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Emenda 128
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp tal-programmi ta’ skrinjar 
jiddependi fuq l-identifikazzjoni ta’ 
bijomarkaturi bikrija ta’ riskji u tfaċċar ta’ 
mard, u l-iskjerament tagħhom jiddependi 
fuq l-ittestjar u l-validazzjoni tal-metodi u 
programmi ta’ skrinjar. Identifikazzjoni ta’ 
individwi u popolazzjonijiet f’riskju għoli 
ta’ mard se twassal għal strateġiji 
personalizzati, stratifikati u kollettivi biex 
jiġu żviluppati prevenzjoni għall-mard 
effettiva u kosteffettiva.

L-iżvilupp tal-programmi ta’ skrinjar 
jiddependi mhux biss fuq l-identifikazzjoni 
ta’ bijomarkaturi bikrija ta’ riskji iżda 
wkoll fuq proċessi ewlenin u tfaċċar ta’ 
mard, u l-iskjerament tagħhom jiddependi 
fuq l-ittestjar u l-validazzjoni tal-metodi u 
programmi ta’ skrinjar. Identifikazzjoni ta’ 
individwi u popolazzjonijiet f’riskju għoli 
ta’ mard se twassal għal strateġiji 
personalizzati, stratifikati u kollettivi biex 
jiġu żviluppati prevenzjoni għall-mard 
effettiva u kosteffettiva.

Or. en

Emenda 129
Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp tal-programmi ta’ skrinjar 
jiddependi fuq l-identifikazzjoni ta’ 
bijomarkaturi bikrija ta’ riskji u tfaċċar ta' 
mard, u l-iskjerament tagħhom jiddependi 
fuq l-ittestjar u l-validazzjoni tal-metodi u 
programmi ta' skrinjar.  Identifikazzjoni ta’ 
individwi u popolazzjonijiet f’riskju għoli 
ta’ mard se twassal għal strateġiji 
personalizzati, stratifikati u kollettivi biex 
jiġu żviluppati prevenzjoni għall-mard 
effettiva u kosteffettiva.

L-iżvilupp tal-programmi ta’ skrinjar 
jiddependi fuq l-identifikazzjoni ta’ 
bijomarkaturi bikrija ta’ riskji u tfaċċar ta' 
mard, u l-iskjerament tagħhom jiddependi 
fuq l-ittestjar u l-validazzjoni tal-metodi u 
programmi ta' skrinjar.  Identifikazzjoni ta’ 
individwi u popolazzjonijiet f’riskju għoli 
ta’ mard se twassal għal strateġiji 
personalizzati, stratifikati u kollettivi biex 
tiġi żviluppata prevenzjoni għall-mard 
effettiva u kosteffettiva. Tingħata 
għalhekk prijorità lil dawn il-programmi 
ta’ skrinjar, li permezz tagħhom tista’ tiġi 
offruta prevenzjoni jew terapija lill-
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persuni kkonċernati jew huwa possibbli l-
iżvilupp.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Programmi ta’ skrinjar mingħajr konsegwenzi terapewtiċi jew preventivi mhumiex soluzzjoni, 
iżda joħolqu iżjed problemi, bħal pereżempju fil-qasam tal-protezzjoni tad-dejta.

Emenda 130
Peter Liese, Richard Seeber

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2a. L-indirizzar tal-kawżi tal-infertilità -
Hemm bżonn ta’ riċerka sabiex ikunu 
żviluppati prevenzjoni, dijanjożi u ġestjoni 
aktar effettivi ta’ disturbi li huma 
konnessi mal-infertilità. Ir-riċerka 
għandha tiffoka fuq oqsma bħall-kawżi 
tal-infertilità inkluż l-oriġini fetali tal-
infertilità u disturbi oħra relatati.

Or. en

Emenda 131
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Richard Seeber

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2b. Il-kontraċezzjoni maskili -
Il-kontraċezzjoni tiġi indirizzata 
primarjament permezz ta’ metodi li huma 
r-responsabbiltà u jqiegħdu l-piż fuq in-
nisa. F’xi okkażjonijiet dan iwassal għal 
problemi serji, pereżempju effetti 



AM\906857MT.doc 5/56 PE492.615v02-00

MT

sekondarji u kontraindikazzjoni. 
Għalhekk il-kontraċezzjoni maskili 
għandha tkun prijorità wkoll.

Or. en

Emenda 132
Christel Schaldemose

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-popolazzjonijiet umani huma taħt 
theddida minn infezzjonijiet ġodda u 
emerġenti (inklużi dawk li jirriżultaw mit-
tibdil fil-klima), minn reżistenza għad-
droga għal patoġeni eżistenti u minn 
konsegwenzi oħra diretti u indiretti tat-
tibdil fil-klima. Il-metodi mtejba għas-
sorveljanza, netwerks ta’ twissija bikrija, 
organizzazzjoni tas-servizz tas-saħħa u 
kampanji ta' prontezza huma meħtieġa 
għall-immudellar tal-epidemiċi, għar-
reazzjoni effettiva għall-pandemiċi, għar-
rispons għall-konsegwenzi tal-mard mhux 
infettiv tat-tibdil fil-klima, kif inhuma l-
isforzi sabiex jinżammu u jissaħħu l-
kapaċitajiet sabiex jiġġieldu l-mard infettiv 
li huwa reżistenti għad-droga.

Il-popolazzjonijiet umani huma taħt 
theddida minn infezzjonijiet ġodda u 
emerġenti (inklużi dawk li jirriżultaw mit-
tibdil fil-klima), minn reżistenza għad-
droga għal patoġeni eżistenti u minn 
konsegwenzi oħra diretti u indiretti tat-
tibdil fil-klima. Il-metodi mtejba għas-
sorveljanza, inkluż kemm fil-qasam uman 
kif ukoll f’dak veterinarju fir-rigward tar-
reżistenza għall-mediċini, netwerks ta’ 
twissija bikrija, organizzazzjoni tas-servizz 
tas-saħħa u kampanji ta' prontezza huma 
meħtieġa għall-immudellar tal-epidemiċi, 
għar-reazzjoni effettiva għall-pandemiċi, 
għar-rispons għall-konsegwenzi tal-mard 
mhux infettiv tat-tibdil fil-klima, kif 
inhuma l-isforzi sabiex jinżammu u 
jissaħħu l-kapaċitajiet sabiex jiġġieldu l-
mard infettiv li huwa reżistenti għad-droga.

Or. da

Emenda 133
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.4 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn ta' fehim imtejjeb tas-saħħa u 
mard, fin-nies ta’ kwalunkwe età, sabiex 
ikunu jistgħu jiġu żviluppati il-miżuri ta' 
prevenzjoni, dijanjosi u trattamenti ġodda u 
aħjar. Ir-riċerka interdixxplinarja u ta' 
traduzzjoni dwar il-patofiżjoloġija tal-mard 
hija essenzjali sabiex jitjieb il-fehim tal-
aspetti kollha tal-proċessi tal-mard, inkluża 
r-riklassifikazzjoni tal-varjazzjoni normali 
u tal-mard abbażi ta' dejta molekulari, u 
sabiex tikkonvalida u tuża r-riżultati tar-
riċerka fl-appikazzjonijiet kliniċi.

