturi u s-swieq 
assoċjati tal-bijoekonomija għandhom jiġu 
appoġġati permezz ta’ riċerka 
multidixxiplinari, li tmexxi l-innovazzjoni 
u twassal għall-iżvilupp ta’ prattiċi, 
prodotti u proċessi ġodda. Dan għandu 
jwassal ukoll għall-insegwiment ta’ 
approċċ mifrux lejn l-innovazzjoni li jvarja 
mill-innovazzjoni teknoloġika, mhux 
teknoloġika, organizzattiva, ekonomika u 
soċjali għal pereżempju mudelli 
kummerċjali oriġinali, markar u servizzi.

Azzjonijiet xprunati mill-isfidi li jiffukaw 
fuq il-benefiċċji soċjali, ambjentati u 
ekonomiċi u l-modernizzazzjoni tas-setturi 
u s-swieq assoċjati tal-bijoekonomija, l-
atturi parteċipanti għandhom jiġu 
appoġġati permezz ta’ riċerka 
multidixxiplinari, li tmexxi l-innovazzjoni 
u twassal għall-iżvilupp ta’ prattiċi ġodda, 
prodotti u proċessi sostenibbli. Dan għandu 
jwassal ukoll għall-insegwiment ta’ 
approċċ mifrux lejn l-innovazzjoni li jvarja 
mill-innovazzjoni teknoloġika, mhux 
teknoloġika, organizzattiva, ekonomika u 
soċjali għal pereżempju mudelli 
kummerċjali oriġinali, markar u servizzi.
Il-potenzjal tal-bdiewa u l-SMEs li 
jikkontribwixxu għall-innovazzjoni fil-
qasam irid jiġi rikonoxxut b’mod sħiħ. L-
approċċ għall-ekonomija bbażata fuq 
bijoloġija għandu jqis l-importanza tal-
kapaċitajiet lokali li jsaħħu l-għarfien 
lokali, filwaqt li jakkomoda d-diversità u 
l-kumplessità.

Or. mt

Emenda 316
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.3 – punt a - paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali inkluż il-bijodiversità, 
f’perspettivà Ewropea u globali u t-titjib
tas-servizzi tal-ekosistemi, inklużi l-
iffaċċjar u l-mitigar tal-kundizzjonijiet tal-
klima. L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq 
sistemi ta’ agrikoltura u foresterija aktar 
sostenibbli, reżiljenti u produttivi fejn it-
tnejn huma effiċjenti fir-riżorsi (inkluż 
karbonju baxx, input estern u agrikoltura 
organika), iħarsu r-riżorsi naturali, huma 
varjati u jistgħu jadattaw għal ambjent li 
qed jinbidel u huma reżiljenti, filwaqt li fl-
istess ħin fuq l-iżvilupp ta’ servizzi, 
kunċetti u politiki għal sistemi tal-ikel 
varjati u għajxien rurali b’saħħtu.

Or. mt

Emenda 317
Vittorio Prodi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. mt

Emenda 318
Corinne Lepage

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali fuq livell globali u t-titjib tas-
servizzi tal-ekosistemi, inkluż il-
protezzjoni tal-bijodiversità u tal-ħabitats
naturali, u l-iffaċċjar u l-mitigar tal-
kundizzjonijiet tal-klima. L-attivitajiet 
għandhom jiffavorixxu approċċi 
sistematiċi u jiffukaw fuq sistemi ta’ 
agrikoltura u foresterija aktar sostenibbli u 
produttivi, inkluż l-agrikoltura organika,
fejn it-tnejn huma effiċjenti fir-riżorsi 
(inkluż karbonju baxx u input baxx) u 
reżiljenti, filwaqt li fl-istess ħin fuq l-
iżvilupp ta’ servizzi, kunċetti u politiki 
mmirati lejn l-iżgurar ta’ diversità ta’ 
sistemi ta’ produzzjoni tal-ikel u għal 
għajxien rurali b’saħħtu.

Or. mt

Emenda 319
Glenis Willmott

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.3 – punt b - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
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taċ-ċittadini għal ikel sikur, tajjeb għas-
saħħa u bi prezz raġonevoli, u li l-
ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel u l-
għalf ikun aktar sostenibbli u s-settur 
alimentari aktar kompetittivi. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq ikel tajjeb u sikur 
għal kulħadd, għażliet informati tal-
konsumatur, u metodi ta’ pproċessar tal-
ikel kompetittivi li jintużaw anqas riżorsi u 
jipproduċu inqas prodotti sekondarji, skart
u emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ 
serra.

taċ-ċittadini għal ikel sikur, tajjeb għas-
saħħa u bi prezz raġonevoli, u li l-
ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel u l-
għalf ikun aktar sostenibbli u s-settur
alimentari aktar kompetittivi. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq ikel tajjeb u sikur 
għal kulħadd, informazzjoni aħjar dwar l-
ikel lill-konsumaturi, u metodi ta’ 
pproċessar tal-ikel kompetittivi li jintużaw 
anqas riżorsi u jipproduċu inqas prodotti 
sekondarji, skart u emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra.

Or. mt

Emenda 320
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
taċ-ċittadini għal ikel sikur, tajjeb għas-
saħħa u bi prezz raġonevoli, u li l-
ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel u l-
għalf ikun aktar sostenibbli u s-settur 
alimentari aktar kompetittivi. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq ikel tajjeb u sikur 
għal kulħadd, għażliet informati tal-
konsumatur, u metodi ta’ pproċessar tal-
ikel kompetittivi li jintużaw anqas riżorsi u 
jipproduċu inqas prodotti sekondarji, skart 
u emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ 
serra.

L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
taċ-ċittadini għal ikel ta' kwalità, sikur, 
tajjeb għas-saħħa u bi prezz raġonevoli, u li 
l-ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel u l-
għalf ikun aktar sostenibbli u s-settur 
alimentari aktar kompetittivi. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq ikel ta’ kwalita,
tajjeb u sikur għal kulħadd, għażliet 
informati tal-konsumatur, u metodi ta’ 
pproċessar tal-ikel kompetittivi li jintużaw 
anqas riżorsi u jipproduċu inqas prodotti 
sekondarji, skart u emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra.

Or. mt

Emenda 321
Yves Cochet, Jill Evans
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Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.3 – punt b - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
taċ-ċittadini għal ikel sikur, tajjeb għas-
saħħa u bi prezz raġonevoli, u li l-
ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel u l-
għalf ikun aktar sostenibbli u s-settur 
alimentari aktar kompetittiv. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq ikel tajjeb u sikur 
għal kulħadd, għażliet informati tal-
konsumatur, u metodi ta’ pproċessar tal-
ikel kompetittivi li jintużaw anqas riżorsi u 
jipproduċu inqas prodotti sekondarji, skart 
u emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ 
serra.

L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
taċ-ċittadini għal ikel sikur, tajjeb għas-
saħħa u bi prezz raġonevoli, u li l-
ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel u l-
għalf kif ukoll il-konsum tal-ikel ikun 
aktar sostenibbli u s-settur alimentari aktar 
kompetittiv. L-attivitajiet għandhom 
jiffukaw fuq firxa estensiva ta’ ikel tajjeb, 
awtentiku, ta’ kwalità għolja u sikur għal 
kulħadd, għażliet informati tal-konsumatur, 
u metodi ta’ pproċessar tal-ikel 
kompetittivi li jintużaw anqas riżorsi u 
addittivi u jipproduċu inqas prodotti 
sekondarji, skart u emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra.

Or. mt

Emenda 322
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.3 – punt b - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
taċ-ċittadini għal ikel sikur, tajjeb għas-
saħħa u bi prezz raġonevoli, u li l-
ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel u l-
għalf ikun aktar sostenibbli u s-settur 
alimentari aktar kompetittivi. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq ikel tajjeb u sikur 
għal kulħadd, għażliet informati tal-
konsumatur, u metodi ta’ pproċessar tal-
ikel kompetittivi li jintużaw anqas riżorsi u 
jipproduċu inqas prodotti sekondarji, skart 
u emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ 
serra.

L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
taċ-ċittadini għal ikel sikur, tajjeb għas-
saħħa u bi prezz raġonevoli, u li l-
ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel u l-
għalf ikun aktar sostenibbli u s-settur 
alimentari aktar kompetittivi, filwaqt li tiġi 
kkonservata l-bijodiversità Ewropea. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ikel 
tajjeb u sikur għal kulħadd, għażliet 
informati tal-konsumatur, u metodi ta’ 
pproċessar tal-ikel kompetittivi li jintużaw 
anqas riżorsi u jipproduċu inqas prodotti 
sekondarji, skart u emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra.
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Emenda 323
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.3 – punt c - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li r-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
jiġu sfruttati b’mod sostenibbli sabiex jiġu 
massimizzati l-benefiċċji/qligħ soċjali u 
ekonomiċi mill-oċeani u l-ibħra tal-
Ewropa. L-attivitajiet għandhom jiffukaw 
fuq kontribuzzjoni mtejba għall-provvisti 
ta’ ikel sikur permezz tal-iżvilupp ta’ sajd 
sostenibbli u favur l-ambjent u 
akkwakultura Ewropea kompetittiva fil-
kuntest tal-ekonomija globali u sabiex 
tingħata spinta lill-innovazzjoni tal-baħar 
permezz tal-bijoteknoloġija sabiex ittejjeb 
it-tkabbir marittimu intelliġenti.

L-għan huwa li r-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
jiġu sfruttati b’mod sostenibbli sabiex jiġu 
massimizzati l-benefiċċji/qligħ soċjali u 
ekonomiċi mill-oċeani u l-ibħra tal-
Ewropa, filwaqt li jiġu mħarsa l-
bijodiversità u s-servizzi tal-ekosistemi. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq 
kontribuzzjoni mtejba għall-provvisti ta’
ikel sikur permezz tal-iżvilupp ta’ sajd 
sostenibbli u favur l-ambjent u 
akkwakultura Ewropea fil-kuntest tal-
ekonomija globali. Għandu jiġi kkunsidrat 
b’attenzjoni t-tħassib ambjentali dwar l-
użu tal-bijoteknoloġija f’ekosistemi tal-
baħar miftuħin.

Or. mt

Emenda 324
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.3 – punt c - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li r-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
jiġu sfruttati b’mod sostenibbli sabiex jiġu 
massimizzati l-benefiċċji/qligħ soċjali u 
ekonomiċi mill-oċeani u l-ibħra tal-
Ewropa. L-attivitajiet għandhom jiffukaw 
fuq kontribuzzjoni mtejba għall-provvisti 
ta’ ikel sikur permezz tal-iżvilupp ta’ sajd 
sostenibbli u favur l-ambjent u 

L-għan huwa li jinżammu livelli ta’ 
konsum sostenibbli tar-riżorsi akkwatiċi 
ħajjin, filwaqt li jiġu mmassimizzati l-
benefiċċji/qligħ soċjali u ekonomiċi mill-
oċeani u l-ibħra tal-Ewropa. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq kontribuzzjoni 
mtejba għall-provvisti ta’ ikel sikur 
permezz tal-iżvilupp ta’ sajd sostenibbli u 
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akkwakultura Ewropea kompetittiva fil-
kuntest tal-ekonomija globali u sabiex 
tingħata spinta lill-innovazzjoni tal-baħar 
permezz tal-bijoteknoloġija sabiex ittejjeb 
it-tkabbir marittimu intelliġenti.

favur l-ambjent u akkwakultura Ewropea 
kompetittiva fil-kuntest tal-ekonomija 
globali u sabiex tingħata spinta lill-
innovazzjoni tal-baħar permezz tal-
bijoteknoloġija sabiex ittejjeb it-tkabbir 
marittimu intelliġenti.

Or. mt

Emenda 325
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.3 – punt c - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li r-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
jiġu sfruttati b’mod sostenibbli sabiex jiġu 
massimizzati l-benefiċċji/qligħ soċjali u 
ekonomiċi mill-oċeani u l-ibħra tal-
Ewropa. L-attivitajiet għandhom jiffukaw 
fuq kontribuzzjoni mtejba għall-provvisti 
ta’ ikel sikur permezz tal-iżvilupp ta’ sajd 
sostenibbli u favur l-ambjent u 
akkwakultura Ewropea kompetittiva fil-
kuntest tal-ekonomija globali u sabiex 
tingħata spinta lill-innovazzjoni tal-baħar 
permezz tal-bijoteknoloġija sabiex ittejjeb 
it-tkabbir marittimu intelliġenti.

L-għan huwa li r-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
jiġu sfruttati b’mod sostenibbli sabiex jiġu 
massimizzati l-benefiċċji/qligħ soċjali u 
ekonomiċi mill-oċeani u l-ibħra tal-
Ewropa. L-attivitajiet għandhom jiffukaw 
fuq kontribuzzjoni mtejba għall-provvisti 
ta’ ikel sikur permezz tal-iżvilupp ta’ sajd 
sostenibbli u favur l-ambjent u 
akkwakultura Ewropea kompetittiva fil-
kuntest tal-ekonomija globali u sabiex 
tingħata spinta lill-innovazzjoni tal-baħar 
permezz tal-bijoteknoloġija sabiex ittejjeb 
it-tkabbir marittimu intelliġenti. Għandu 
jiġi kkunsidrat il-prinċipju ta’ 
prekawzjoni kif ukoll it-tħassib tas-soċjetà 
ċivili dwar l-użu u t-tixrid tal-
bijoteknoloġija fl-ekosistemi tal-baħar 
miftuħa.

Or. mt

Emenda 326
Frédérique Ries
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Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Objettiv ieħor huwa l-ġlieda kontra l-
omoġenizzazzjoni tal-ispeċijiet li jinstabu 
fl-ibħra interni u fix-xmajjar li għandhom 
impatt sinifikanti fuq il-funzjonament tal-
ekosistemi, l-aktar minħabba reżistenza 
akbar għal xkiel.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi indirizzat il-fenomenu tal-proċess fejn l-ilmijiet u x-xmajjar qed isiru 
uniformi. Fl-UE biss, aktar minn 400 speċi ta’ ħut ġew introdotti fix-xmajjar f’dawn l-aħħar 
deċennji, fejn qabel dawn ma kinux preżenti.

Emenda 327
Yves Cochet, Jill Evans

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, effiċjenti fir-
riżorsi, sostenibbli u kompetittivi. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq it-
trawwim tal-bijoekonomija permezz tat-
trasformazzjoni tal-proċessi u l-prodotti 
industrijali konvenzjonali f’dawk ta’ riżorsi 
b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-enerġija, l-
iżvilupp ta’ bijoraffineriji integrati, l-użu 
tal-bijomassa mill-produzzjoni primarja, 
prodotti sekondarji tal-industrija tal-
bijoskart u b’bażi bijoloġika, u l-ftuħ ta’ 
swieq ġodda permezz ta’ appoġġ ta’ 
attivitajiet ta’ standardizzazzjoni, 
regolatorji u ta’ dimostrazzjoni/prova fuq 
il-post u attivitajiet oħrajn, filwaqt li titqies
l-implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu 

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika, ibbażati fuq l-
enerġija rinnovabbli, effiċjenti fl-enerġija, 
effiċjenti fir-riżorsi, sostenibbli u 
kompetittivi. L-attivitajiet għandhom 
jiffukaw fuq it-trawwim tal-bijoekonomija 
permezz tat-trasformazzjoni tal-proċessi u 
l-prodotti industrijali konvenzjonali f’dawk 
ta’ riżorsi b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-
enerġija, l-iżvilupp ta’ bijoraffineriji 
integrati, l-użu tal-bijomassa mill-
produzzjoni primarja, prodotti sekondarji 
tal-industrija tal-bijoskart u b’bażi 
bijoloġika, u l-ftuħ ta’ swieq ġodda 
permezz ta’ appoġġ, fejn meħtieġ, tal-
istandardizzazzjoni, iżda anki permezz ta’ 
attivitajiet regolatorji u ta’ dimostrazzjoni 
u attivitajiet oħrajn, filwaqt li titqies l-
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tal-art u t-tibdil fl-użu tal-art. implikazzjoni ambjentali u 
soċjoekonomika fl-użu tal-art u t-tibdil fl-
użu tal-art.

Or. mt

Emenda 328
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.3 – punt d - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, effiċjenti fir-
riżorsi, sostenibbli u kompetittivi. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq it-
trawwim tal-bijoekonomija permezz tat-
trasformazzjoni tal-proċessi u l-prodotti 
industrijali konvenzjonali f’dawk ta’ riżorsi 
b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-enerġija, l-
iżvilupp ta’ bijoraffineriji integrati, l-użu 
tal-bijomassa mill-produzzjoni primarja, 
prodotti sekondarji tal-industrija tal-
bijoskart u b’bażi bijoloġika, u l-ftuħ ta’ 
swieq ġodda permezz ta’ appoġġ ta’ 
attivitajiet ta’ standardizzazzjoni, 
regolatorji u ta’ dimostrazzjoni/prova fuq 
il-post u attivitajiet oħrajn, filwaqt li titqies
l-implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu 
tal-art u t-tibdil fl-użu tal-art.

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, effiċjenti fir-
riżorsi, sostenibbli u kompetittivi. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq it-
trawwim tal-bijoekonomija permezz tat-
trasformazzjoni tal-proċessi u l-prodotti 
industrijali konvenzjonali f’dawk ta’ riżorsi 
b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-enerġija, l-
iżvilupp ta’ bijoraffineriji integrati, il-
produzzjoni u l-użu tal-bijomassa mill-
produzzjoni primarja, prodotti sekondarji 
tal-industrija tal-bijoskart u b’bażi 
bijoloġika, u l-ftuħ ta’ swieq ġodda 
permezz ta’ appoġġ ta’ attivitajiet ta’ 
standardizzazzjoni, regolatorji u ta’ 
dimostrazzjoni/prova fuq il-post u 
attivitajiet oħrajn, filwaqt li jitqisu l-
implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu tal-
art u t-tibdil fl-użu tal-art.

Or. mt

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp ta’ bijoraffineriji integrati ma għandux ikun limitat biss għall-użu.

Emenda 329
Corinne Lepage
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Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 2.3 – punt d - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, effiċjenti fir-
riżorsi, sostenibbli u kompetittivi. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq it-
trawwim tal-bijoekonomija permezz tat-
trasformazzjoni tal-proċessi u l-prodotti 
industrijali konvenzjonali f’dawk ta’ riżorsi 
b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-enerġija, l-
iżvilupp ta’ bijoraffineriji integrati, l-użu 
tal-bijomassa mill-produzzjoni primarja, 
prodotti sekondarji tal-industrija tal-
bijoskart u b’bażi bijoloġika, u l-ftuħ ta’ 
swieq ġodda permezz ta’ appoġġ ta’ 
attivitajiet ta’ standardizzazzjoni, 
regolatorji u ta’ dimostrazzjoni/prova fuq 
il-post u attivitajiet oħrajn, filwaqt li titqies
l-implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu 
tal-art u t-tibdil fl-użu tal-art.

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, effiċjenti fir-
riżorsi, sostenibbli u kompetittivi. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq it-
trawwim tal-bijoekonomija permezz tat-
trasformazzjoni tal-proċessi u l-prodotti 
industrijali konvenzjonali f’dawk ta’ riżorsi 
b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-enerġija, l-
iżvilupp ta’ bijoraffineriji integrati, l-użu 
tal-bijomassa mill-produzzjoni primarja, 
prodotti sekondarji tal-industrija tal-
bijoskart u b’bażi bijoloġika, u l-ftuħ ta’ 
swieq ġodda permezz ta’ appoġġ ta’ 
attivitajiet ta’ standardizzazzjoni, 
regolatorji u ta’ dimostrazzjoni/prova fuq 
il-post u attivitajiet oħrajn, filwaqt li titqies
l-implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu 
tal-art u t-tibdil fl-użu tal-art kif ukoll 
perspettivi u tħassib tas-soċjetà ċivili.

Or. mt

Emenda 330
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20% taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri ta' 80-95% sal-2050. Barra minn 
hekk, sorsi rinnovabbli għandhom ikopru 
20% tal-konsum finali tal-enerġija fl-2020, 
flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-enerġija
ta’ 20%. L-ilħuq ta’ dawn l-objettivi se 
jirrikjedi tibdil radikali tas-sistema tal-
enerġija, li tikkombina profil ta’ livell baxx 

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20% taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020. Barra minn 
hekk, sorsi rinnovabbli għandhom ikopru 
20% tal-konsum finali tal-enerġija fl-2020, 
flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-enerġija
ta’ 20%. L-ilħuq ta’ dawn l-objettivi se 
jirrikjedi tibdil radikali tas-sistema tal-
enerġija, li tikkombina profil ta’ livell baxx 
ta’ karbonju, sigurtà u affordabbiltà tal-
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ta’ karbonju, sigurtà u affordabbiltà tal-
enerġija, filwaqt li fl-istess ħin tissaħħaħ il-
kompetittività ekonomika tal-Ewropa. L-
Ewropa bħalissa tinsab ’il bogħod minn 
din il-mira globali. 80 % tas-sistema 
Ewropea tal-enerġija għadha tiddependi 
fuq il-fjuwils fossili, u s-settur jipproduċi 
80 % tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett 
ta’ serra tal-Ewropa kollha. Kull sena 
2.5 % tal-Prodott Domestiku Gross (PDG) 
tal-Unjoni jintefaq fuq l-importazzjonijiet 
tal-enerġija u dan x’aktarx li se jiżdied. 
Din it-tendenza twassal għal dipendenza 
totali fuq iż-żejt u l-importazzjonijiet tal-
gass sal-2050. Affaċċati bil-prezzijiet 
volatili tal-enerġija fis-suq globali, 
flimkien ma’ tħassib dwar is-sigurtà tal-
provvista, l-industriji u l-konsumaturi 
Ewropej qed jonfqu sehem dejjem jikber 
tad-dħul tagħhom fuq l-enerġija.

enerġija, filwaqt li fl-istess ħin tissaħħaħ il-
kompetittività ekonomika tal-Ewropa. 
Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-enerġija 
fis-suq globali (flimkien ma’ tħassib dwar 
is-sigurtà tal-provvista), biż-żieda fil-
pressjoni fiskali fuq is-sorsi ta’ enerġija u 
bl-ispejjeż għoljin ta’ adattament għall-
politiki ambjentali tal-UE, din ir-riforma 
hija meħtieġa peress li l-industriji u l-
konsumaturi Ewropej qed jonfqu sehem 
dejjem jikber tad-dħul tagħhom fuq l-
enerġija.

Or. mt

Emenda 331
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20% taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 80-95% sal-2050. Barra minn 
hekk, sorsi rinnovabbli għandhom ikopru 
20% tal-konsum finali tal-enerġija fl-2020, 
flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-enerġija
ta’ 20%. L-ilħuq ta’ dawn l-objettivi se 
jirrikjedi tibdil radikali tas-sistema tal-
enerġija, li tikkombina profil ta’ livell baxx 
ta’ karbonju, sigurtà u affordabbiltà tal-
enerġija, filwaqt li fl-istess ħin tissaħħaħ il-
kompetittività ekonomika tal-Ewropa. L-
Ewropa bħalissa tinsab ‘il bogħod minn din 
il-mira globali. 80% tas-sistema Ewropea 

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20% taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 80-95% sal-2050. Barra minn 
hekk, sorsi rinnovabbli għandhom ikopru 
20% tal-konsum finali tal-enerġija fl-2020, 
flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-enerġija
ta’ 20%. Sal-2050, għandu jintlaħaq 
tnaqqis ta’ 80-95% fil-livell tal-
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra. 
Ix-xenarji kollha ta’ dekarbonizzazzjoni 
fil-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050 
juru li sa nofs dan is-seklu, it-teknoloġiji 
tal-enerġija rinnovabbli se jkollhom l-
akbar sehem mit-teknoloġiji tal-provvista 
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tal-enerġija għadha tiddependi fuq il-
fjuwils fossili, u s-settur jipproduċi 80%
tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ 
serra tal-Ewropa kollha. Kull sena 2.5%
tal-Prodott Domestiku Gross (PDG) tal-
Unjoni jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-
enerġija u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-
tendenza twassal għal dipendenza totali fuq 
iż-żejt u l-importazzjonijiet tal-gass sal-
2050. Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-
enerġija fis-suq globali, flimkien ma’ 
tħassib dwar is-sigurtà tal-provvista, l-
industriji u l-konsumaturi Ewropej qed 
jonfqu sehem dejjem jikber tad-dħul 
tagħhom fuq l-enerġija.

tal-enerġija u li l-effiċjenza fl-użu aħħari 
tal-enerġija se jkollha rwol kruċjali fl-
ilħuq tal-għanijiet. Għaldaqstant huwa 
xieraq li 80% tal-baġit taħt din l-Isfida jiġi 
allokat għar-riċerka u l-innovazzjoni fl-
enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza fl-użu 
aħħari tal-enerġija. L-ilħuq ta’ dawn l-
objettivi se jirrikjedi tibdil radikali tas-
sistema tal-enerġija, li tikkombina profil ta’ 
livell baxx ta’ karbonju, sigurtà u 
affordabbiltà tal-enerġija, filwaqt li fl-istess
ħin tissaħħaħ il-kompetittività ekonomika 
tal-Ewropa. L-Ewropa bħalissa tinsab ‘il 
bogħod minn din il-mira globali. 80% tas-
sistema Ewropea tal-enerġija għadha 
tiddependi fuq il-fjuwils fossili, u s-settur 
jipproduċi 80% tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra tal-Ewropa 
kollha. Kull sena 2.5% tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) tal-Unjoni 
jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija 
u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-tendenza 
twassal għal dipendenza totali fuq iż-żejt u 
l-importazzjonijiet tal-gass sal-2050. 
Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-enerġija 
fis-suq globali, flimkien ma’ tħassib dwar 
is-sigurtà tal-provvista, l-industriji u l-
konsumaturi Ewropej qed jonfqu sehem 
dejjem jikber tad-dħul tagħhom fuq l-
enerġija.

Or. mt

Emenda 332
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20% taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 80-95% sal-2050. Barra minn 
hekk, sorsi rinnovabbli għandhom ikopru 

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20% taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri eventwali għal 80-95% sal-2050. 
Barra minn hekk, sorsi rinnovabbli 
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20% tal-konsum finali tal-enerġija fl-2020, 
flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-enerġija
ta’ 20%. L-ilħuq ta’ dawn l-objettivi se 
jirrikjedi tibdil radikali tas-sistema tal-
enerġija, li tikkombina profil ta’ livell baxx 
ta’ karbonju, sigurtà u affordabbiltà tal-
enerġija, filwaqt li fl-istess ħin tissaħħaħ il-
kompetittività ekonomika tal-Ewropa. L-
Ewropa bħalissa tinsab ‘il bogħod minn din 
il-mira globali. 80% tas-sistema Ewropea
tal-enerġija għadha tiddependi fuq il-
fjuwils fossili, u s-settur jipproduċi 80%
tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ 
serra tal-Ewropa kollha. Kull sena 2.5%
tal-Prodott Domestiku Gross (PDG) tal-
Unjoni jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-
enerġija u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-
tendenza twassal għal dipendenza totali fuq 
iż-żejt u l-importazzjonijiet tal-gass sal-
2050. Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-
enerġija fis-suq globali, flimkien ma’ 
tħassib dwar is-sigurtà tal-provvista, l-
industriji u l-konsumaturi Ewropej qed 
jonfqu sehem dejjem jikber tad-dħul 
tagħhom fuq l-enerġija.

għandhom ikopru 20% tal-konsum finali 
tal-enerġija fl-2020, flimkien ma’ mira fl-
effiċjenza tal-enerġija ta’ 20%. L-ilħuq ta’ 
dawn l-objettivi se jirrikjedi tibdil radikali 
tas-sistema tal-enerġija, li tikkombina 
profil ta’ livell baxx ta’ karbonju, sigurtà u 
affordabbiltà tal-enerġija, filwaqt li fl-istess
ħin tissaħħaħ il-kompetittività ekonomika 
tal-Ewropa. L-Ewropa bħalissa tinsab ‘il 
bogħod minn din il-mira globali. 80% tas-
sistema Ewropea tal-enerġija għadha 
tiddependi fuq il-fjuwils fossili, u s-settur 
jipproduċi 80% tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra tal-Ewropa 
kollha. Kull sena 2.5% tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) tal-Unjoni 
jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija 
u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-tendenza 
twassal għal dipendenza totali fuq iż-żejt u 
l-importazzjonijiet tal-gass sal-2050, 
sakemm ma jiġux żviluppati sorsi ġodda 
fl-UE b’mod sostenibbli. Affaċċati bil-
prezzijiet volatili tal-enerġija fis-suq 
globali, flimkien ma’ tħassib dwar is-
sigurtà tal-provvista, l-industriji u l-
konsumaturi Ewropej qed jonfqu sehem 
dejjem jikber tad-dħul tagħhom fuq l-
enerġija.

Or. mt

Ġustifikazzjoni

Għadha ma ttieħditx deċiżjoni dwar l-għan finali tat-tnaqqis fil-gassijiet serra sal-2050. Il-
miri mixtieqa huma ta’ 80-95%, iżda dawn mhumiex neċessarjament fattibbli. Hemm ukoll 
sorsi ġodda ta’ gass u żejt fl-Ewropa, u bħalissa qed tittieħed deċiżjoni dwar jekk dawn 
jistgħux jiġu estratti b’mod sostenibbli. Dawn ma għandhomx jintesew fl-Orizzont 2020.