Hemm bżonn ta' fehim imtejjeb tas-saħħa u 
mard, fin-nies ta’ kwalunkwe età, sabiex 
ikunu jistgħu jiġu żviluppati il-miżuri ta' 
prevenzjoni, dijanjosi u trattamenti ġodda u 
aħjar. Ir-riċerka interdixxplinarja u ta' 
traduzzjoni dwar il-patofiżjoloġija tal-mard 
bl-użu ta’ għodda u approċċi bbażati fuq 
il-bijoloġija umana hija essenzjali sabiex 
jitjieb il-fehim tal-aspetti kollha tal-
proċessi tal-mard, inkluża r-
riklassifikazzjoni tal-varjazzjoni normali u 
mard ibbażat fuq dejta molekulari, u sabiex 
tikkonvalida u tuża r-riżultati tar-riċerka fl-
appikazzjonijiet kliniċi.

Or. en

Emenda 134
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn ta' fehim imtejjeb tas-saħħa u 
mard, fin-nies ta’ kwalunkwe età, sabiex 
ikunu jistgħu jiġu żviluppati il-miżuri ta' 
prevenzjoni, dijanjosi u trattamenti ġodda u 
aħjar. Ir-riċerka interdixxplinarja u ta' 
traduzzjoni dwar il-patofiżjoloġija tal-mard 
hija essenzjali sabiex jitjieb il-fehim tal-
aspetti kollha tal-proċessi tal-mard, inkluża 
r-riklassifikazzjoni tal-varjazzjoni normali 
u mard ibbażat fuq dejta molekulari, u 
sabiex tikkonvalida u tuża r-riżultati tar-
riċerka fl-appikazzjonijiet kliniċi.

Hemm bżonn ta' fehim imtejjeb tas-saħħa u 
mard, fin-nies ta’ kwalunkwe età, sabiex 
ikunu jistgħu jiġu żviluppati il-miżuri ta' 
prevenzjoni, dijanjosi u trattamenti ġodda u 
aħjar. Ir-riċerka interdixxplinarja u ta' 
traduzzjoni dwar il-patofiżjoloġija tal-mard 
hija essenzjali sabiex jitjieb il-fehim tal-
aspetti kollha tal-proċessi tal-mard, inkluża 
r-riklassifikazzjoni tal-varjazzjoni normali 
u mard ibbażat fuq dejta molekulari, u 
sabiex tikkonvalida u tuża r-riżultati tar-
riċerka fl-appikazzjonijiet kliniċi. Proġetti 
ta’ riċerka transpożizzjonali bil-għan li 
jiġu applikati s-sejbiet tal-laboratorju 
aktar malajr u b’mod aktar effiċjenti fil-
prattika medika għandhom ikunu 
partikolarment appoġġjati, speċjalment 
f’dawk l-oqsma ta’ ħtiġijiet li għadhom 
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mhux sodisfatti, bħall-ematoloġija/ l-
onkoloġija, mard rari u reżistenza 
antimikrobali.

Or. sl

Emenda 135
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka relatata se tinkludi u 
tinkoraġġixxi l-iżvilupp u l-użu ta’ għodod 
u approċċi ġodda għall-ġenerazzjoni ta’ 
dejta bijomedika u tinkludi l"-omika”, 
approċċi mediċinali ta' fluss għoli u abbażi 
tas-sistemi. Dawn l-attivitajiet se jesiġu 
rabta mill-qrib bejn ir-riċerka fundamentali 
u klinika u studji ta’ koorti fit-tul (u l-isferi 
ta’ riċerka korrispondenti) kif deskritt 
hawn fuq. Rabtiet mill-qrib mal-
infrastrutturi ta’ riċerka u dawk mediċinali 
(bażijiet tad-dejta, bijobanek, eċċ) se jkunu 
wkoll meħtieġa għall-istandardizzazzjoni, 
ħżin, tqassim u aċċess għad-dejta, li huma 
kollha essenzjali għall-imassimizzar tal-
utilità tad-dejta għall-istimular ta’ iktar 
modi innovattivi u effettivi ta' analizzar u 
kkombinar ta’ settijiet tad-dejta.

Ir-riċerka relatata se tinkludi u 
tinkoraġġixxi l-iżvilupp u l-użu ta’ għodod 
u approċċi ġodda għall-ġenerazzjoni ta’ 
dejta bijomedika u tinkludi l"-omika” 
bbażata fuq il-bijoloġija umana, approċċi 
mediċinali ta' fluss għoli u abbażi tas-
sistemi. Dawn l-attivitajiet se jesiġu rabta 
mill-qrib bejn ir-riċerka fundamentali u 
klinika u studji ta’ koorti fit-tul (u l-isferi 
ta’ riċerka korrispondenti) kif deskritt 
hawn fuq. Rabtiet mill-qrib mal-
infrastrutturi ta’ riċerka u dawk mediċinali 
(bażijiet tad-dejta, bijobanek, eċċ) se jkunu 
wkoll meħtieġa għall-istandardizzazzjoni, 
ħżin, tqassim u aċċess għad-dejta, li huma 
kollha essenzjali għall-imassimizzar tal-
utilità tad-dejta għall-istimular ta’ iktar 
modi innovattivi u effettivi ta' analizzar u 
kkombinar ta’ settijiet tad-dejta.

Or. en

Emenda 136
Christel Schaldemose

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.4 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni  Emenda

Ir-riċerka relatata se tinkludi u 
tinkoraġġixxi l-iżvilupp u l-użu ta’ għodod 
u approċċi ġodda għall-ġenerazzjoni ta’ 
dejta bijomedika u tinkludi l"-omika”, 
approċċi mediċinali ta' fluss għoli u abbażi 
tas-sistemi. Dawn l-attivitajiet se jesiġu 
rabta mill-qrib bejn ir-riċerka fundamentali 
u klinika u studji ta’ koorti fit-tul (u l-isferi 
ta’ riċerka korrispondenti) kif deskritt 
hawn fuq.             Rabtiet mill-qrib mal-
infrastrutturi ta’ riċerka u dawk mediċinali 
(bażijiet tad-dejta, bijobanek, eċċ) se jkunu 
wkoll meħtieġa għall-istandardizzazzjoni, 
ħżin, tqassim u aċċess għad-dejta, li huma 
kollha essenzjali għall-imassimizzar tal-
utilità tad-dejta għall-istimular ta’ iktar 
modi innovattivi u effettivi ta' analizzar u 
kkombinar ta’ settijiet tad-dejta.

Ir-riċerka relatata se tinkludi u 
tinkoraġġixxi l-iżvilupp u l-użu ta’ għodod 
u approċċi ġodda għall-ġenerazzjoni ta’ 
dejta bijomedika u tinkludi l"-omika”, 
approċċi mediċinali ta' fluss għoli u abbażi 
tas-sistemi. Dawn l-attivitajiet se jesiġu 
rabta mill-qrib bejn ir-riċerka fundamentali 
u klinika u studji ta’ koorti fit-tul (u l-isferi 
ta’ riċerka korrispondenti) kif deskritt 
hawn fuq. Rabtiet mill-qrib mal-
infrastrutturi ta’ riċerka u dawk mediċinali 
(bażijiet tad-dejta, bijobanek, eċċ) se jkunu 
wkoll meħtieġa għall-istandardizzazzjoni, 
ħżin, tqassim u aċċess liberu għad-dejta
mhux ipproċessata, li huma kollha 
essenzjali għall-imassimizzar tal-utilità tad-
dejta għall-istimular ta’ iktar modi 
innovattivi u effettivi ta' analizzar u
kkombinar ta’ settijiet tad-dejta.

Or. da

Emenda 137
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni ta’ mediċina 
personalizzata għal mard serju
Sabiex it-trattamenti jsiru aktar effettivi, 
aktar sikuri u aktar ekonomiċi, il-
mediċina personalizzata għandha l-għan 
li tiżviluppa strateġiji preventivi u 
terapewtiċi ġodda li jistgħu jiġu aġġustati 
għar-rekwiżiti tal-grupp definit ta’ 
pazjenti. Il-fatturi li jinfluwenzaw it-teħid 
tad-deċiżjonijiet terapewtiċi għandhom 
jiġu identifikati u ċċarati u żviluppati 
aktar permezz tar-riċerka.
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Or. en

Emenda 138
Zofija Mazej Kukovič

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn ta' iktar vaċċini preventivi li 
huma effettivi (jew interventi preventivi 
alternattivi) u skemi ta’ vaċċinazzjoni 
bbażati fuq l-evidenza għall-firxa estiża ta’ 
mard. Din tiddependi fuq fehim aħjar tal-
mard u proċessi tal-mard u l-epidemiċi 
konsegwenti tagħhom, u li jsiru l-provi
kliniċi u studji assoċjati.

Hemm bżonn li jkun appoġġjat l-iżvilupp 
ta' iktar vaċċini preventivi li huma effettivi 
u skemi ta’ vaċċinazzjoni bbażati fuq l-
evidenza għall-firxa estiża ta’ mard inkluż 
mard relatat mal-faqar bħal HIV/AIDS, 
it-tuberkulożi, il-malarja u mard 
traskurat. Bl-istess mod, għarfien dwar il-
fatturi ewlenin tar-riskju tal-mard, kif 
ukoll ix-xjenzi dwar l-imġiba tal-bniedem, 
jistgħu jintużaw biex jitfasslu strateġiji ta’ 
prevenzjoni effettivi li jindirizzaw dawn il-
fatturi ta’ riskju bil-għan li jippromwovu 
stili ta’ ħajja b’saħħitha u l-importanza 
ta’ ikel tajjeb għas-saħħa . Dan għandu 
potenzjal tremend li jnaqqas il-piż ta’ 
mard kroniku, imma jiddependi fuq fehim 
aħjar tal-mard u proċessi tal-mard u l-
epidemiċi konsegwenti tagħhom, u fuq il-
provi kliniċi u studji assoċjati li qed isiru..

Or. sl

Emenda 139
Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fehim aħjar tas-saħħa, mard u proċessi tal-
mard fi kwalunkwe età huwa meħtieġ 
sabiex jiġu żviluppati dijanjostiċi ġodda u 
iktar effettivi. It-teknoloġiji innovattivi u 

Fehim aħjar tas-saħħa, mard u proċessi tal-
mard fi kwalunkwe età huwa meħtieġ 
sabiex jiġu żviluppati dijanjostiċi ġodda u 
iktar effettivi. It-teknoloġiji innovattivi u 
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ezistenti se jiġu żviluppati bil-għan li 
jittejbu b’mod sinifikanti r-riżultati tal-
mard permezz ta' dijanjosi iktar bikrija u 
preċiża u billi jippermettu iktar trattament 
adattat għall-pazjent.

eżistenti se jiġu żviluppati bil-għan li 
jittejbu b’mod sinifikanti r-riżultati tal-
mard permezz ta' dijanjosi iktar bikrija u 
preċiża u billi jippermettu iktar trattament 
adattat għall-pazjent. Issir għalhekk enfasi 
fuq dawn il-metodi ta’ dijanjosi, li bihom 
huma disponibbli miżuri ta’ prevenzjoni 
jew terapewtiċi għall-persuni kkonċernati, 
jew li jidhru possibbli fil-futur qarib.

Or. de

Emenda 140
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fehim aħjar tas-saħħa, mard u proċessi tal-
mard fi kwalunkwe età huwa meħtieġ 
sabiex jiġu żviluppati dijanjostiċi ġodda u 
iktar effettivi. It-teknoloġiji innovattivi u 
ezistenti se jiġu żviluppati bil-għan li 
jittejbu b’mod sinifikanti r-riżultati tal-
mard permezz ta' dijanjosi iktar bikrija u 
preċiża u billi jippermettu iktar trattament 
adattat għall-pazjent.

Fehim aħjar tas-saħħa, mard u proċessi tal-
mard fi kwalunkwe età huwa meħtieġ 
sabiex jiġu żviluppati dijanjostiċi in vitro u 
ta’ immaġni ġodda u iktar effettivi. It-
teknoloġiji innovattivi u ezistenti se jiġu 
żviluppati bil-għan li jittejbu b’mod 
sinifikanti r-riżultati tal-mard permezz ta' 
dijanjosi iktar bikrija u preċiża u billi 
jippermettu iktar trattament adattat għall-
pazjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Taħt din il-proposta għandhom ikunu appoġġati għodod dijanjostiċi ppruvati li diġà qed 
jaħdmu u li huma qasam b’saħħtu ta’ riċerka li qed jevolvu sabiex inaqqsu ż-żmien mid-dehra 
tas-sintomi u d-dijanjożi.

Emenda 141
Theodoros Skylakakis
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn li jiġi appoġġat it-titjib tat-
teknoloġiji trasversali ta’ appoġġ għad-
drogi, vaċċini u approċċi terapewtiċi oħra, 
inkluż it-trapjant, terapija tal-ġene u ċelloli; 
sabiex jiżdied is-suċċess fil-proċess ta’ 
żvilupp ta’ drogi u vaċċini (inklużi metodi 
alternattivi li jissostitwixxu l-ittestjar 
klassiku tas-sikurezza u l-effettività, 
pereżempju l-iżvilupp ta’ metodi ġodda); 
biex jiġu żviluppati approċċi ta’ mediċina 
riġenerattiva, inklużi l-approċċi bbażati fuq 
iċ-ċelloli staminali; biex jiġu żviluppati 
apparat u sistemi mediċinali u assistivi; 
biex tinżamm u tiġi msaħħa l-ħila tagħna li 
niġġieldu l-mard komunikabbli, rari, 
maġġuri u kroniku u jsiru interventi mediċi 
li jiddependu fuq id-disponibbilità ta’ drogi 
antimikrobjali effettivi; u biex jiġu 
żviluppati approċċi komprensivi li 
jittrattaw komorbożitajiet fl-etajiet kollha u 
tiġi evitata l-polifarmaċija. Dan it-titjib se 
jiffaċilita l-iżvilupp ta' trattamenti ġodda, 
iktar effiċjenti, effettivi u sostenibbli għall-
mard u għall-ġestjoni tad-diżabilità.