Emenda 333
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 3.1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjan direzzjonali lejn ekonomija 
kompetittiva b’livell baxx ta’ karbonju fl-
2050 jissuġġerixxi li t-tnaqqis immirat fl-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
jkollu jiġi sodisfatt l-aktar fit-territorju 
tal-Unjoni. Dan ikun jinvolvi tnaqqis fl-
emissjonijiet tas-CO2 ta’ aktar minn 90 % 
sal-2050 għas-settur tal-enerġija, ta’ aktar 
minn 80 % fl-industrija, ta’ mill-inqas 
60 % fit-trasport u ta’ madwar 90 % fis-
settur residenzjali u s-servizzi.

imħassar

Or. mt

Ġustifikazzjoni

Kif jindika ismu stess, l-orizzont tal-programm qafas huwa limitat għall-2020. Għaldaqstant, 
m'hemmx bżonn li jsiru riferimenti għal xenarji futuri għad-deċennji li ġejjin.

Emenda 334
Julie Girling

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjan direzzjonali lejn ekonomija 
kompetittiva b’livell baxx ta’ karbonju fl-
2050 juri li t-tnaqqis immirat fl-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
jkollu jiġi sodisfatt l-aktar fit-territorju tal-
Unjoni. Dan ikun jinvolvi tnaqqis fl-
emissjonijiet tas-CO2 ta’ aktar minn 90%
sal-2050 għas-settur tal-enerġija, ta’ aktar 
minn 80% fl-industrija, ta’ mill-inqas 60%
fit-trasport u ta’ madwar 90% fis-settur 
residenzjali u s-servizzi.

Il-pjan direzzjonali lejn ekonomija 
kompetittiva b’livell baxx ta’ karbonju fl-
2050, kif abbozzat mill-Kummissjoni 
Ewropea, jassumi li t-tnaqqis immirat fl-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
jkollu jiġi sodisfatt l-aktar fit-territorju tal-
Unjoni fid-dawl tan-nuqqas ta’ ftehim 
madwar id-dinja rigward din il-kwistjoni. 
Dan ikun jinvolvi tnaqqis fl-emissjonijiet 
tas-CO2 saħansitra ta’ aktar minn 90%
sal-2050 għas-settur tal-enerġija, ta’ aktar 
minn 80% fl-industrija, ta’ 60% fit-trasport 
u ta’ 90% fis-settur residenzjali u s-
servizzi.

Or. mt
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Ġustifikazzjoni

Għadha ma ttiħdietx deċiżjoni dwar l-għan finali tat-tnaqqis fil-gassijiet serra sal-2050. Il-
miri mixtieqa huma ta’ 80-95%, iżda dawn mhumiex neċessarjament fattibbli.

Emenda 335
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 3.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 
Dawn għandhom jimxu id f’id ma’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm fir-
rigward tal-provvista u kemm tad-
domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, bi prezzijiet aċċessibbli,
sikuri u affidabbli b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju. Dawn 
għandhom jimxu id f’id ma’ soluzzjonijiet 
mhux teknoloġiċi kemm fir-rigward tal-
provvista u kemm tad-domanda. Dan kollu 
għandu jkun parti minn politika integrata 
ta’ livell baxx ta’ emissjonijiet tal-
karbonju, inkluża l-kontroll ta’ teknoloġiji 
abilitanti ewlenin, b’mod partikolari, 
soluzzjonijiet tal-ICT u manifattura, 
ipproċessar u materjali avvanzati. L-għan 
huwa li jiġu prodotti teknoloġiji u servizzi 
effiċjenti fl-enerġija li jistgħu jiġu adottati 
b’mod wiesa’ inklużi fis-swieq Ewropej u 
internazzjonali u li tiġi stabbilita ġestjoni 
intelliġenti tad-domanda bbażata fuq suq 
tal-kummerċ tal-enerġija miftuħ u 
trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni intelliġenti 
tal-effiċjenza fl-enerġija.

Or. mt

Emenda 336
Oreste Rossi
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Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 3.1 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valur miżjud Ewropew tal-Pjan SET 
jitwassal fl-ambitu ta’ ottimizzazzjoni tar-
riżorsi, mill-adozzjoni ta’ linji baġitarji 
separati għal kull teknoloġija indikata 
f’dan il-pjan.

Or. mt

Emenda 337
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 3.3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli innovattivi u teknoloġiji tal-
qbid u l-ħżin tal-karbonju li joffru 
teknoloġiji fuq skala akbar, bi prezzijiet 
aktar baxxi, ambjentalment sikuri 
b’effiċjenzi tal-konverżjoni akbar u 
disponibbiltà akbar għal ambjenti ta’ swieq 
u ambjenti operattivi differenti.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli bi prezzijiet aċċessibbli, 
ambjentalment sikuri b’effiċjenzi tal-
konverżjoni akbar u disponibbiltà akbar 
għal ambjenti ta’ swieq u ambjenti 
operattivi differenti.

Or. mt

Emenda 338
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 3.3 – punt b - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir- L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
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riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli innovattivi u teknoloġiji tal-
qbid u l-ħżin tal-karbonju li joffru 
teknoloġiji fuq skala akbar, bi prezzijiet 
aktar baxxi, ambjentalment sikuri 
b’effiċjenzi tal-konverżjoni akbar u 
disponibbiltà akbar għal ambjenti ta’ swieq 
u ambjenti operattivi differenti.

riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni ta’ 
sorsi ta’ enerġija rinnovabbli innovattivi li 
joffru teknoloġiji aktar effiċjenti, bi 
prezzijiet aktar baxxi, ambjentalment sikuri 
b’effiċjenzi tal-konverżjoni akbar u 
disponibbiltà akbar għal ambjenti ta’ swieq 
u ambjenti operattivi differenti.

Or. mt

Amendment 339
Theodoros Skylakakis

Proposal for a regulation
Annex I – part III – point 3.3 – point b – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka u l-ittestjar fuq skala sħiħa ta’ 
kunċetti ġodda, soluzzjonijiet mhux 
teknoloġiċi, komponenti teknoloġiċi aktar 
effiċjenti, soċjalment aċċetabbli u bi prezz 
raġonevoli u sistemi b’intelliġenza 
integrata, sabiex jippermettu ġestjoni tal-
enerġija f’ħin reali għall-bini kważi 
mingħajr emissjonijiet, tisħin u tkessiħ 
rinnovabbli, industriji effiċjenti ħafna u 
adozzjoni bil-massa ta’ soluzzjonijiet ta’ 
effiċjenza fl-enerġija minn kumpaniji, 
individwi, komunitajiet u bliet.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka u l-ittestjar fuq skala sħiħa ta’ 
kunċetti ġodda, soluzzjonijiet mhux 
teknoloġiċi, komponenti teknoloġiċi aktar 
effiċjenti, soċjalment aċċetabbli u bi prezz 
raġonevoli u sistemi b’intelliġenza 
integrata, sabiex jippermettu ġestjoni tal-
enerġija f’ħin reali għall-bini kważi 
mingħajr emissjonijiet, tisħin u tkessiħ 
rinnovabbli, industriji effiċjenti ħafna u 
adozzjoni bil-massa ta’ soluzzjonijiet ta’ 
effiċjenza fl-enerġija minn kumpaniji, 
individwi, komunitajiet u bliet. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw ukoll fuq 
ir-riċerka u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
għall-ħżin tal-enerġija rinnovabbli.

Or. xm

Emenda 340
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 3.3 – punt c – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji u ktajjen ta’ 
valur biex jagħmlu l-bijoenerġija aktar 
kompetittiva u sostenibbli, biex inaqqsu t-
tul ta’ żmien meħtieġ għat-tqegħid fis-suq 
taċ-ċelloli tal-fjuwils u tal-idroġenu u biex 
joħolqu possibbiltajiet ġodda b’potenzjal 
ta’ maturità fit-tul.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji u ktajjen ta’ 
valur biex jagħmlu l-bijoenerġija aktar 
kompetittiva u sostenibbli, biex inaqqsu t-
tul ta’ żmien meħtieġ għat-tqegħid fis-suq 
tal-bijometanu, taċ-ċelloli tal-fjuwils u tal-
idroġenu u biex joħolqu possibbiltajiet 
ġodda b’potenzjal ta’ maturità fit-tul.

Or. mt

Emenda 341
Daciana Octavia Sârbu

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 3.3 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Grilja tal-elettriku Ewropea unika u 
intelliġenti

(d) Grilja tal-elettriku Ewropea unika u 
intelliġenti li tippermetti li s-sorsi ta’ 
enerġija rinnovabbli jiġu integrati bis-
sħiħ fit-taħlita tal-enerġija

Or. mt

Emenda 342
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 3.3 – punt e - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka multidixxiplinari dwar teknoloġiji 
(inklużi azzjonijiet viżjonarji) tal-enerġija 
u l-implimentazzjoni konġunta ta’ 
programmi ta’ riċerka pan-Ewropej u 

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka multidixxiplinari dwar teknoloġiji 
(inklużi azzjonijiet viżjonarji) tal-enerġija 
u l-impatt ta’ mezzi, faċilitajiet u żviluppi 
teknoloġiċi ġodda fuq l-ambjent tal-baħar 
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faċilitajiet mill-aqwa. u l-implimentazzjoni konġunta ta’ 
programmi ta’ riċerka pan-Ewropej u 
faċilitajiet mill-aqwa.

Or. mt

Emenda 343
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 3.3 – punt g - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq l-
innovazzjoni applikata biex jiffaċilitaw it-
tqegħid fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi 
tal-enerġija, biex jiġu indirizzati l-barrieri 
li mhumiex teknoloġiċi u biex jaċċelleraw 
l-implimentazzjoni kost effettiva tal-
politiki tal-enerġija tal-Unjoni.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq l-
innovazzjoni applikata biex jiffaċilitaw it-
tqegħid fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi 
tal-enerġija, biex jiġu indirizzati l-barrieri 
li mhumiex teknoloġiċi u biex jaċċelleraw 
l-implimentazzjoni kost effettiva tal-
politiki tal-enerġija tal-Unjoni. F’ dan il-
kuntest il-Programm Ewropa - Enerġija 
Intelliġenti, li ġie implimentat b’suċċess 
permezz tal-Programm tal-Kompetittività 
u l-Innovazzjoni, għandu jitkompla 
b’allokazzjoni baġitarja aktar ambizzjuża 
taħt il-programm Orizzont 2020 attwali. 

Or. mt

Emenda 344
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 4.1 – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
sistema tat-trasport Ewropea li tkun 
effiċjenti fir-riżorsi, favur l-ambjent, sikura 
u bla xkiel għall-benefiċċju taċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà.

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
sistema tat-trasport Ewropea li tkun 
effiċjenti fir-riżorsi, favur l-ambjent, 
sikura, bi prezzijiet raġonevoli u bla xkiel 
għall-benefiċċju taċ-ċittadini, l-ekonomija 
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u s-soċjetà.

Or. mt

Emenda 345
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 4.1 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sistema ta’ trasport għandha tinkludi l-
filosofija “tixjiħ f’saħħtu u għajxien 
indipendenti”, biex b’hekk tkun 
aċċessibbli u ta’ benefiċċju għal kulħadd, 
irrispettivament mill-età, is-sess u d-
diżabbiltà.

Or. mt

Emenda 346
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 4.3 – punt a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
jitnaqqsu l-konsum tar-riżorsi u l-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra u 
li titjieb l-effiċjenza tal-vetturi, sabiex jiġi 
aċċellerat l-iżvilupp u l-iskjerament ta’ 
ġenerazzjoni ġdida ta’ vetturi elettriċi u 
vetturi oħrajn b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet jew mingħajr emissjonijiet, 
inklużi permezz ta’ skoperti fil-magni, il-
batteriji u l-infrastruttura; li jiġi esplorat u 
sfruttat il-potenzjal tal-fjuwils alternattivi u 
s-sistemi ta’ propulsjoni innovattivi u aktar 
effiċjenti, inkluża l-infrastruttura tal-fjuwil; 
li jiġi ottimizzat l-użu tal-infrastrutturi, 

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
jitnaqqsu l-konsum tar-riżorsi u l-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra u 
li titjieb l-effiċjenza tal-vetturi, sabiex jiġi 
aċċellerat l-iżvilupp u l-iskjerament ta’ 
ġenerazzjoni ġdida ta’ vetturi b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet bi prezzijiet tas-suq 
aċċessibbli, inklużi permezz ta’ skoperti 
fil-magni, il-batteriji u l-infrastruttura; li 
jiġi esplorat u sfruttat il-potenzjal tal-
fjuwils alternattivi u s-sistemi ta’ 
propulsjoni innovattivi u aktar effiċjenti, 
inkluża l-infrastruttura tal-fjuwil; li jiġi 
ottimizzat l-użu tal-infrastrutturi, permezz 
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permezz ta’ sistemi ta’ trasport intelliġenti 
u tagħmir intelliġenti; u li jiżdied l-użu tal-
ġestjoni tad-domanda u t-trasport pubbliku 
u mhux motorizzat, b’mod partikolari fiż-
żoni urbani.

ta’ sistemi ta’ trasport intelliġenti u tagħmir 
intelliġenti; u li jiżdied l-użu tal-ġestjoni 
tad-domanda u t-trasport pubbliku u mhux 
motorizzat, b’mod partikolari fiż-żoni 
urbani.

Or. mt

Emenda 347
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 4.3 – punt a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
jitnaqqsu l-konsum tar-riżorsi u l-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra u 
li titjieb l-effiċjenza tal-vetturi, sabiex jiġi 
aċċellerat l-iżvilupp u l-iskjerament ta’ 
ġenerazzjoni ġdida ta’ vetturi elettriċi u 
vetturi oħrajn b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
jew mingħajr emissjonijiet, inklużi 
permezz ta’ skoperti fil-magni, il-batteriji u 
l-infrastruttura; li jiġi esplorat u sfruttat il-
potenzjal tal-fjuwils alternattivi u s-sistemi 
ta’ propulsjoni innovattivi u aktar 
effiċjenti, inkluża l-infrastruttura tal-fjuwil; 
li jiġi ottimizzat l-użu tal-infrastrutturi, 
permezz ta’ sistemi ta’ trasport intelliġenti 
u tagħmir intelliġenti; u li jiżdied l-użu tal-
ġestjoni tad-domanda u t-trasport pubbliku 
u mhux motorizzat, b’mod partikolari fiż-
żoni urbani.

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
jitnaqqsu l-konsum tar-riżorsi u l-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra u 
li titjieb l-effiċjenza tal-vetturi, sabiex jiġi 
aċċellerat l-iżvilupp u l-iskjerament ta’ 
ġenerazzjoni ġdida ta’ vetturi elettriċi u 
vetturi oħrajn b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
jew mingħajr emissjonijiet bi prezzijiet tas-
suq aċċessibbli, inklużi permezz ta’ 
skoperti fil-magni, il-batteriji u l-
infrastruttura; li jiġi esplorat u sfruttat il-
potenzjal tal-fjuwils alternattivi u s-sistemi 
ta’ propulsjoni innovattivi u aktar 
effiċjenti, inkluża l-infrastruttura tal-fjuwil; 
li jiġi ottimizzat l-użu tal-infrastrutturi, 
permezz ta’ sistemi ta’ trasport intelliġenti 
u tagħmir intelliġenti; u li jiżdied l-użu tal-
ġestjoni tad-domanda u t-trasport pubbliku 
u mhux motorizzat, b’mod partikolari fiż-
żoni urbani.

Or. mt

Emenda 348
Oreste Rossi
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Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 4.3 – punt c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
tiġi żviluppata l-ġenerazzjoni li jmiss ta’ 
mezzi innovattivi tat-trasport u li titħejja t-
triq għal dik li jmiss, billi jsir xogħol fuq 
kunċetti u disinji ġodda, sistemi intelliġenti 
ta’ kontroll u standards interoperabbli, 
proċessi ta’ produzzjoni effiċjenti, ħinijiet 
iqsar ta’ żvilupp u spejjeż imnaqqsa taċ-
ċiklu tal-ħajja.

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
tiġi żviluppata l-ġenerazzjoni li jmiss ta’ 
mezzi innovattivi tat-trasport u li titħejja t-
triq għal dik li jmiss, billi jsir xogħol fuq 
kunċetti u disinji ġodda u mudelli bi 
prezzijiet tas-suq kompetittivi, sistemi 
intelliġenti ta’ kontroll u standards 
interoperabbli, proċessi ta’ produzzjoni 
effiċjenti, ħinijiet iqsar ta’ żvilupp u spejjeż 
imnaqqsa taċ-ċiklu tal-ħajja.

Or. mt

Emenda 349
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Azzjoni Klimatika, użu effiċjenti ta’ 
riżorsi u materja prima

5. Azzjoni Klimatika u tal-ilma, użu 
effiċjenti ta’ riżorsi u materja prima

Or. mt

Ġustifikazzjoni

L-innovazzjoni fl-ilma għandha tkun prijorità assolutament ċara għas-sostenibbiltà fl-
Ewropa. Iċ-ċittadini tal-UE ma jikkunsidrawhiex b’dan il-mod: maġġoranza ċara (68%) 
jħossu li l-problemi relatati mal-ilma huma ta’ natura serja u 75% taċ-ċittadini kollha 
jappoġġjaw l-azzjoni f’livell tal-UE b’mod sod. F’Rio+20 l-Ewropa tqiegħed l-ilma fost il-
ħames oqsma prijoritarji li għalihom jenħtieġu objettivi operattivi ċari b’dati ta’ skadenza 
miftiehma. Hekk kif is-suq dinji jkompli jikber b’rata mgħaġġla, l-opportunitajiet meta jsir 
hekk jinsabu hemm. Għaldaqstant, il-kwistjonijiet relatati mal-ilma għandhom jissemmew 
b’mod espliċitu f’Orizzont 2020 bħala parti mill-isfidi ewlenin tas-soċjetà.

Emenda 350
Yves Cochet, Jill Evans
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Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 5.1 – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli 
ta’ materja prima, sabiex jiġu sodisfatti l-
ħtiġijiet ta’ popolazzjoni globali li qed 
tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli ta’ 
pjaneta b’riżorsi naturali li mhumiex 
infiniti. L-attivitajiet se jikkontribwixxu 
biex iżidu l-kompetittività Ewropea u 
jtejbu l-benesseri, filwaqt li jiżguraw l-
integrità ambjentali u s-sostenibbiltà, 
iżommu l-medja tat-tisħin globali taħt iż-
2 °C u jippermettu lill-ekosistemi u s-
soċjetà jadattaw għat-tibdil fil-klima.

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima, il-protezzjoni u l-
ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi u l-
ekosistemi naturali, użu u provvista 
sostenibbli ta’ materja prima, sabiex jiġu 
sodisfatti l-ħtiġijiet ta’ popolazzjoni globali 
li qed tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli ta’ 
pjaneta b’riżorsi naturali li mhumiex 
infiniti. L-attivitajiet se jikkontribwixxu 
biex iżidu l-kompetittività Ewropea u 
jtejbu l-benesseri, filwaqt li jiżguraw l-
integrità ambjentali u s-sostenibbiltà, 
iżommu l-medja tat-tisħin globali taħt iż-
2 °C u jippermettu lill-ekosistemi u s-
soċjetà jadattaw għat-tibdil fil-klima.

Or. mt

Emenda 351
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 5.1 – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli 
ta’ materja prima, sabiex jiġu sodisfatti l-
ħtiġijiet ta’ popolazzjoni globali li qed 
tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli ta’ 
pjaneta b’riżorsi naturali li mhumiex 
infiniti. L-attivitajiet se jikkontribwixxu 
biex iżidu l-kompetittività Ewropea u 
jtejbu l-benesseri, filwaqt li jiżguraw l-
integrità ambjentali u s-sostenibbiltà, 
iżommu l-medja tat-tisħin globali taħt iż-
2 °C u jippermettu lill-ekosistemi u s-

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli 
ta’ materja prima, sabiex jiġu sodisfatti l-
ħtiġijiet ta’ popolazzjoni globali li qed 
tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli ta’ 
pjaneta b’riżorsi naturali li mhumiex 
infiniti. L-attivitajiet se jikkontribwixxu 
biex iżidu l-kompetittività Ewropea u 
jtejbu l-benesseri, filwaqt li jiżguraw l-
integrità ambjentali u s-sostenibbiltà, 
iżommu l-medja tat-tisħin globali taħt iż-2 
°C u jippermettu lill-ekosistemi u s-soċjetà 
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soċjetà jadattaw għat-tibdil fil-klima. jadattaw għat-tibdil fil-klima u jħarsu l-
wirt kulturali.

Or. mt

Emenda 352
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 5.1 – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli 
ta’ materja prima, sabiex jiġu sodisfatti l-
ħtiġijiet ta’ popolazzjoni globali li qed 
tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli ta’ 
pjaneta b’riżorsi naturali li mhumiex 
infiniti. L-attivitajiet se jikkontribwixxu 
biex iżidu l-kompetittività Ewropea u 
jtejbu l-benesseri, filwaqt li jiżguraw l-
integrità ambjentali u s-sostenibbiltà, 
iżommu l-medja tat-tisħin globali taħt iż-
2 °C u jippermettu lill-ekosistemi u s-
soċjetà jadattaw għat-tibdil fil-klima.

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli 
ta’ materja prima u tal-ilma, sabiex jiġu 
sodisfatti l-ħtiġijiet ta’ popolazzjoni globali 
li qed tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli ta’ 
pjaneta b’riżorsi naturali li mhumiex 
infiniti. L-attivitajiet se jikkontribwixxu 
biex iżidu l-kompetittività Ewropea u 
jtejbu l-benesseri, filwaqt li jiżguraw l-
integrità ambjentali u s-sostenibbiltà, 
iżommu l-medja tat-tisħin globali taħt iż-
2 °C u jippermettu lill-ekosistemi u s-
soċjetà jadattaw għat-tibdil fil-klima.

Or. mt

Emenda 353
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 5.1 – paragrafu introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli 
ta’ materja prima, sabiex jiġu sodisfatti l-
ħtiġijiet ta’ popolazzjoni globali li qed 

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli 
ta’ materja prima, sabiex jiġu sodisfatti l-
ħtiġijiet ta’ popolazzjoni globali li qed 



AM\906357MT.doc 61/89 PE492.613v01-00

MT

tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli ta’ 
pjaneta b’riżorsi naturali li mhumiex 
infiniti. L-attivitajiet se jikkontribwixxu 
biex iżidu l-kompetittività Ewropea u 
jtejbu l-benesseri, filwaqt li jiżguraw l-
integrità ambjentali u s-sostenibbiltà, 
iżommu l-medja tat-tisħin globali taħt iż-
2 °C u jippermettu lill-ekosistemi u s-
soċjetà jadattaw għat-tibdil fil-klima.

tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli ta’ 
pjaneta b’riżorsi naturali tal-art u tal-
baħar li mhumiex infiniti. L-attivitajiet se 
jikkontribwixxu biex iżidu l-kompetittività 
Ewropea u jtejbu l-benesseri, filwaqt li 
jiżguraw l-integrità ambjentali u s-
sostenibbiltà, iżommu l-medja tat-tisħin 
globali taħt iż-2 °C u jippermettu lill-
ekosistemi u s-soċjetà jadattaw għat-tibdil 
fil-klima.

Or. mt

Emenda 354
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 5.1 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn urġenti ta’ innovazzjonijiet 
integrati fis-sistemi tal-ilma tal-Ewropa. 
L-Ewropa qed tiffaċċja infrastruttura tal-
ilma li kulma jmur qed teqdiem (kemm il-
provvista tal-ilma tajjeb għax-xorb kif 
ukoll tad-drenaġġ), nuqqas ikbar ta’ ilma, 
riskji akbar ta’ għargħar urban, tniġġis 
tal-ilma u domanda dejjem tikber u aktar 
speċifika ta’ ilma mill-agrikoltura, l-
industriji u l-popolazzjonijiet urbani. Biex 
jiġu ssodisfati l-isfidi tas-soċjetà (il-
garanzija ta’ ilma ta’ kwalità tajba bi 
prezz raġonevoli għal kulħadd, li jiġi 
pprovdut ilma tajjeb bi kwalità tajba 
għall-industrija/l-agrikoltura u biex 
jitnaqqas it-tniġġis) jeħtieġ li l-Ewropa 
tinvesti fi tranżizzjonijiet innovattivi tas-
sistemi tal-ilma.

Or. mt
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Emenda 355
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 5.1 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Fid-dawl tal-bidliet serji u 
ġeneralment irriversibbli fil-komponenti l-
kbar tas-sistema tal-klima tad-dinja, 
hemm bżonn li jiġu kkunsidrati s-sorsi 
kollha ta’ tisħin globali u l-għażliet kollha 
ta’ mitigazzjoni. Minbarra li jiġu 
kkunsidrati l-emissjonijiet tas-CO2, 
strateġiji ta’ azzjoni rapida (eż. tnaqqis 
tal-idroflworokarbonji, tal-karbonju 
iswed, tal-ożonu troposferiku; il-
bioiżolament) jistgħu jipproduċu r-rispons 
l-aktar rapidu fi żmien deċennji jew qabel

Or. mt

Ġustifikazzjoni

Emenda li tissostitwixxi l-emenda 29 fl-abbozz ta’ opinjoni.

Emenda 356
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 5.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-forniment sostenibbli u l-ġestjoni 
effiċjenti tar-riżorsi tal-materja prima, 
inkluż l-esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-
ipproċessar, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u 
s-sostituzzjoni tagħhom, huma essenzjali 
għall-funzjonament tas-soċjetajiet moderni 
u l-ekonomiji tagħhom. Setturi tal-Unjoni, 
bħal dawk tal-kostruzzjoni, il-kimika, il-
vetturi, l-ispazju tal-ajru, il-makkinarju u t-
tagħmir, li jipprovdu valur miżjud totali ta’ 
madwar EUR 1.3 triljun kif ukoll impjiegi 

Il-forniment sostenibbli u l-ġestjoni 
effiċjenti tar-riżorsi tal-materja prima, 
inkluż l-esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-
ipproċessar, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u 
s-sostituzzjoni tagħhom, huma essenzjali 
għall-funzjonament tas-soċjetajiet moderni 
u l-ekonomiji tagħhom. Setturi tal-Unjoni, 
bħal dawk tal-kostruzzjoni, il-kimika, il-
vetturi, l-ispazju tal-ajru, il-makkinarju u t-
tagħmir, li jipprovdu valur miżjud totali ta’ 
madwar EUR 1.3 triljun kif ukoll impjiegi 
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għal madwar 30 miljun persuna, 
jiddependu ħafna fuq l-aċċess għall-
materja prima. Madankollu, qiegħda 
dejjem issir aktar pressjoni fuq il-provvista 
ta’ materja prima lill-Unjoni. Barra minn 
hekk, l-Unjoni tiddependi ħafna fuq l-
importazzjonijiet ta’ materja prima ta’ 
importanza strateġika, li qed jintlaqtu minn 
rata allarmanti ta’ tagħwiġ tas-suq. 
Minbarra dan, l-Unjoni għad għandha 
depożiti minerali prezzjużi, li l-
esplorazzjoni u l-estrazzjoni tagħhom 
huma limitati minħabba n-nuqqas ta’ 
teknoloġiji adattati u mfixkla miż-żieda fil-
kompetizzjoni globali. Minħabba l-
importanza tal-materja prima għall-
kompetittività Ewropea, l-ekonomija u l-
applikazzjoni tal-istess materja prima fi 
prodotti innovattivi, il-provvista sostenibbli 
ta’ materja prima hija prijorità vitali għall-
Unjoni.

għal madwar 30 miljun persuna, 
jiddependu ħafna fuq l-aċċess għall-
materja prima. Madankollu, qiegħda 
dejjem issir aktar pressjoni fuq il-provvista 
ta’ materja prima lill-Unjoni, speċjalment 
minħabba l-ġestjoni ħażina taċ-ċiklu tal-
iskart. Barra minn hekk, l-Unjoni 
tiddependi ħafna fuq l-importazzjonijiet ta’ 
materja prima ta’ importanza strateġika, li 
qed jintlaqtu minn rata allarmanti ta’ 
tagħwiġ tas-suq. Minbarra dan, l-Unjoni 
għad għandha depożiti minerali prezzjużi, 
li l-esplorazzjoni u l-estrazzjoni tagħhom 
huma limitati minħabba n-nuqqas ta’ 
teknoloġiji adattati u mfixkla miż-żieda fil-
kompetizzjoni globali. Minħabba l-
importanza tal-materja prima għall-
kompetittività Ewropea, l-ekonomija u l-
applikazzjoni tal-istess materja prima fi 
prodotti innovattivi, il-provvista sostenibbli 
ta’ materja prima hija prijorità vitali għall-
Unjoni.

Or. mt

Emenda 357
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 5.1 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tibdil fil-klima joħloq ukoll theddida 
għall-wirt kulturali Ewropew: il-fehim 
tal-isfidi u l-għoti ta’ tweġibiet xierqa se 
jkun essenzjali sabiex tinżamm l-identità, 
il-koeżjoni soċjali u biex jiġu 
mmassimizzati l-benefiċċji ekonomiċi 
assoċjati mat-turiżmu.