Hemm bżonn li jiġi appoġġat it-titjib tat-
teknoloġiji trasversali ta’ appoġġ għad-
drogi, vaċċini u approċċi terapewtiċi oħra, 
inkluż it-trapjant, terapija tal-ġene u ċelloli; 
sabiex jiżdied is-suċċess fil-proċess ta’ 
żvilupp ta’ drogi u vaċċini (inklużi metodi 
alternattivi li jissostitwixxu l-ittestjar 
klassiku tas-sikurezza u l-effettività, 
pereżempju l-iżvilupp ta’ metodi ġodda); 
biex jiġu żviluppati approċċi ta’ mediċina 
riġenerattiva, inklużi l-approċċi bbażati fuq 
iċ-ċelloli staminali; biex jiġu żviluppati 
apparat u sistemi mediċinali u assistivi; 
biex tinżamm u tiġi msaħħa l-ħila tagħna li 
niġġieldu l-mard komunikabbli, rari, 
maġġuri u kroniku u jsiru interventi mediċi 
li jiddependu fuq id-disponibbilità ta’ drogi 
antimikrobjali effettivi; biex ikun promoss 
użu aktar effiċjenti u aħjar tal-għodod 
dijanjostiċi kurrenti u ġodda sabiex tiġi 
miġġielda r-reżistenza għall-mikrobi; u 
biex jiġu żviluppati approċċi komprensivi 
li jittrattaw komorbożitajiet fl-etajiet kollha 
u tiġi evitata l-polifarmaċija. Dan it-titjib se 
jiffaċilita l-iżvilupp ta' trattamenti ġodda, 
iktar effiċjenti, effettivi u sostenibbli għall-
mard u għall-ġestjoni tad-diżabilità.

Or. en

Emenda 142
Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn li jiġi appoġġat it-titjib tat-
teknoloġiji trasversali ta’ appoġġ għad-
drogi, vaċċini u approċċi terapewtiċi oħra, 

Hemm bżonn li jiġi appoġġat it-titjib tat-
teknoloġiji trasversali ta’ appoġġ għad-
drogi, vaċċini u approċċi terapewtiċi oħra, 
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inkluż it-trapjant, terapija tal-ġene u ċelloli; 
sabiex jiżdied is-suċċess fil-proċess ta’ 
żvilupp ta’ drogi u vaċċini (inklużi metodi 
alternattivi li jissostitwixxu l-ittestjar 
klassiku tas-sikurezza u l-effettività, 
pereżempju l-iżvilupp ta’ metodi ġodda); 
biex jiġu żviluppati approċċi ta’ mediċina 
riġenerattiva, inklużi l-approċċi bbażati fuq 
iċ-ċelloli staminali; biex jiġu żviluppati 
apparat u sistemi mediċinali u assistivi; 
biex tinżamm u tiġi msaħħa l-ħila tagħna li 
niġġieldu l-mard komunikabbli, rari, 
maġġuri u kroniku u jsiru interventi mediċi 
li jiddependu fuq id-disponibbilità ta’ drogi 
antimikrobjali effettivi; u biex jiġu 
żviluppati approċċi komprensivi li 
jittrattaw komorbożitajiet fl-etajiet kollha u 
tiġi evitata l-polifarmaċija. Dan it-titjib se 
jiffaċilita l-iżvilupp ta' trattamenti ġodda, 
iktar effiċjenti, effettivi u sostenibbli għall-
mard u għall-ġestjoni tad-diżabilità.

inkluż it-trapjant, terapija tal-ġene u ċelloli, 
partikolarment terapija adulta b’ċelloli 
staminali, terapiji b’ċelloli mid-demm tal-
kurdun, ċelloli IPS (induced pluripotent 
stem cells); sabiex jiżdied is-suċċess fil-
proċess ta’ żvilupp ta’ drogi u vaċċini 
(inklużi metodi alternattivi li jissostitwixxu 
l-ittestjar klassiku tas-sikurezza u l-
effettività, pereżempju l-iżvilupp ta’ 
metodi ġodda); biex jiġu żviluppati 
approċċi ta’ mediċina riġenerattiva, inklużi 
l-approċċi bbażati fuq iċ-ċelloli staminali;
biex jiġu żviluppati apparat u sistemi 
mediċinali u assistivi; biex tinżamm u tiġi 
msaħħa l-ħila tagħna li niġġieldu l-mard 
komunikabbli, rari, maġġuri u kroniku u 
jsiru interventi mediċi li jiddependu fuq id-
disponibbiltà ta’ drogi antimikrobjali 
effettivi; u biex jiġu żviluppati approċċi 
komprensivi li jittrattaw komorbożitajiet fl-
etajiet kollha u tiġi evitata l-polifarmaċija; 
Dan it-titjib se jiffaċilita l-iżvilupp ta' 
trattamenti ġodda, iktar effiċjenti, effettivi 
u sostenibbli għall-mard u għall-ġestjoni 
tad-diżabilità. Għandhom jiġu żviluppati 
kunċetti għall-mediċina riġenerattiva 
(speċjalment abbażi taċ-ċelloli staminali 
minn adulti, ċelloli tad-demm tal-kurdun 
u ċelloli IPS).

Or. de

Emenda 143
Peter Liese

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-provi kliniċi huma l-mezz li permezz 
tagħhom isir it-trasferiment tal-għarfien 
bijomediku għal applikazzjoni fil-pazjenti 
u se jiġi pprovdut l-appoġġ għal dawn, kif 
ukoll għat-titjib tal-prattika tagħhom. L-
eżempji jinkludu l-iżvilupp ta’ 

Il-provi kliniċi huma l-mezz li permezz 
tagħhom isir it-trasferiment tal-għarfien 
bijomediku għal applikazzjoni fil-pazjenti 
u se jiġi pprovdut l-appoġġ għal dawn, kif 
ukoll għat-titjib tal-prattika tagħhom. L-
eżempji jinkludu l-iżvilupp ta’ 
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metodoloġiji aħjar li jippermettu lill-provi 
jiffukaw fuq il-gruppi ta' popolazzjoni 
rilevanti, inklużi dawk li jbatu minn mard 
ieħor konkomitanti u/jew li diġà għaddejjin 
bit-trattament, id-determinazzjoni ta’ 
effettività komparattiva ta’ interventi u 
soluzzjonijiet, kif ukoll it-tisħiħ tal-użu ta’ 
bank ta’ dejta u rekords elettroniċi tas-
saħħa bħala sorsi ta’ dejta għall-provi u 
trasferiment tal-għarfien. B’mod simili, se 
jingħata l-appoġġ għat-trasferiment ta’ tipi 
oħra ta’ interventi bħal dawk relatati mal-
għajxien indipendenti fl-ambjenti tad-dinja 
reali.

metodoloġiji aħjar li jippermettu lill-provi 
jiffukaw fuq il-gruppi ta' popolazzjoni 
rilevanti, inklużi dawk li jbatu minn mard 
ieħor konkomitanti u/jew li diġà għaddejjin 
bit-trattament, id-determinazzjoni ta’ 
effettività komparattiva ta’ interventi u 
soluzzjonijiet, kif ukoll it-tisħiħ tal-użu ta’ 
bank ta’ dejta u rekords elettroniċi tas-
saħħa bħala sorsi ta’ dejta għall-provi u 
trasferiment tal-għarfien. B’mod simili, se 
jingħata l-appoġġ għat-trasferiment ta’ tipi 
oħra ta’ interventi bħal dawk relatati mal-
għajxien indipendenti fl-ambjenti tad-dinja 
reali. Tingħata enfasi speċjali fuq l-
eżaminazzjonijiet kliniċi fil-qasam tal-
mard rari, mard li jolqot lit-tfal, inkluż it-
twelid prematur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-qasam tal-mard rari u l-mard li jolqot lit-tfal hija partikolarment importanti 
kooperazzjoni Ewropea, minħabba li l-Istati Membri waħidhom m’għandhomx l-
opportunitajiet xierqa abbażi tan-numri ta’ każijiet meħtieġa.