Or. mt
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Emenda 358
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 5.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ilħuq tal-miri tal-Unjoni u 
internazzjonali relatati mal-emissjonijiet u
l-konċentrazzjonijiet tal-gassijiet b’effett 
ta’ serra u l-iffaċċjar tal-impatti tat-tibdil 
fil-klima jeħtieġ l-iżvilupp u l-iskjerament 
ta’ teknoloġiji kosteffettiva, u miżuri ta’ 
mitigazzjoni u adattament. L-oqfsa tal-
politika tal-Unjoni u globali għandhom 
jiżguraw li l-ekosistemi u l-bijodiversità 
jiġu protetti, vvalutati u rrestawrati kif 
xieraq sabiex tiġi ppreservata l-abbiltà 
tagħhom li jipprovdu riżorsi u servizzi fil-
futur. Ir-riċerka u l-innovazzjoni jistgħu 
jgħinu sabiex jiġi żgurat aċċess affidabbli u 
sostenibbli għall-materja prima u jiġi 
żgurat tnaqqis sinifikanti fl-użu u l-ħela 
tar-riżorsi.

L-ilħuq tal-miri tal-Unjoni u 
internazzjonali relatati mal-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra u l-iffaċċjar 
tal-impatti tat-tibdil fil-klima jeħtieġ l-
iżvilupp u l-iskjerament ta’ soluzzjonijiet 
teknoloġiċi u mhux teknoloġiċi sostenibbli 
u effettivi, u miżuri ta’ mitigazzjoni u 
adattament. L-oqfsa tal-politika tal-Unjoni 
u globali għandhom jiżguraw li l-
ekosistemi u l-bijodiversità jiġu protetti, 
vvalutati u rrestawrati kif xieraq sabiex tiġi 
ppreservata l-abbiltà tagħhom li jipprovdu 
riżorsi u servizzi fil-futur. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni jistgħu jgħinu sabiex jiġi 
żgurat aċċess affidabbli u sostenibbli għall-
materja prima u jiġi żgurat tnaqqis 
sinifikanti fl-użu u l-ħela tar-riżorsi.

Or. mt

Emenda 359
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 5.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-azzjonijiet tal-Unjoni 
għalhekk għandu jkun l-appoġġ ta’ 
objettivi u politiki ewlenin tal-Unjoni li 
jinkludu: l-istrateġija Ewropa 2020; l-
Unjoni tal-Innovazzjoni; Ewropa Effiċjenti 
fir-Riżorsi u l-Pjan Direzzjonali 
korrispondenti; il-Pjan Direzzjonali għal 
mixja lejn ekonomija kompetittiva b’livell 
baxx ta’ karbonju fl-2050; Adattament 
għat-tibdil fil-klima: Lejn Qafas Ewropew 

Il-punt fokali tal-azzjonijiet tal-Unjoni 
għalhekk għandu jkun l-appoġġ ta’ 
objettivi u politiki ewlenin tal-Unjoni li 
jinkludu: l-istrateġija Ewropa 2020; l-
Unjoni tal-Innovazzjoni; Ewropa Effiċjenti 
fir-Riżorsi u l-Pjan Direzzjonali 
korrispondenti; Adattament għat-tibdil fil-
klima: Lejn Qafas Ewropew għall-azzjoni; 
l-Inizjattiva dwar il-Materja Prima; l-
Istrateġija tal-Unjoni dwar l-Iżvilupp 
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għall-azzjoni; l-Inizjattiva dwar il-Materja 
Prima; l-Istrateġija tal-Unjoni dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli; Politika Marittima 
Integrata għall-Unjoni; id-Direttiva Qafas 
dwar l-Istrateġija Marittima; il-Pjan ta’ 
Azzjoni tal-Ekoninnovazzjoni u l-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa. Dawn l-azzjonijiet 
għandhom jirrinfurzaw l-abbiltà tas-soċjetà 
biex issir iżjed reżistenti għat-tibdil 
ambjentali u klimatiku u jiżguraw id-
disponibbiltà tal-materja prima.

Sostenibbli; Politika Marittima Integrata 
għall-Unjoni; id-Direttiva Qafas dwar l-
Istrateġija Marittima; il-Pjan ta’ Azzjoni 
tal-Ekoninnovazzjoni u l-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa. Dawn l-azzjonijiet 
għandhom jirrinfurzaw l-abbiltà tas-soċjetà 
biex issir iżjed reżistenti għat-tibdil 
ambjentali u klimatiku u jiżguraw id-
disponibbiltà tal-materja prima.

Or. mt

Emenda 360
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 5.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-azzjonijiet tal-Unjoni 
għalhekk għandu jkun l-appoġġ ta’ 
objettivi u politiki ewlenin tal-Unjoni li 
jinkludu: l-istrateġija Ewropa 2020; l-
Unjoni tal-Innovazzjoni; Ewropa Effiċjenti 
fir-Riżorsi u l-Pjan Direzzjonali 
korrispondenti; il-Pjan Direzzjonali għal 
mixja lejn ekonomija kompetittiva b’livell 
baxx ta’ karbonju fl-2050; Adattament 
għat-tibdil fil-klima: Lejn Qafas Ewropew 
għall-azzjoni; l-Inizjattiva dwar il-Materja 
Prima; l-Istrateġija tal-Unjoni dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli; Politika Marittima 
Integrata għall-Unjoni; id-Direttiva Qafas 
dwar l-Istrateġija Marittima; il-Pjan ta’ 
Azzjoni tal-Ekoninnovazzjoni u l-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa. Dawn l-azzjonijiet 
għandhom jirrinfurzaw l-abbiltà tas-soċjetà 
biex issir iżjed reżistenti għat-tibdil 
ambjentali u klimatiku u jiżguraw id-
disponibbiltà tal-materja prima.

Il-punt fokali tal-azzjonijiet tal-Unjoni 
għalhekk għandu jkun l-appoġġ ta’ 
objettivi u politiki ewlenin tal-Unjoni li 
jinkludu: l-istrateġija Ewropa 2020; l-
Unjoni tal-Innovazzjoni; Ewropa Effiċjenti 
fir-Riżorsi u l-Pjan Direzzjonali 
korrispondenti; il-Pjan Direzzjonali għal 
mixja lejn ekonomija kompetittiva b’livell 
baxx ta’ karbonju fl-2050; Adattament 
għat-tibdil fil-klima: Lejn Qafas Ewropew 
għall-azzjoni; l-Inizjattiva dwar il-Materja 
Prima; l-Istrateġija tal-Unjoni dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli; Politika Marittima 
Integrata għall-Unjoni; id-Direttiva Qafas 
dwar l-Istrateġija Marittima; il-Pjan ta’ 
Azzjoni tal-Ekoninnovazzjoni u s-Seba’ 
Programm ta’ Azzjoni Ambjentali. Dawn 
l-azzjonijiet għandhom jirrinfurzaw l-
abbiltà tas-soċjetà biex issir iżjed reżistenti 
għat-tibdil ambjentali u klimatiku u 
jiżguraw id-disponibbiltà tal-materja 
prima.
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Emenda 361
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 5.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minħabba n-natura transnazzjonali u 
globali tal-klima u l-ambjent, l-iskala u l-
kumplessità tagħhom, u d-dimensjoni 
internazzjonali tal-katina tal-provvistà tal-
materja prima, l-attivitajiet twettqu fil-
livell tal-Unjoni u lil hinn. Il-karattru 
multidixxiplinarju tar-riċerka neċessarja 
tirrikjedi l-ġabra kumplimentari tal-
għarfien u r-riżorsi sabiex din l-isfida tiġi 
indirizzata b’mod effettiv. Jonqsu l-użu tar-
riżorsi u l-impatti ambjentali, filwaqt li 
tiżdied il-kompetittività, se tkun meħtieġa 
tranżizzjoni deċiżiva fis-soċjetà u fis-settur 
teknoloġiku għal ekonomija bbażata fuq ir-
relazzjoni sostenibbli bejn in-natura u l-
benesseri tal-bniedem. L-attivitajiet 
koordinati tar-riċerka u l-innovazzjoni se 
jtejbu l-fehim tal-Unjoni u t-tbassir tal-
klima u t-tibdil ambjentali f’perspettiva 
sistemika u transsettorjali, inaqqsu l-
inċertezzi, jidentifikaw u jivvalutaw il-
vulnerabbiltajiet, ir-riskji, l-ispejjeż u l-
opportunitajiet, kif ukoll jespandu l-firxa u 
jtejbu l-effikaċja tar-rispons u tas-
soluzzjonijiet tas-soċjetà u tal-politiki. L-
azzjonijiet se jippruvaw ukoll jagħtu s-
setgħa lill-atturi fil-livelli kollha tas-soċjetà 
biex jipparteċipaw b’mod attiv f’dan il-
proċess.

Minħabba n-natura transnazzjonali u 
globali tal-klima u l-ambjent, l-iskala u l-
kumplessità tagħhom, u d-dimensjoni 
internazzjonali tal-katina tal-provvistà tal-
materja prima, l-attivitajiet twettqu fil-
livell tal-Unjoni u lil hinn. Il-karattru 
multidixxiplinarju tar-riċerka neċessarja 
tirrikjedi l-ġabra kumplimentari tal-
għarfien u r-riżorsi sabiex din l-isfida tiġi 
indirizzata b’mod effettiv. Jonqsu l-użu tar-
riżorsi u l-impatti ambjentali, filwaqt li 
tiżdied il-kompetittività, se tkun meħtieġa 
tranżizzjoni deċiżiva fis-soċjetà u fis-settur 
teknoloġiku għal ekonomija sostenibbli
bbażata fuq ir-relazzjoni ta’ benefiċċju 
reċiproku bejn il-bijodiversità u l-
popolazzjoni umana. L-attivitajiet 
koordinati tar-riċerka u l-innovazzjoni se 
jtejbu l-fehim tal-Unjoni u t-tbassir tal-
klima u t-tibdil ambjentali f’perspettiva 
sistemika u transsettorjali, inaqqsu l-
inċertezzi, jidentifikaw u jivvalutaw il-
vulnerabbiltajiet, ir-riskji, l-ispejjeż u l-
opportunitajiet, kif ukoll jespandu l-firxa u 
jtejbu l-effikaċja tar-rispons u tas-
soluzzjonijiet tas-soċjetà u tal-politiki. L-
azzjonijiet se jippruvaw ukoll jagħtu s-
setgħa lill-atturi fil-livelli kollha tas-soċjetà 
biex jipparteċipaw b’mod attiv f’dan il-
proċess.

Or. mt
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Emenda 362
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 5.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indirizzar tad-disponibbiltà tal-materja 
prima jitlob għal riċerka u sforzi tal-
innovazzjoni koordinati f’diversi dixxiplini 
u setturi sabiex jgħinu fil-forniment ta’ 
soluzzjonijiet sikuri, ekonomikament 
fattibbli, abjentalment sodi u soċjalment 
aċċetabbli matul il-katina tal-valur kollha
(esplorazzjoni, estrazzjoni, proċessar, użu 
mill-ġdid, riċiklaġġ u sostituzzjoni). L-
innovazzjoni f’dawn l-oqsma se tipprovdi 
opportuniajiet għat-tkabbir u l-impjiegi, kif 
ukoll għażliet innovattivi li jinvolvu 
xjenza, teknoloġija, l-ekonomija, il-politika 
u l-amministrazzjoni. Għal din ir-raġuni, 
qed tiġi ppreparata Sħubija Ewropea tal-
Innovazzjoni dwar il-Materja Prima.

L-indirizzar tad-disponibbiltà u l-użu 
sostenibbli tal-materja prima jitlob għal 
riċerka u sforzi tal-innovazzjoni koordinati 
f’diversi dixxiplini u setturi sabiex jgħinu 
fil-forniment ta’ soluzzjonijiet sikuri, 
ekonomikament fattibbli, abjentalment sodi 
u soċjalment aċċetabbli matul il-katina tal-
valur kollha (esplorazzjoni, estrazzjoni, 
iddisinjar, proċessar, użu mill-ġdid, 
riċiklaġġ u sostituzzjoni). L-innovazzjoni 
f’dawn l-oqsma se tipprovdi opportuniajiet 
għat-tkabbir u l-impjiegi, kif ukoll għażliet 
innovattivi li jinvolvu xjenza, teknoloġija, 
l-ekonomija, il-politika u l-
amministrazzjoni. Għal din ir-raġuni, qed 
tiġi ppreparata Sħubija Ewropea tal-
Innovazzjoni dwar il-Materja Prima.

Or. mt

Emenda 363
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 5.3 – punt a - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġu żviluppati u evalwati 
miżuri innovattivi, kosteffetttivi u 
sostenibbli ta’ adattament u mitigazzjoni, li 
jkollhom fil-mira tagħhom il-gassijiet 
b’effett serra kemm tas-CO2 u kemm dawk 
mhux tas-CO2, u li jagħmlu enfasi fuq is-
soluzzjonijiet ekoloġiċi kemm teknoloġiċi 
u kemm dawk mhux teknoloġiċi, permezz 
tal-ġenerazzjoni ta’ evidenza għal azzjoni 
infurmata, bikrija u effettiva u li jsir in-

Il-mira hija li jiġu żviluppati u evalwati 
miżuri innovattivi, kosteffetttivi u 
sostenibbli ta’ adattament u mitigazzjoni, li 
jkollhom fil-mira tagħhom il-gassijiet 
b’effett serra kemm tad-CO2 u kemm 
dawk mhux tad-CO2, u li jagħmlu enfasi 
fuq is-soluzzjonijiet ekoloġiċi kemm 
teknoloġiċi u kemm dawk mhux 
teknoloġiċi, permezz tal-ġenerazzjoni ta’ 
evidenza għal azzjoni infurmata, bikrija u 
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netwerking tal-kompetenzi meħtieġa. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: titjib 
tal-fehim dwar it-tibdil fil-klima u l-
provvista ta’ projezzjonijiet affidabbli tal-
klima; valutazzjoni tal-impatti u l-
vulnerabbiltajiet u żvilupp ta’ miżuri 
innovattivi u kosteffettivi ta’ adattament u 
ta’ prevenzjoni tar-riskji; appoġġ tal-
politiki ta’ mitigazzjoni.

effettiva u li jsir in-netwerking tal-
kompetenzi meħtieġa. L-attivitajiet 
għandhom jiffokaw fuq: titjib tal-fehim 
dwar it-tibdil fil-klima u l-provvista ta’ 
projezzjonijiet affidabbli tal-klima; 
valutazzjoni tal-impatti u l-vulnerabbiltajiet 
u żvilupp ta’ miżuri innovattivi u
kosteffettivi ta’ mitigazzjoni, adattament u 
ta’ prevenzjoni tar-riskji; appoġġ tal-
politiki ta’ mitigazzjoni.

Or. mt

Emenda       364
Elena Oana Antonescu

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 5.3 – subpunt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-mira hija li jiġu żviluppati u evalwati 
miżuri innovattivi, kosteffetttivi u 
sostenibbli ta’ adattament u mitigazzjoni, li 
jkollhom fil-mira tagħhom il-gassijiet 
b’effett serra kemm tad-CO2 u kemm dawk 
mhux tad-CO2, u li jagħmlu enfasi fuq is-
soluzzjonijiet ekoloġiċi kemm teknoloġiċi 
u kemm dawk mhux teknoloġiċi, permezz 
tal-ġenerazzjoni ta’ evidenza għal azzjoni 
infurmata, bikrija u effettiva u li jsir in-
netwerking tal-kompetenzi meħtieġa. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: titjib 
tal-fehim dwar it-tibdil fil-klima u l-
provvista ta’ projezzjonijiet affidabbli tal-
klima; valutazzjoni tal-impatti u l-
vulnerabbiltajiet u żvilupp ta’ miżuri 
innovattivi kosteffettiva ta’ adattament u 
prevenzjoni tar-riskji;

Il-mira hija li jiġu żviluppati u evalwati 
miżuri u strateġiji innovattivi, kosteffettivi
u sostenibbli ta’ adattament u mitigazzjoni, 
li jkollhom fil-mira tagħhom il-gassijiet 
b’effett serra kemm tad-CO2 u kemm dawk 
mhux tad-CO2, u li jagħmlu enfasi fuq is-
soluzzjonijiet ekoloġiċi kemm teknoloġiċi 
u kemm dawk mhux teknoloġiċi, permezz 
tal-ġenerazzjoni ta’ evidenza għal azzjoni 
infurmata, bikrija u effettiva u li jsir in-
netwerking tal-kompetenzi meħtieġa. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: titjib 
tal-fehim dwar it-tibdil fil-klima u l-
provvista ta’ projezzjonijiet affidabbli tal-
klima; valutazzjoni tal-impatti u l-
vulnerabbiltajiet u żvilupp ta’ miżuri 
innovattivi kosteffettiva ta’ adattament u 
prevenzjoni tar-riskji;

Or. ro

Emenda 365
Corinne Lepage
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Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 5.3 – punt b - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġi pprovdut għarfien għall-
ġestjoni tar-riżorsi naturali li jikseb bilanċ 
sostenibbli bejn ir-riżorsi limitati u l-
ħtiġijiet tas-soċjetà u l-ekonomija. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-
tkabbir tal-fehim tagħna dwar il-
funzjonament tal-ekosistemi, l-
interazzjonijiet tagħhom ma’ sistemi 
soċjali u r-rwol tagħhom fis-sostenn tal-
ekonomija u l-benesseri tal-bniedem; u l-
provvista ta’ għarfien u għodod għal teħid 
effettiv ta’ deċiżjonijiet u involviment 
pubbliku.

Il-mira hija li jiġi pprovdut għarfien għall-
ġestjoni tar-riżorsi naturali li jikseb bilanċ 
sostenibbli bejn ir-riżorsi limitati u l-
ħtiġijiet tas-soċjetà u l-ekonomija. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-
tkabbir tal-fehim tagħna dwar il-
funzjonament tal-ekosistemi, inkluż ir-
rwol regolatorju li għandhom l-oċeani u l-
foresti fil-prevenzjoni tat-tisħin globali, l-
interazzjonijiet tagħhom ma’ sistemi 
soċjali u r-rwol tagħhom fis-sostenn tal-
ekonomija u l-benesseri tal-bniedem; u l-
provvista ta’ għarfien u għodod għal teħid 
effettiv ta’ deċiżjonijiet u involviment 
pubbliku.

Or. mt

Emenda 366
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 5.3 – punt b - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Żgurar ta’ azzjoni biex jiġu protetti t-
tranżizzjoni, il-ġestjoni u l-użu sostenibbli 
tar-riżorsi tal-ilma u tas-servizzi tal-ilma.
The aim is to improve an innovative 
knowledge base on (transitions in) Il-mira 
hija li tittejjeb il-bażi ta’ għarfien 
innovattiv dwar (it-tranżizzjonijiet fil-) il-
provvista tal-ilma, il-purifikazzjoni tal-
ilma, l-għeluq taċ-ċiklu tal-ilma, l-irkupru 
tal-materja prima/l-enerġija u t-titjib tal-
impenn/l-imġiba biex jintlaħqu l-ħtiġijiet 
futuri.
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Emenda 367
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 5.3 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Żgurar tal-provvista sostenibbli ta’ 
materja prima mhux tal-enerġija u mhux 
agrikola

(c) Żgurar tal-użu, il-ġestjoni u l-provvista
sostenibbli ta’ materja prima mhux tal-
enerġija u mhux agrikola

Or. mt

Emenda 368
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 5.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li tittejjeb il-bażi ta’ għarfien 
dwar il-materja prima u li jiġu żviluppati 
soluzzjonijiet innovattivi għall-
esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-ipproċessar, 
ir-riċiklaġġ u l-rkupru kosteffettiv u favur l-
ambjent ta’ materja prima u għas-
sostituzzjoni tagħhom permezz ta’ 
alternattivi ekonomikament attraenti 
b’impatt ekoloġiku aktar baxx. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-titjib 
tal-bażi ta’ għarfien dwar id-disponibbiltà 
tal-materja prima; il-promozzjoni tal-
provvista sostenibbli u l-użu ta’ materja 
prima; is-sejba ta’ alternattivi għal materja 
prima kritika; u t-titjib fl-għarfien u l-ħiliet 
tas-soċjetà b’rabta mal-materja prima.

Il-mira hija li tittejjeb il-bażi ta’ għarfien 
dwar il-materja prima u li jiġu żviluppati 
soluzzjonijiet innovattivi għall-użu, ir-
riċiklaġġ u l-rkupru kosteffettiv, effiċjenti 
fir-riżorsi u favur l-ambjent ta’ materja 
prima u għas-sostituzzjoni tagħhom 
permezz ta’ alternattivi ekonomikament 
attraenti b’impatt ekoloġiku aktar baxx. 
Activities shall focus on: it-titjib tal-bażi 
ta’ għarfien dwar id-disponibbiltà tal-
materja prima; il-promozzjoni tal-provvista 
sostenibbli u l-użu ta’ materja prima; il-
promozzjoni tal-ekodisinn, is-sejba ta’ 
alternattivi għal materja prima kritika; l-
iżvilupp ta’ proċessi u sistemi b’ċiklu 
magħluq, l-appoġġ ta’ strateġiji u 
teknoloġija ta’ riċiklaġġ u ta’ użu mill-
ġdid; miżura min-naħa tad-domanda li 
tagħti s-setgħa liċ-ċittadini u lill-
konsumaturi għat-tnaqqis tal-konsum u 
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tal-ħela tal-materja prima, it-titjib fl-
għarfien u l-ħiliet tas-soċjetà b’rabta mal-
materja prima.

Or. mt

Emenda 369
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 5.3 – punt d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġu mrawma l-forom kollha 
ta’ ekoinnovazzjoni li jippermettu t-
tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-tisħiħ 
ta’ teknoloġiji, proċessi, servizzi u prodotti 
ekoinnovattivi u li tingħata spinta lill-
adozzjoni mis-suq u r-replikazzjoni 
tagħhom, b’attenzjoni speċjali għall-SMEs; 
l-appoġġ tal-politiki innovattivi u tibdil fis-
soċjetà; il-kejl u l-valutazzjoni tal-progress 
lejn ekonomija ekoloġika; u t-trawwim ta’ 
effiċjenza fir-riżorsi permezz ta’ sistemi 
diġitali.

Il-mira hija li jiġu mrawma l-forom kollha 
ta’ ekoinnovazzjoni li jippermettu t-
tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-tisħiħ 
ta’ teknoloġiji, proċessi, servizzi u prodotti 
ekoinnovattivi u li tingħata spinta lill-
adozzjoni mis-suq bi prezzijiet aċċessibbli
u r-replikazzjoni tagħhom, b’attenzjoni 
speċjali għall-SMEs; l-appoġġ tal-politiki 
innovattivi u tibdil fis-soċjetà; il-kejl u l-
valutazzjoni tal-progress lejn ekonomija 
ekoloġika; u t-trawwim ta’ effiċjenza fir-
riżorsi permezz ta’ sistemi diġitali.

Or. mt

Emenda 370
Anna Záborská

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 6.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel nett, fl-Unjoni jippersistu 
inugwaljanzi sinifikanti kemm bejn il-
pajjiżi kif ukoll fi ħdanhom. Fl-2010 l-
Indiċi tal-Iżvilupp tal-Bniedem, kejl 
aggregat tal-progress fis-saħħa, l-

L-ewwel nett, fl-Unjoni jippersistu 
inugwaljanzi kemm bejn il-pajjiżi kif ukoll 
fi ħdanhom. Fl-2010 l-Indiċi tal-Iżvilupp 
tal-Bniedem, kejl aggregat tal-progress fis-
saħħa, l-edukazzjoni u d-dħul, immarka l-
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edukazzjoni u d-dħul, immarka l-punteġġ 
tal-Istati Membri tal-Unjoni bejn 0,743 u 
0,895, u b’hekk irrifletta diverġenzi 
konsiderevoli bejn il-pajjiżi. Jippersistu 
wkoll inugwaljanzi konsiderevoli bejn is-
sessi: pereżempju, fl-Unjoni d-differenza 
bejn is-sessi fil-pagi għadha ta’ 17.8 % 
favur l-irġiel. Wieħed minn kull sitt 
ċittadini tal-Unjoni llum (madwar 
80 miljun persuna) huwa fir-riskju ta’ 
faqar. Matul l-aħħar żewġ deċennji l-faqar 
tal-adulti żgħażagħ u l-familji bit-tfal 
żdied. Ir-rata ta’ nuqqas ta’ impjiegi fost 
iż-żgħażagħ hija aktar minn 20%. 
150 miljun Ewropew (madwar 25%) qatt 
ma użaw l-internet u jistgħu qatt ma 
jkollhom biżżejjed kompetenzi diġitali. 
Żdiedu wkoll l-apatija politika u l-
polarizzazzjoni fl-elezzjonijiet, u dan 
jirrifletti tnaqqis fil-fiduċja taċ-ċittadini fis-
sistemi tal-politika attwali. Dawn iċ-ċifri 
jissuġġerixxu li xi gruppi soċjali u l-
komunitajiet jitħallew barra 
persistentament mill-iżvilupp soċjali u 
ekonomiku u/jew il-politika demokratika.

punteġġ tal-Istati Membri tal-Unjoni bejn 
0,743 u 0,895, u b’hekk irrifletta 
diverġenzi konsiderevoli bejn il-pajjiżi. 
Jippersistu wkoll inugwaljanzi bejn l-irġiel 
u n-nisa. Wieħed minn kull sitt ċittadini 
tal-Unjoni llum (madwar 80 miljun 
persuna) huwa fir-riskju ta’ faqar. Matul l-
aħħar żewġ deċennji l-faqar tal-adulti 
żgħażagħ u l-familji bit-tfal żdied. Ir-rata 
ta’ nuqqas ta’ impjiegi fost iż-żgħażagħ 
hija aktar minn 20%. 150 miljun Ewropew 
(madwar 25%) qatt ma użaw l-internet u 
jistgħu qatt ma jkollhom biżżejjed 
kompetenzi diġitali. Żdiedu wkoll l-apatija 
politika u l-polarizzazzjoni fl-elezzjonijiet, 
u dan jirrifletti tnaqqis fil-fiduċja taċ-
ċittadini fis-sistemi tal-politika attwali. 
Dawn iċ-ċifri jissuġġerixxu li xi gruppi 
soċjali u l-komunitajiet jitħallew barra 
persistentament mill-iżvilupp soċjali u 
ekonomiku u/jew il-politika demokratika.

Or. mt

Emenda 371
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 6.3.1 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma’ msieħba
internazzjonali, permezz ta’ xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet 
organizzazzjonali. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista’ jkollha rwol 

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma’ msieħba
internazzjonali, permezz ta’ xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet 
organizzazzjonali. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista’ jkollha rwol 
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importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta’ 
politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta’ diversi forom 
ta’ diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi jew id-
diviżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma’ reġjuni oħra fid-dinja. 
B’mod partikolari, dan għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
azzjoni esterna ġenerali tal-Unjoni. 
Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi biex 
tiġi rilaxxata l-eċċellenza fir-reġjuni anqas 
żviluppati, biex b’hekk tiżdied il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020.

importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta’ 
politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta’ diversi forom 
ta’ diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi, 
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età, inkluż il-
miżuri biex jitneħħew l-ostakli għall-
aċċessibbiltà ta’ persuni b’diżabbiltà jew
id-diviżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma’ reġjuni oħra fid-dinja. 
B’mod partikolari, dan għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
azzjoni esterna ġenerali tal-Unjoni. 
Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi biex 
tiġi rilaxxata l-eċċellenza fir-reġjuni anqas 
żviluppati, biex b’hekk tiżdied il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020.

Or. mt

Ġustifikazzjoni

Aktar minn 15% tal-popolazzjoni Ewropea hija diżabbli. Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni 
abbażi tad-diżabbiltà għandha tiġi indirizzata b’mod ċar fil-proposti tal-Orizzont 2020 (skont 
l-Artikolu 21 tal-Karta Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali, l-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-
UE, l-Artikolu 10 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE u l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltà).

Emenda 372
Anna Záborská

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 6.3.1 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma’ msieħba
internazzjonali, permezz ta’ xjenza mill-

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma’ msieħba
internazzjonali, permezz ta’ xjenza mill-
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aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet 
organizzazzjonali. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista’ jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta’ 
politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta’ diversi forom 
ta’ diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, 
bħall-inugwaljanzi bejn is-sessi jew id-
diviżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma’ reġjuni oħra fid-dinja. 
B’mod partikolari, dan għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
azzjoni esterna ġenerali tal-Unjoni. 
Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi biex 
tiġi rilaxxata l-eċċellenza fir-reġjuni anqas 
żviluppati, biex b’hekk tiżdied il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020.

aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet 
organizzazzjonali. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista’ jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta’ 
politiki li jiġġieldu l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali fis-soċjetajiet Ewropej, id-
diviżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma’ reġjuni oħra fid-dinja. 
B’mod partikolari, dan għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
azzjoni esterna ġenerali tal-Unjoni. 
Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi biex 
tiġi rilaxxata l-eċċellenza fir-reġjuni anqas 
żviluppati, biex b’hekk tiżdied il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020.