Emenda 144
Christel Schaldemose

Proposta għal deċiżjoni  
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-integrazzjoni ta’ infrastrutturi u strutturi 
u sorsi ta’ informazzjoni (inklużi dawk 
derivati minn studji ta’ koorti, protokolli, 
ġbir tad-dejta, indikaturi, eċċ.) kif ukoll l-
istandardizzazzjoni, interoperabbiltà, ħżin, 
tqassim ta’ dejta u aċċess għaliha, se jkunu 
appoġġati sabiex jippermettu li tali dejta 
tkun sfruttata sew. Għandha tingħata 
attenzjoni lill-ipproċessar tad-dejta, 
ġestjoni tal-għarfien, immudellar u 
viżwalzzazzjoni.

L-integrazzjoni ta’ infrastrutturi u strutturi 
u sorsi ta’ informazzjoni (inklużi dawk 
derivati minn studji ta’ koorti, protokolli, 
ġbir tad-dejta, indikaturi, eċċ.) kif ukoll l-
istandardizzazzjoni, interoperabbiltà, ħżin, 
tqassim ta’ dejta mhux ipproċessata u 
aċċess liberu għaliha, se jkunu appoġġati 
sabiex jippermettu li tali dejta tkun 
sfruttata sew. Għandha tingħata attenzjoni 
lill-ipproċessar tad-dejta, ġestjoni tal-
għarfien, immudellar u viżwalizzazzjoni.
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Or. da

Emenda 145
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn ta' appoġġ tal-iżvilupp ta’ 
għodod , metodi u statistika xjentifiċi għal 
valutazzjoni rapida, preċiża u ta' tbassir tas-
sikurezza, effettività u kwalità tat-
teknoloġiji tas-saħħa, inklużi d-drogi , il-
bijoloġika, terapiji avvanzati u apparat 
mediku ġodda. Dan huwa partikolarment 
rilevanti għall-iżviluppi ġodda fi sferi 
inklużi dawk li jikkonċernaw il-vaċċini, 
terapiji ta’ ċelloli/tessut u ġene, 
manifatturar speċjalizzat, bijobanek, 
apparat mediku ġdid, proċeduri 
dijanjostiċi/ta' trattament, ittestjar ġenerali, 
interoperabbiltà u saħħa elettronika, 
inklużu l-aspetti ta’ privatezza. B’mod 
simili, l-appoġġ għall-metodoloġiji mtejba 
ta’ valutazzjoni tar-riskju, approċċi tal-
ittestjar u strateġiji relatati mal-ambjent u 
saħħa huma meħtieġa. Hemm ukoll bżonn 
ta’ appoġġ għall-iżvilupp ta’ metodi 
rilevanti għall-assistenza tal-valutazzjoni 
ta’ aspetti etiċi tal-isferi msemmija hawn 
fuq.

Hemm bżonn ta' appoġġ tal-iżvilupp ta’ 
għodod , metodi u statistika xjentifiċi għal 
valutazzjoni rapida, preċiża u ta' tbassir tas-
sikurezza, effettività u kwalità tat-
teknoloġiji tas-saħħa, inklużi d-drogi , il-
bijoloġika, terapiji avvanzati u apparat 
mediku ġodda. Dan huwa partikolarment 
rilevanti għall-iżviluppi ġodda fi sferi 
inklużi dawk li jikkonċernaw il-vaċċini, 
terapiji ta’ ċelloli/tessut u ġene, 
manifatturar speċjalizzat, bijobanek, 
apparat mediku ġdid, proċeduri 
dijanjostiċi/ta' trattament, ittestjar ġenerali, 
interoperabbiltà, telemediċina  u saħħa 
elettronika, inklużu l-aspetti ta’ privatezza. 
B’mod simili, l-appoġġ għall-metodoloġiji 
mtejba ta’ valutazzjoni tar-riskju, approċċi 
tal-ittestjar u strateġiji relatati mal-ambjent 
u saħħa huma meħtieġa. Hemm ukoll 
bżonn ta’ appoġġ għall-iżvilupp ta’ metodi 
rilevanti għall-assistenza tal-valutazzjoni 
ta’ aspetti etiċi tal-isferi msemmija hawn 
fuq.

Or. sl

Emenda 146
Carl Schlyter

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.11 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn ta' appoġġ tal-iżvilupp ta’ 
għodod , metodi u statistika xjentifiċi għal 
valutazzjoni rapida, preċiża u ta' tbassir tas-
sikurezza, effettività u kwalità tat-
teknoloġiji tas-saħħa, inklużi d-drogi , il-
bijoloġika, terapiji avvanzati u apparat 
mediku ġodda. Dan huwa partikolarment 
rilevanti għall-iżviluppi ġodda fi sferi 
inklużi dawk li jikkonċernaw il-vaċċini, 
terapiji ta’ ċelloli/tessut u ġene, 
manifatturar speċjalizzat, bijobanek, 
apparat mediku ġdid, proċeduri 
dijanjostiċi/ta' trattament, ittestjar ġenerali, 
interoperabbiltà u saħħa elettronika, 
inklużu l-aspetti ta’ privatezza. B’mod 
simili, l-appoġġ għall-metodoloġiji mtejba
ta’ valutazzjoni tar-riskju, approċċi tal-
ittestjar u strateġiji relatati mal-ambjent u 
saħħa huma meħtieġa. Hemm ukoll bżonn 
ta’ appoġġ għall-iżvilupp ta’ metodi 
rilevanti għall-assistenza tal-valutazzjoni 
ta’ aspetti etiċi tal-isferi msemmija hawn 
fuq.