Or. mt

Emenda 373
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 6.3.1 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. mt
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Emenda 374
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 6.3.1 – paragrafu 2 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà fir-
riċerka u l-innovazzjoni;

(c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà, 
anki permezz tal-konsultazzjoni mal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, 
b’mod partikolari l-organizzazzjonijiet tal-
persuni b’diżabbilità, fir-riċerka u l-
innovazzjoni;

Or. mt

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi prodotta riċerka li hija utli u sinifikanti għas-soċjetà, huwa vitali li l-persuni 
b’diżabbiltà u l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom jiġu inklużi b’mod sħiħ fi 
proġetti ta’ riċerka ffinanzjati mill-Orizzont 2020. Dan huwa essenzjali jekk irridu niżguraw 
li r-riċerka Ewropea tagħti r-riżultati skont il-ħtiġijiet tas-soċjetà u ċ-ċittadini, speċjalment il-
persuni b’diżabbiltà. F’dan l-istadju, bħalissa ma jissemmiex l-involviment tal-persuni 
b’diżabbiltà fir-riċerka tal-Orizzont 2020 u l-proposta trid tiġi emendata kif xieraq.

Emenda 375
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 6.3.1 – paragrafu 2 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà fir-
riċerka u l-innovazzjoni;

(c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà fir-
riċerka u l-innovazzjoni; jiżdied l-
apprezzament tax-xjenza min-naħa tas-
soċjetà

Or. mt

Ġustifikazzjoni

Il-perċezzjoni tal-importanza li x-xjenza hija fattur importanti għas-soċjetà.
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Emenda 376
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 6.3.3 – paragrafu 2– punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-tisħiħ tas-sigurtà permezz tal-ġestjoni 
tal-fruntieri;

(b) it-tisħiħ tas-sigurtà permezz tal-ġestjoni 
tal-fruntieri, b’riferiment partikolari għall-
kontroll tal-immigrazzjoni illegali fit-
territorju tal-UE;

Or. mt

Emenda 377
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 6.3.3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tiżdied r-reżistenza tal-Ewropa għall-
kriżijiet u d-diżastri;

(d) tiżdied il-prevenzjoni, ir-rispons u r-
reżistenza tal-Ewropa għall-kriżijiet u d-
diżastri, inkluż id-diżastri naturali u dawk 
ikkawżati mill-bniedem;

Or. mt

Emenda 378
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti V – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa qed tiffaċċja għadd ta’ dgħufiji 
strutturali f’dak li jirrigwarda l-kapaċità ta’ 
innovazzjoni u l-ħila tagħha li toħloq 

L-Ewropa qed tiffaċċja għadd ta’ dgħufiji 
strutturali f’dak li jirrigwarda l-kapaċità ta’ 
innovazzjoni u l-ħila tagħha li toħloq 
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servizzi, prodotti u proċessi ġodda. Fost il-
kwistjonijiet ewlenin attwali hemm ir-
rekord relattivament fqir tal-Ewropa biex
jattira u jżomm it-talenti; l-użu insuffiċjenti 
tal-punti tajbin eżistenti tar-riċerka biex 
jinħoloq valur ekonomiku u soċjali; il-
livelli baxxi ta’ attività intraprenditorjali; 
skala ta’ riżorsi f’ċentri ta’ eċċellenza li 
mhix suffiċjenti biex tikkompeti 
globalment; u għadd eċċessiv ta’ ostakli 
għal kollaborazzjoni fi ħdan it-trijangolu 
tal-għarfien ta' edukazzjoni, riċerka u 
kummerċ ogħla fil-livell Ewropew.

servizzi, prodotti u proċessi ġodda. Fost il-
kwistjonijiet ewlenin attwali hemm : ir-
rekord relattivament fqir tal-Ewropa li 
tattira u żżomm it-talenti; it-tnaqqis tal-
karatteristiċi tekniċi u xjentifiċi li huma 
storikament partikolari għat-territorji 
differenti; l-użu insuffiċjenti tal-punti 
tajbin eżistenti tar-riċerka biex jinħoloq 
valur ekonomiku u soċjali; il-livelli baxxi 
ta’ attività intraprenditorjali; riżorsi f’ċentri 
ta’ eċċellenza li mhix suffiċjenti biex 
tikkompeti globalment; għadd eċċessiv ta’ 
ostakli għal kollaborazzjoni fi ħdan it-
trijangolu tal-għarfien ta' edukazzjoni, 
riċerka u kummerċ ogħla fil-livell 
Ewropew.

Or. mt

Emenda 379
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Anness I – parti V – punt 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT se jindirizza dawn il-kwistjonijiet 
billi jippromwovi bidliet strutturali fix-
xenarju Ewropew tal-innovazzjoni. Dan se 
jagħmlu billi jrawwem l-integrazzjoni tal-
edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-ogħla standards, biex 
b’hekk jinħolqu ambjenti ġodda li jwasslu 
għall-innovazzjoni, u billi jiġu promossi u 
appoġġati ġenerazzjoni ġdida ta’ persuni 
intraprenditorjali. Billi jagħmel dan, l-EIT 
se jagħti l-kontribuzzjoni sħiħa tiegħu 
għall-ilħuq tal-objettivi tal-Ewropa 2020 u 
b’mod partikolari dawk tal-inizjattivi 
ewlenin Unjoni tal-Innovazzjoni u 
Żgħażagħ Attivi.

L-EIT se jindirizza dawn il-kwistjonijiet 
billi jippromwovi bidliet strutturali fix-
xenarju Ewropew tal-innovazzjoni. Dan se 
jagħmlu billi jrawwem l-integrazzjoni tal-
edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-ogħla standards, biex 
b’hekk ixerred iċ-ċentri ta’ kolokazzjoni 
tal-KICs madwar ir-reġjuni Ewropej biex 
b’hekk jinħolqu ambjenti ġodda li jwasslu 
għall-innovazzjoni, kif ukoll billi jiġu 
promossi u appoġġati ġenerazzjoni ġdida 
ta’ persuni intraprenditorjali. Billi jagħmel 
dan, l-EIT se jagħti l-kontribuzzjoni sħiħa 
tiegħu għall-ilħuq tal-objettivi tal-
Ewropa 2020 u b’mod partikolari dawk tal-
inizjattivi ewlenin Unjoni tal-Innovazzjoni 
u Żgħażagħ Attivi.
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Or. mt

Emenda 380
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti V – punt 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT, permezz tal-KICs tiegħu, jopera 
f’konformità mal-loġika tan-negozju. 
Tmexxija soda hija prerekwiżit: kull KIC 
hija xprunata minn CEO. L-imsieħba tal-
KIC huma rappreżentati minn entitajiet 
legali uniċi biex jippermettu teħid ta’ 
deċiżjonijiet aktar simplifikat. Il-KICs 
għandhom jippreżentaw pjanijiet ta’ 
negozju annwali, inkluż portafoll 
ambizzjuż ta’ attivitajiet mill-edukazzjoni 
sal-ħolqien ta’ negozji, b’miri u riżultati 
ċari, li jfittxu li jiksbu impatt kemm fuq is-
suq kif ukoll fuq is-soċjetà. Ir-regoli attwali 
dwar il-parteċipazzjoni, l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ tal-KICs jippermettu li 
jittieħdu deċiżjonijiet b’mod rapidu u 
prattiku.

L-EIT, permezz tal-KICs tiegħu, jopera 
f’konformità mal-loġika tan-negozju. 
Tmexxija soda hija prerekwiżit: kull KIC 
hija xprunata minn CEO. L-imsieħba tal-
KIC huma rappreżentati minn entitajiet 
legali uniċi biex jippermettu teħid ta’ 
deċiżjonijiet aktar simplifikat. Il-KICs 
għandhom jippreżentaw pjanijiet ta’ 
negozju annwali, inkluż portafoll 
ambizzjuż ta’ attivitajiet mill-edukazzjoni 
sal-ħolqien ta’ negozji, b’miri u riżultati 
ċari, li jfittxu li jiksbu impatt kemm fuq is-
suq kif ukoll fuq is-soċjetà u mill-valur 
miżjud ċar, stabbilit permezz ta’ approċċ 
ibbażat fuq ir-riżultati. Ir-regoli attwali 
dwar il-parteċipazzjoni, l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ tal-KICs jippermettu li 
jittieħdu deċiżjonijiet b’mod rapidu u 
prattiku.

Or. mt

Ġustifikazzjoni

Ir-riferiment għall-approċċ ibbażat fuq ir-riżultati,inkluż it-titolu, mhuwiex rifless fit-test tal-
paragrafu, filwaqt li l-valur miżjud stabbilit minn dan l-approċċ irid jiġi spjegat b'mod ċar.

Emenda 381
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti V – punt 3 – punt b – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrateġija u l-attivitajiet tal-EIT 
għandhom ikunu xprunati lejn iffukar fuq 
l-isfidi tas-soċjetà li huma ta’ rilevanza 
kbira għall-ġejjieni, bħat-tibdil fil-klima 
jew l-enerġija sostenibbli. Billi jindirizza l-
isfidi ewlenin tas-soċjetà b’mod 
komprensiv, l-EIT se jippromwovi 
approċċi interdixxiplinari u 
multidixxiplinari u jgħin biex jiffoka l-
isforzi tar-riċerka tal-imsieħba fil-KICs.

L-istrateġija u l-attivitajiet tal-EIT 
għandhom ikunu xprunati lejn iffukar fuq 
l-isfidi tas-soċjetà li huma ta’ rilevanza 
kbira għall-ġejjieni. Billi jindirizza l-isfidi 
ewlenin tas-soċjetà b’mod komprensiv, l-
EIT se jippromwovi approċċi 
interdixxiplinari u multidixxiplinari u jgħin 
biex jiffoka l-isforzi tar-riċerka tal-
imsieħba fil-KICs.

Or. mt

Emenda 382
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti V – punt 3 – punt c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT għandu jintegra kompletament l-
edukazzjoni u t-taħriġ fl-istadji kollha tal-
karrieri u jiżviluppa kurrikuli ġodda u 
innovattivi biex jirrifletti l-ħtieġa għal 
profili ġodda kollha li joħolqu l-isfidi 
kumplessi tas-soċjetà u ekonomiċi. Għal 
dan il-għan, l-EIT se jkollu rwol ewlieni fl-
inkoraġġiment tar-rikonoxximent ta’ 
degrees u diplomi ġodda fl-Istati Membri.

L-EIT għandu jintegra kompletament l-
edukazzjoni u t-taħriġ fl-istadji kollha tal-
karrieri u jiżviluppa kurrikuli ġodda u 
innovattivi biex jirrifletti l-ħtieġa għal 
profili ġodda derivati mill-evoluzzjoni 
kostanti tas-soċjetà, tal-ekonomija u tas-
suq tax-xogħol. Għal dan il-għan, l-EIT se 
jkollu rwol ewlieni fl-inkoraġġiment tar-
rikonoxximent ta’ degrees u diplomi ġodda 
fl-Istati Membri.

Or. mt

Emenda 383
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti V – punt 3 – punt b – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT se jkollu wkoll rwol sostanzjali fit-
traqqim tal-kunċett ta’ “intraprenditorija” 
permezz tal-programmi edukattivi tiegħu, 
li jippromwovu prattika ta’ 
intraprenditorija f’kuntest ta’ għarfien 
intensiv, fuq il-bażi ta’ riċerka innovattiva 
u kontribuzzjoni għal soluzzjonijiet ta’ 
rilevanza kbira għas-soċjetà.

imħassar

Or. mt

Ġustifikazzjoni

Huwa riskjuż u perikoluż li wieħed jgħaqqad il-kunċett ta’ intraprenditorija esklussivament 
mal-programmi edukattivi, għaliex dan ikun ifisser li wieħed jistabbilixxi minn qabel min 
huwa “intraprenditur” u min le.

Emenda 384
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti V – punt 3 – punt f – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT se jagħti kontribut kbir għall-
objettivi stabbiliti f'Orizzont 2020, b’mod 
partikolari billi jindirizza l-isfidi tas-soċjetà 
b’mod li jikkumplementa inizjattivi oħra 
f’dawn l-oqsma. Huwa se jittestja approċċi 
ġodda u simplifikati lejn l-iffinanzjar u l-
amministrazzjoni, u b’hekk ikollu rwol ta’ 
pijunier fix-xenarju Ewropew tal-
innovazzjoni. L-approċċ tiegħu lejn l-
iffinanzjar se jkun ibbażat b’fermezza fuq 
effett qawwi ta’ ingranaġġ, filwaqt li jiġu 
mmobilizzati fondi pubbliċi kif ukoll 
privati. Barra minn hekk, huwa se juża 
strumenti kompletament ġodda għal 
appoġġ immirat lejn attivitajiet individwali 
permezz tal-Fondazzjoni EIT.

L-EIT se jagħti kontribut kbir għall-
objettivi stabbiliti f'Orizzont 2020, b’mod 
partikolari billi jindirizza l-isfidi tas-soċjetà 
b’mod li jikkumplementa inizjattivi oħra 
f’dawn l-oqsma. Huwa se jittestja approċċi 
ġodda u simplifikati lejn l-iffinanzjar u l-
amministrazzjoni, u b’hekk ikollu rwol ta’ 
pijunier fix-xenarju Ewropew tal-
innovazzjoni. L-approċċ tiegħu lejn l-
iffinanzjar se jkun ibbażat b’fermezza fuq 
effett qawwi ta’ ingranaġġ, filwaqt li jiġu 
mmobilizzati fondi pubbliċi kif ukoll 
privati. Barra minn hekk, huwa se juża 
strumenti kompletament ġodda għal 
appoġġ immirat lejn attivitajiet individwali.

Or. mt
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Emenda 385
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – parti V – punt 3 – punt g – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz tal-KICs u ċ-ċentri ta’ 
kolokazzjoni tagħhom - nodi ta’ 
eċċellenza, li jlaqqgħu flimkien imsieħba 
fl-edukazzjoni ogħla, ir-riċerka u n-negozju 
f’post ġeografiku partikolari - l-EIT se 
jkun marbut ukoll mal-politika reġjonali. 
B’mod partikolari huwa għandu jiżgura 
rabta aħjar bejn l-istituzzjonijiet ta’ 
edukazzjoni ogħla u l-innovazzjoni u t-
tkabbir reġjonali, fil-kuntest ta’ strateġiji 
ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti reġjonali u 
nazzjonali. Billi jagħmel dan, se 
jikkontribwixxi għall-objettivi tal-Politika 
ta’ Koeżjoni tal-Unjoni.