Hemm bżonn ta' appoġġ tal-iżvilupp ta’ 
għodod , metodi u statistika xjentifiċi għal 
valutazzjoni rapida, preċiża u ta' tbassir tas-
sikurezza, effettività u kwalità tat-
teknoloġiji tas-saħħa, inklużi d-drogi , il-
bijoloġika, terapiji avvanzati u apparat 
mediku ġodda. Dan huwa partikolarment 
rilevanti għall-iżviluppi ġodda fi sferi 
inklużi dawk li jikkonċernaw il-vaċċini, 
terapiji ta’ ċelloli/tessut u ġene, 
manifatturar speċjalizzat, bijobanek, 
apparat mediku ġdid, proċeduri 
dijanjostiċi/ta' trattament, ittestjar ġenerali, 
interoperabbiltà u saħħa elettronika, 
inklużu l-aspetti ta’ privatezza. B’mod 
simili, l-appoġġ għall-metodoloġiji 
moderni ta’ valutazzjoni tal-periklu u tar-
riskju, approċċi tal-ittestjar u strateġiji li 
jivvalutaw il-kimiċi fir-rigward tal-effetti 
tagħhom fuq l-ambjent u s-saħħa huma 
meħtieġa. Hemm ukoll bżonn ta’ appoġġ 
għall-iżvilupp ta’ metodi rilevanti għall-
assistenza tal-valutazzjoni ta’ aspetti etiċi 
tal-isferi msemmija hawn fuq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka tal-UE għandha tappoġġa l-bidla fil-paradigma fir-riċerka bijomedika u l-ittestjar 
tat-tossiċità lil hinn minn testijiet fuq l-annimali għall-ittestjar modern tat-tossiċità tas-seklu 
21. Avvanzi fil-bijoloġija molekulari, il-bijoteknoloġija, u oqsma oħra qegħdin iwittu t-triq 
għal titjib kbir fil-mod kif ix-xjentisti jistgħu jevalwaw ir-riskji fuq is-saħħa imposti minn 
kimiċi potenzjalment tossiċi. Dawn l-avvanzi jistgħu jagħmlu l-ittestjar tat-tossiċità aktar 
mgħaġġel, irħas, u relevanti b’mod aktar dirett għall-espożizzjoni tal-bniedem.

Emenda 147
Edite Estrela

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.12 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerka u innovazzjoni avvanzata 
multidixxiplinari u applikata flimkien ma' 
xjenzi komportamentali, ġerontoloġiċi, 
diġitali u oħrajn huma meħtieġa għal 
soluzzjonijiet aċċessibbli għall-utenti u 
kosteffettivi għal għajxien ta' kuljum attiv 
(fid-dar, fuq il-post tax-xogħol, eċċ) 
indipendenti u assistit tal-popolazzjoni li 
qed tixjieħ u l-persuni b'diżabilità. Dan 
japplika f’varjetà ta’ambjenti u għal 
teknoloġiji u sistemi u servizzi li jtejbu l-
kwalità tal-ħajja u l-funzjonalità tal-
bniedem inklużi l-mobbiltà, teknoloġiji 
ta’assistenza intelliġenti u personalizzata 
robotika ta' servizz soċjali u ambjenti ta' 
assistenza. Il-piloti ta' riċerka u 
innovazzjoni se jiġu appoġġati biex 
jivvalutaw l-implimentazzjoni u l-
adozzjoni wiesa’ tas-soluzzjonijiet.

Riċerka u innovazzjoni avvanzata 
multidixxiplinari u applikata flimkien ma' 
xjenzi komportamentali, ġerontoloġiċi, 
diġitali u oħrajn huma meħtieġa għal 
soluzzjonijiet aċċessibbli għall-utenti u 
kosteffettivi għal għajxien ta' kuljum attiv 
(fid-dar, fuq il-post tax-xogħol, eċċ) 
indipendenti u assistit tal-popolazzjoni li 
qed tixjieħ u l-persuni b'diżabilità. Dan 
japplika f’varjetà ta’ambjenti u għal 
teknoloġiji u sistemi u servizzi li jtejbu l-
kwalità tal-ħajja u l-funzjonalità tal-
bniedem inklużi l-mobbiltà, teknoloġiji 
ta’assistenza intelliġenti u personalizzata 
robotika ta' servizz soċjali u ambjenti ta' 
assistenza. Il-piloti ta' riċerka u 
innovazzjoni se jiġu appoġġati biex 
jivvalutaw l-implimentazzjoni u l-
adozzjoni wiesa’ tas-soluzzjonijiet, filwaqt 
li tingħata preferenza għall-proġetti li 
jinvolvu ċittadini affettwati minn dawn il-
kundizzjonijiet.

Or. en

Emenda 148
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerka u innovazzjoni avvanzata 
multidixxiplinari u applikata flimkien ma' 
xjenzi komportamentali, ġerontoloġiċi, 
diġitali u oħrajn huma meħtieġa għal
soluzzjonijiet aċċessibbli għall-utenti u 
kosteffettivi għal għajxien ta' kuljum attiv 
(fid-dar, fuq il-post tax-xogħol, eċċ) 
indipendenti u assistit tal-popolazzjoni li 
qed tixjieħ u l-persuni b'diżabilità. Dan 
japplika f’varjetà ta’ambjenti u għal 

Riċerka u innovazzjoni avvanzata 
multidixxiplinari u applikata flimkien ma' 
xjenzi komportamentali, ġerontoloġiċi, 
diġitali u oħrajn huma meħtieġa għal 
soluzzjonijiet aċċessibbli għall-utenti u 
kosteffettivi għal għajxien ta' kuljum attiv 
(fid-dar, fuq il-post tax-xogħol, eċċ) 
indipendenti u assistit tal-popolazzjoni li 
qed tixjieħ u l-persuni b'diżabilità. Dan 
japplika f’varjetà ta’ambjenti u għal 
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teknoloġiji u sistemi u servizzi li jtejbu l-
kwalità tal-ħajja u l-funzjonalità tal-
bniedem inklużi l-mobbiltà, teknoloġiji 
ta’assistenza intelliġenti u personalizzata 
robotika ta' servizz soċjali u ambjenti ta' 
assistenza. Il-piloti ta' riċerka u 
innovazzjoni se jiġu appoġġati biex 
jivvalutaw l-implimentazzjoni u l-
adozzjoni wiesa’ tas-soluzzjonijiet.

teknoloġiji u sistemi u servizzi li jtejbu l-
kwalità tal-ħajja u l-funzjonalità tal-
bniedem inklużi l-mobbiltà, teknoloġiji 
ta’assistenza intelliġenti u personalizzata 
robotika ta' servizz soċjali u ambjenti ta' 
assistenza mingħajr ma jikkompromettu l-
kapaċitajiet relazzjonali u l-kwalità tal-
interazzjonijiet soċjali tal-pazjenti u l-
persuni li qed jirċievu assistenza. Il-piloti 
ta' riċerka u innovazzjoni se jiġu appoġġati 
biex jivvalutaw l-implimentazzjoni u l-
adozzjoni wiesa’ tas-soluzzjonijiet.

Or. en

Emenda 149
Edite Estrela

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għoti tas-setgħa lill-individwi sabiex 
itejbu u jimmaniġjaw is-saħħa tagħhom 
matul ħajjithom se jirriżulta fit-tfaddil ta' 
spejjeż għas-sistemi ta' kura tas-saħħa billi 
jippermetti l-ġestjoni barra l-istituzzjonijiet 
ta’ mard kroniku u jtejbu r-riżultati tas-
saħħa. Dan jesiġi riċerka fil-mudelli 
komportamentali u soċjali, attitudnijiet u 
aspirazzjonijiet soċjali fir-rigward tat-
teknoloġiji tas-saħħa, għodod mobbli u/jew 
portabbli, dijanjostika ġdida u servizzi 
personalizzati li jippromwovu stil ta’ ħajja 
b’saħħitha, benessri, kura personali, 
interazzjoni professjonali taċ-ċittadin/kura 
tas-saħħa mtejba, programmi 
ppersonalizzati għall-ġestjoni tal-mard u 
diżabilità, kif ukoll appoġġ għall-
infrastrutturi ta’ għarfien.

L-għoti tas-setgħa lill-individwi sabiex 
itejbu u jimmaniġjaw is-saħħa tagħhom 
matul ħajjithom se jirriżulta fit-tfaddil ta' 
spejjeż għas-sistemi ta' kura tas-saħħa billi 
jippermetti l-ġestjoni barra l-istituzzjonijiet 
ta’ mard kroniku u jtejbu r-riżultati tas-
saħħa. Dan jesiġi riċerka fil-mudelli 
komportamentali u soċjali, attitudnijiet u 
aspirazzjonijiet soċjali fir-rigward tat-
teknoloġiji tas-saħħa, għodod mobbli u/jew 
portabbli, dijanjostika ġdida, servizzi ta’ 
kura u riabilitazzjoni u servizzi 
personalizzati li jippromwovu stil ta’ ħajja 
b’saħħitha, benessri, kura personali, 
interazzjoni professjonali taċ-ċittadin/kura 
tas-saħħa mtejba, programmi 
ppersonalizzati għall-ġestjoni tal-mard u 
diżabilità, kif ukoll appoġġ għall-
infrastrutturi ta’ għarfien.

Or. en
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Emenda 150
Antonyia Parvanova

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għoti tas-setgħa lill-individwi sabiex 
itejbu u jimmaniġjaw is-saħħa tagħhom 
matul ħajjithom se jirriżulta fit-tfaddil ta' 
spejjeż għas-sistemi ta' kura tas-saħħa billi 
jippermetti l-ġestjoni barra l-istituzzjonijiet 
ta’ mard kroniku u jtejbu r-riżultati tas-
saħħa. Dan jesiġi riċerka fil-mudelli 
komportamentali u soċjali, attitudnijiet u 
aspirazzjonijiet soċjali fir-rigward tat-
teknoloġiji tas-saħħa, għodod mobbli u/jew 
portabbli, dijanjostika ġdida u servizzi 
personalizzati li jippromwovu stil ta’ ħajja 
b’saħħitha, benessri, kura personali, 
interazzjoni professjonali taċ-ċittadin/kura 
tas-saħħa mtejba, programmi 
ppersonalizzati għall-ġestjoni tal-mard u 
diżabilità, kif ukoll appoġġ għall-
infrastrutturi ta’ għarfien.

L-għoti tas-setgħa lill-individwi sabiex 
jifhmu, itejbu u jimmaniġjaw is-saħħa 
tagħhom matul ħajjithom se jirriżulta fit-
tfaddil ta' spejjeż għas-sistemi ta' kura tas-
saħħa billi jippermetti li huma jibqgħu 
b’saħħithom u li jevitaw il-mard iżda 
wkoll li jimmaniġjaw barra l-
istituzzjonijiet mard kroniku u jtejbu r-
riżultati tas-saħħa. Dan jesiġi riċerka fi 
programmi ta’ għarfien dwar is-saħħa, 
interventi dwar is-saħħa pubblika,  fil-
mudelli komportamentali u soċjali, 
attitudnijiet u aspirazzjonijiet soċjali fir-
rigward tat-teknoloġiji tas-saħħa, għodod 
mobbli u/jew portabbli, dijanjostika ġdida 
u servizzi personalizzati li jippromwovu 
stil ta’ ħajja b’saħħitha, benessri, kura 
personali, interazzjoni professjonali taċ-
ċittadin/kura tas-saħħa mtejba, programmi 
ppersonalizzati għall-ġestjoni tal-mard u 
diżabilità, kif ukoll appoġġ għall-
infrastrutturi ta’ għarfien.

Or. en

Emenda 151
Edite Estrela

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għall-ġestjoni barra l-
istituzzjonijiet ta' mard kroniku jiddependi 
wkoll fuq il-kooperazzjoni bejn il-fornituri 

L-appoġġ għall-ġestjoni ġewwa u barra l-
istituzzjonijiet ta' mard kroniku jiddependi 
wkoll fuq il-kooperazzjoni bejn il-fornituri 
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tal-kura tas-saħħa, soċjali jew informali. L-
applikazzjonijiet ta’ riċerka u dawk 
innovattivi se jkunu appoġġati għat-teħid 
tad-deċiżjonijiet ibbażat fuq informazzjoni 
distribwita, u għall-forniment ta’ evidenza 
għall-iskjerament fuq skala kbira u l-
isfruttar tas-suq tas-soluzzjonijiet ġodda, 
inklużi s-servizzi interoperabbli tat-
telesaħħa u telekura. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni sabiex tittejjeb l-
organizzazzjoni tal-forniment tal-kura fit-
tul se jiġu appoġġati wkoll.

tal-kura tas-saħħa, soċjali jew informali. L-
applikazzjonijiet ta’ riċerka u dawk 
innovattivi se jkunu appoġġati għat-teħid 
tad-deċiżjonijiet ibbażat fuq informazzjoni 
distribwita, u għall-forniment ta’ evidenza 
għall-iskjerament fuq skala kbira u l-
isfruttar tas-suq tas-soluzzjonijiet ġodda, 
inklużi s-servizzi interoperabbli tat-
telesaħħa u telekura. Ir-riċerka dwar l-
organizzazzjoni u l-forniment tas-servizzi 
tal-kura tas-saħħa se tkun appoġġata 
sabiex ikunu promossi integrazzjoni u 
koordinazzjoni aħjar bejn il-professjonisti 
fil-kura tas-saħħa u s-servizzi, li -fost l-
oħrajn- se jiffaċilitaw ir-referenza kmieni 
ta’ pazjenti mit-tobba  għal għand l-
ispeċjalisti għal ġestjoni aħjar tal-mard. 
Ir-riċerka u l-innovazzjoni sabiex tittejjeb 
l-organizzazzjoni tal-forniment tal-kura fit-
tul se jiġu appoġġati wkoll.