Permezz tal-KICs u ċ-ċentri ta’ 
kolokazzjoni tagħhom - nodi ta’ 
eċċellenza, li jlaqqgħu flimkien imsieħba 
fl-edukazzjoni ogħla, ir-riċerka u n-negozju 
f’post ġeografiku partikolari - l-EIT se 
jkun marbut ukoll mal-politika reġjonali. 
B’mod partikolari huwa għandu jiżgura 
rabta aħjar bejn l-istituzzjonijiet ta’ 
edukazzjoni għolja, is-suq tax-xogħol u l-
innovazzjoni u t-tkabbir reġjonali u lokali, 
fil-kuntest ta’ strateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti lokali, 
reġjonali u nazzjonali. Billi jagħmel dan, se 
jikkontribwixxi għall-objettivi tal-Politika 
ta’ Koeżjoni tal-Unjoni.

Or. mt

Ġustifikazzjoni

Jekk l-edukazzjoni għolja ma tiġix marbuta wkoll mas-suq tax-xogħol, partikolarment fil-livell 
reġjonali u lokali, l-Ewropa ma tistax telimina wieħed min-nuqqasijiet ewlenin tagħha 
f'termini ta' tkabbir ekonomiku.

Emenda 386
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness II – tabella

Test propost mill-Kummissjoni

I Xjenza eċċellenti, li minnha: 27818
1. Il-Kunsill Ewropew għar-Riċerka 15008

2. It-Teknoloġiji Futuri u Emerġenti 3505
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3. Azzjonijiet Marie Curie ta’ ħiliet, taħriġ u żvilupp tal-
karriera

6503

4. Infrastrutturi tar-riċerka Ewropea (inklużi Infrastrutturi 
elettroniċi)

2802

II Tmexxija industrijali, li minnha: 20280
1. Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali* 15580 li 500 minnhom 

huma għall-EIT

2. Aċċess għall-iffinanzjar ta’ riskju** 4000
3. Innovazzjoni fl-SMEs 700

III Sfidi tas-soċjetà, li minnhom 35888
1. Saħħa, tibdil demografiku u benesseri; 9077 li 292 minnhom 

huma għall-EIT
2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, riċerka tal-baħar u 
marittima, u l-bijoekonomija;

4694 li 150 minnhom 
huma għall-EIT

3. Enerġija sikura, nadifa u effiċjenti 6537 li 210 minnhom 
huma għall-EIT

4. Trasport intelliġenti, ekoloġiku u integrat 7690 li 247 minnhom 
huma għall-EIT

5. Azzjoni Klimatika, użu effiċjenti ta’ riżorsi u materja 
prima 

3573 li 115 minnhom 
huma għall-EIT

6. Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri 4317 li 138 minnhom 
huma għall-EIT

Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 1542 + 1652***
Azzjonijiet diretti mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka 2212

TOTAL 87740

Emenda

I Xjenza eċċellenti, li minnha: 29,3%

1. Il-Kunsill Ewropew għar-Riċerka 14,5%
2. It-Teknoloġiji Futuri u Emerġenti 3,9%

3. Azzjonijiet Marie Curie ta’ ħiliet, taħriġ u żvilupp tal-
karriera

7,4%

4. Infrastrutturi tar-riċerka Ewropea (inklużi Infrastrutturi 
elettroniċi)

3,5%
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II Tmexxija industrijali, li minnha: 25,2%
1. Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali* 17,7%

2. Aċċess għall-iffinanzjar ta’ riskju** 4,5%
3. Innovazzjoni fl-SMEs 3%

III Sfidi tas-soċjetà, li minnha 40,4%

1. Saħħa, tibdil demografiku u benesseri; 12% 
2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, riċerka tal-baħar u 
marittima, u l-bijoekonomija;

5,3%

3. Enerġija sikura, nadifa u effiċjenti 7,7%

4. Trasport intelliġenti, ekoloġiku u integrat 8,7%
5. Azzjoni Klimatika, użu effiċjenti ta’ riżorsi u materja 

prima 
4,2%

6. Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri 2,5%
Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 3%

Azzjonijiet diretti mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka 2,1%
TOTAL 100%

Or. mt

Ġustifikazzjoni

L-emenda għandha l-għan li tiżgura s-saħħa ta’ kull linja baġitarja peress li l-pakkett globali 
huwa ftehim suġġett fi ħdan in-negozjati dwar l-MFF. [Il-persentaġġi għandhom jiġu 
sostitwiti biċ-ċifra korrispondenti ta’ miljuni ta’ EUR hekk kif jintlaħaq ftehim dwar il-pakkett 
finanzjarju totali, skont ir-Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju 
multiannwali għas-snin 2014-2020]

Emenda 387
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness II – tabella

Test propost mill-Kummissjoni
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Emenda

Xjenza eċċellenti, li minnha: 27 818
1. Il-Kunsill Ewropew għar-Riċerka 15 008
2. It-Teknoloġiji Futuri u Emerġenti 3 505
3. Azzjonijiet Marie Curie ta’ ħiliet, taħriġ u żvilupp 

tal-karriera
6 503

4. Infrastrutturi tar-riċerka Ewropea (inklużi 
Infrastrutturi elettroniċi)

2 802

II Tmexxija industrijali, li minnha: 20 280
1. Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali* 15 580 li 500 minnhom 

huma għall-EIT
2. Aċċess għall-iffinanzjar ta’ riskju 4 000
3. Innovazzjoni fl-SMEs 700

III Sfidi tas-soċjetà, li minnha: 35 888
1. Saħħa, tibdil demografiku u benesseri 9 077 li 292 minnhom 

huma għall-EIT
2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, riċerka tal-

baħar u marittima, u l-bijoekonomija
4 694 li 150 minnhom 
huma għall-EIT

3. Enerġija sikura, nadifa u effiċjenti 6 537 li 210 minnhom 
huma għall-EIT

4. Trasport intelliġenti, ekoloġiku u integrat 7 690 li 247 minnhom 
huma għall-EIT

5. Azzjoni Klimatika, użu effiċjenti ta’ riżorsi u materja 
prima 

3 573 li 115 minnhom 
huma għall-EIT

6. Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri 4 317 li 138 minnhom 
huma għall-EIT

Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (IET) 1 542 + 1 652***
Azzjonijiet diretti mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka 2 212

TOTAL 87 740
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Or. mt

Ġustifikazzjoni

Jekk il-bilanċ jibqa’ l-istess, huwa xieraq li jerġgħu jitfasslu l-prijoritajiet proposti mill-
Kummissjoni. Biex jintlaħaq l-għan tat-tmexxija industrija, huwa ta’ importanza strateġika li 
tiġi inkoraġġita l-parteċipazzjoni tal-SMEs, jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-kreditu u tiżdied l-
allokazzjoni għall-SMEs innovattivi. Barra minn hekk, fir-rigward tal-objettiv tal-isfidi għas-
soċjetà, ir-riċerka fil-qasam tas-saħħa għandu jkollha prijorità ferm akbar minn dik allokata 
mill-Kummissjoni, billi jiġi miżjud l-allokazzjoni tal-baġit tagħha.

I Xjenza eċċellenti, li minnha: 23 818
1. Il-Kunsill Ewropew għar-Riċerka 10 008
2. It-Teknoloġiji Futuri u Emerġenti 4 505
3. Azzjonijiet Marie Curie ta’ ħiliet, taħriġ u żvilupp 

tal-karriera
6 503

4. Infrastrutturi tar-riċerka Ewropea (inklużi 
Infrastrutturi elettroniċi)

2 802

II Tmexxija industrijali, li minnha: 25 280
1. Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali* 15 580 li 500 minnhom 

huma għall-EIT
2. Aċċess għall-iffinanzjar ta’ riskju 6 000
3. Innovazzjoni fl-SMEs 3 700

III Sfidi tas-soċjetà, li minnha: 34 388
1. Saħħa, tibdil demografiku u benesseri 13 147 li 292 minnhom 

huma għall-EIT
2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, riċerka tal-

baħar u marittima, u l-bijoekonomija
4 694 li 150 minnhom 
huma għall-EIT

3. Enerġija sikura, nadifa u effiċjenti 4 537 li 140 minnhom 
huma għall-EIT

4. Trasport intelliġenti, ekoloġiku u integrat 6 690 li 217 minnhom 
huma għall-EIT

5. Azzjoni Klimatika, użu effiċjenti ta’ riżorsi u materja 
prima 

1 003 li 45 minnhom 
huma għall-EIT

6. Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri 4 317 li 138 minnhom 
huma għall-EIT

Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (IET) 1 042 + 1 482***
Azzjonijiet diretti mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka 2 212

TOTALE 87 740
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Emenda 388
Julie Girling

Proposta għal regolament
Anness II – tabella

Test propost mill-Kummissjoni

I Xjenza eċċellenti, li minnha: 27818

1. Il-Kunsill Ewropew għar-Riċerka 15008

2. It-Teknoloġiji Futuri u Emerġenti 3505

3. Azzjonijiet Marie Curie ta’ ħiliet, taħriġ u żvilupp tal-karriera 6503

4. Infrastrutturi tar-riċerka Ewropea (inklużi Infrastrutturi elettroniċi) 2802

 II Tmexxija industrijali, li minnha: 20280

1. Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali* 15580 li 500 minnhom 
huma għall-EIT

2. Aċċess għall-iffinanzjar ta’ riskju** 4000

3. Innovazzjoni fl-SMEs 700

III Sfidi tas-soċjetà, li minnha 35888

1. Saħħa, tibdil demografiku u benesseri; 9077 li 292 minnhom 
huma għall-EIT

2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, riċerka tal-baħar u 
marittima, u l-bijoekonomija;

4694 li 150 minnhom 
huma għall-EIT

3. Enerġija sikura, nadifa u effiċjenti 6537 li 210 minnhom 
huma għall-EIT

4. Trasport intelliġenti, ekoloġiku u integrat 7690 li 247 minnhom 
huma għall-EIT

5. Azzjoni Klimatika, użu effiċjenti ta’ riżorsi u materja prima 3573 li 115 minnhom 
huma għall-EIT

6. Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri 4317 li 138 minnhom
huma għall-EIT

Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 1542 + 1652***

Azzjonijiet diretti mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka 2212
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TOTAL 87740

Emenda

Xjenza eċċellenti, li minnha: 31.8%

1. Il-Kunsill Ewropew għar-Riċerka 17.1%

2. It-Teknoloġiji Futuri u Emerġenti 4%

3. Azzjonijiet Marie Curie ta’ ħiliet, taħriġ u żvilupp tal-karriera 7.5%

4. Infrastrutturi tar-riċerka Ewropea (inklużi Infrastrutturi elettroniċi) 3.2%

II Tmexxija industrijali, li minnha: 23.3%

1. Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali* 17.8%

2. Aċċess għall-iffinanzjar ta’ riskju** 4.6%

3. Innovazzjoni fl-SMEs 0.9 %

III Sfidi tas-soċjetà, li minnhom: 41.3%

1. Saħħa, Bidla Demografika u Benesseri 10.3%
2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, riċerka tal-baħar u 

marittima u l-bijoekonomija 5.3%

3. Enerġija sikura, nadifa u effiċjenti 7.5%

4. Trasport intelliġenti, ekoloġiku u integrat 8.8%

5. Azzjoni Klimatika, użu effiċjenti ta’ riżorsi u materja prima 4.1%

6. Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri 5.3%

Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 1.2%

Azzjonijiet diretti mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka 2.5%

TOTAL Orizzont 2020 Pre-ITER 100%
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ITER 3.2%

TOTAL Orizzont 2020 + ITER 103.2%

Or. mt

Ġustifikazzjoni

Il-Baġits għall-Pilastri 2 u 3 ma għandhomx jintużaw b’mod speċifiku għall-EIT. Jekk l-EIT 
hija l-aktar mod kosteffiċjenti u ta’ valur miżjud għat-twassil tal-għanijiet tal-Pilastri 2 u 3, 
dawn l-ammonti jistgħu jiġu mċaqalqa għal programmi tal-EIT wara r-reviżjoni ad interim.
€500 miljun mill-baġit inizjali tal-EIT ġew allokati għal:"innovazzjoni inklussiva" (300 
miljun) għat-twessigħ tal-parteċipazzjoni, Marie Curie (100 miljun), u l-Innovazzjoni fl-SMEs 
(100 miljun). ITER hija faċilità unika għar-riċerka dwar il-fiżika ta’ temperatura għolja, 
astrofiżika u tal-plażma, u dwar teknoloġija relatata ma’ materjali u kalamiti. Huwa propost 
li l-baġit ta’ H2020 jii miżjud bid-daqs ta’ ITER sabiex ITER ikompli fi ħdan il-Qafas.

Emenda 389
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness II – tabella – informazzjoni għat-tabella – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Inkluż EUR 8975 miljun għat-Teknoloġiji 
tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni 
(ICT) li EUR 1795 miljun għal fotonika u 
l-mikro u n-nanotelettroniċi, 
EUR 4293 miljun għal nanoteknoloġiji, 
materjali avvanzati u manitfattura u 
pproċessar avvanzati, EUR 575 miljun
għall-bijoteknoloġija u EUR 1737 miljun
għall-ispazju. B’riżultat, EUR 6663 miljun
se jkunu disponibbli biex jappoġġaw 
Teknoloġiji Ewlenin Abilitanti.

*Inkluż 57,6% għat-Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT) li 
11,5% għal fotonika u l-mikro u n-
nanotelettroniċi, 27,6% għal 
nanoteknoloġiji, materjali avvanzati u 
manitfattura u pproċessar avvanzati, 3,7%
għall-bijoteknoloġija u 11,1% għall-
ispazju. B’riżultat, 42,9% se jkunu 
disponibbli biex jappoġġaw Teknoloġiji 
Ewlenin Abilitanti.

Or. mt

Emenda 390
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta għal regolament
Anness II – tabella – informazzjoni għat-tabella

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madwar EUR 1131 miljun ta’ dan l-
ammont jistgħu jmorru għall-
implimentazzjoni tal-proġetti tal-Pjan tat-
Teknoloġija Enerġetika Strateġika (Pjan 
SET). Madwar terz minnhom jistgħu 
jmorru għall-SMEs.

Madwar 28,3% ta’ dan l-ammont jistgħu 
jmorru għall-implimentazzjoni tal-proġetti 
tal-Pjan tat-Teknoloġija Enerġetika 
Strateġika (Pjan SET). Madwar terz 
minnhom jistgħu jmorru għall-SMEs.

Or. mt

Emenda 391
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness II – tabella – informazzjoni għat-tabella – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

***L-ammont totali se jkun disponibbli 
permezz ta’ allokazzjonijiet kif previst fl-
Artikolu 6(3). It-tieni allokazzjoni ta’ 
EUR 1652 miljun għandha tkun 
disponibbli pro-rata mill-baġits tal-Isfidi 
tas-Soċjetà u t-Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali, fuq bażi 
indikattiva u soġġett għal reviżjoni kif 
stipulat fl-Artikolu 26(1).

imħassar

Or. mt