Or. en

Emenda 152
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn li jkun hemm l-appoġġ għall-
iżvilupp ta’ valutazzjoni tat-teknoloġija 
għas-saħħa u ekonomiji tas-saħħa, kif ukoll 
tal-ġbir ta' evidenza u disseminazzjoni tal-
aħjar prattiki u teknoloġiji innovattivi u 
approċċi fis-settur tal-kura tas-saħħa, 
inklużi l-applikazzjonijiet tal-ICT u s-
saħħa elettronika. Se tiġi appoġġata l-
analiżi komparattiva tar-riforma fis-sistemi 
tas-saħħa pubblika fl-Ewropa u fil-pajjiżi 
terzi u l-valutazzjonijiet tal-impatt 
ekonomiku u soċjali tagħhom fuq perjodu 
medju ta' żmien u fit-tul. Se tiġi appoġġata 
l-analiżi tal-ħtiġijiet tal-forza tax-xogħol 
futura kemm f’termini ta' għadd kif ukoll 

Hemm bżonn li jkun hemm l-appoġġ għall-
iżvilupp ta’ valutazzjoni tat-teknoloġija 
għas-saħħa u ekonomiji tas-saħħa. Hemm 
ukoll bżonn li jkun hemm l-appoġġ għar-
riċerka f’modi ġodda ta’ forniment tal-
kura tas-saħħa li jkunu aktar effiċjenti u 
effettivi u li jistgħu jkunu l-bażi għar-
riformi tas-sistemi nazzjonali tas-saħħa 
pubblika, kif ukoll tal-ġbir ta' evidenza u 
disseminazzjoni tal-aħjar prattiki u 
teknoloġiji innovattivi u approċċi fis-settur 
tal-kura tas-saħħa, inklużi l-
applikazzjonijiet tal-ICT u s-saħħa 
elettronika.. Se tiġi appoġġata l-analiżi 
komparattiva tar-riforma fis-sistemi tas-
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ħiliet meħtieġa fir-rigward ta’ mudelli 
ġodda ta’ kura. Se tiġi appoġġata r-riċerka 
dwar l-evoluzzjoni tal-inugwaljanzi fis-
saħħa, tal-interkonnessjonijiet tagħhom 
mal-inugwaljanzi ekonomiċi u soċjali 
oħrajn u dwar l-effettività tal-politiki bl-
għan li jnaqqsuhom fl-Ewropa u lil hinn. 
Fl-aħħarnett, hemm il-ħtieġa li tiġi 
appoġġata l-valutazzjoni tas-soluzzjonijiet 
ta' sikurezza tal-pazjent u s-sistemi ta' 
assigurazzjoni tal-kwalità, inkluż ir-rwol 
tal-pazjenti fuq is-sikurezza u l-kwalità tal-
kura.

saħħa pubblika fl-Ewropa u fil-pajjiżi terzi 
u l-valutazzjonijiet tal-impatt ekonomiku u 
soċjali tagħhom fuq perjodu medju ta' 
żmien u fit-tul, kif ukoll tar-riżultati 
tagħhom f’termini ta’ effiċjenza u 
effettività tas-sistema tas-saħħa pubblika. 
Se tiġi appoġġata l-analiżi tal-ħtiġijiet tal-
forza tax-xogħol futura kemm f’termini ta' 
għadd kif ukoll ħiliet meħtieġa fir-rigward 
ta’ mudelli ġodda ta’ kura. Se tiġi 
appoġġata r-riċerka dwar l-evoluzzjoni tal-
inugwaljanzi fis-saħħa, tal-
interkonnessjonijiet tagħhom mal-
inugwaljanzi ekonomiċi u soċjali oħrajn u 
dwar l-effettività tal-politiki bl-għan li 
jnaqqsuhom fl-Ewropa u lil hinn. Fl-
aħħarnett, hemm il-ħtieġa li tiġi appoġġata 
l-valutazzjoni tas-soluzzjonijiet ta' 
sikurezza tal-pazjent u s-sistemi ta' 
assigurazzjoni tal-kwalità, inkluż ir-rwol 
tal-pazjenti fuq is-sikurezza u l-kwalità tal-
kura.

Or. en

Emenda 153
Alda Sousa

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 1 – punt 1.16 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhoom ikunu allokati finanzi 
adegwati għall-qasam tar-riċerka 
direttament marbuta mal-fażi ta’ wara d-
djanjożi, partikolarment f’każi ta’ kanċer 
u mard kardjovaskulari u respiratorju, u 
biex titjieb il-kwalità tal-ħajja.

Or. pt

Emenda 154
Zofija Mazej Kukovič
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 2 – tiotlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sigurtà tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, 
riċerka dwar il-baħar u dik marittima u l-
bijoekonomija

2. Sigurtà fl-ikel, ikel tajjeb għas-saħħa u 
sigurtà tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, 
riċerka dwar il-baħar u l-muntanji u l-
bijoekonomija

Or. sl

Emenda 155
Cristian Silviu Buşoi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sigurtà tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, 
riċerka dwar il-baħar u dik marittima u l-
bijoekonomija

2. Sigurtà u sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka dwar il-baħar u dik
marittima u l-bijoekonomija

Or. en

Emenda 156
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għarfien, għodod, servizzi u 
innovazzjonijiet xierqa huma neċessarji 
sabiex jappoġġjaw sistemi ta’ agrikoltura u 
foresterija iktar produttivi, li jużaw ir-
riżorsi b’effiċjenza u reżiljenti li jipprovdu 
biżżejjed ikel, għalf, bijomassa u materja 
prima filwaqt li jipprovdu servizzi tal-
ekosistemi u jappoġġjaw l-iżvilupp tal-

L-għarfien, għodod, servizzi u 
innovazzjonijiet xierqa huma neċessarji 
sabiex jappoġġjaw sistemi ta’ agrikoltura u 
foresterija iktar produttivi, li jużaw ir-
riżorsi b’effiċjenza u reżiljenti li jipprovdu 
biżżejjed ikel, għalf, bijomassa u materja 
prima filwaqt li jipprovdu servizzi tal-
ekosistemi u jappoġġjaw l-iżvilupp tal-
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għajxien rurali li jrendi. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jipprovdu l-alternattivi 
għall-integrazzjoni tal-objettivi agronomiċi 
u ambjentali fil-produzzjoni sostenibbli, 
biex b’hekk: tiżdied il-produttività u l-
effiċjenza tar-riżorsi tal-agrikoltura; 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
agrikoli (GHGs); titnaqqas il-lissija tan-
nutrijenti mill-artijiet kultivati f'ambjenti 
terresti u akwatiċi; titnaqqas id-dipendenza 
mill-importazzjonijiet lejn l-Ewropa tal-
proteina derivata minn pjanta 
internazzjonali; jiżdied il-livell ta’ 
bijodiversità fis-sistemi ta’ produzzjoni 
primarja.

għajxien rurali li jrendi. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jipprovdu l-alternattivi 
għall-integrazzjoni tal-objettivi agronomiċi 
u ambjentali fil-produzzjoni aktar 
sostenibbli, bħal: jitjieb il-potenzjal 
ġenetiku tal-pjanti li jadattaw aħjar għal 
stress bijotiċi u abijotiċi; tiżdied il-
produttività u l-effiċjenza tar-riżorsi tal-
agrikoltura; jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra agrikoli (GHGs); titjieb l-
effiċjenza tal-użu tan-nutrijenti u l-ilma; 
titnaqqas id-dipendenza mill-
importazzjonijiet lejn l-Ewropa tal-proteina 
derivata minn pjanta internazzjonali; 
jiżdied il-livell ta’ bijodiversità fis-sistemi 
ta’ produzzjoni primarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

“biex b’hekk” mibdula minn “bħal”, biex tkun anqas restrittiva, aktar pożittiva u aktar 
ġenerali.

Emenda 157
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2.1 – punt 2.1.1 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.1.1. Żieda fl-effiċjenza tal-produzzjoni u 
kif wieħed ilaħħaq mal-bidla fil-klima, 
filwaqt li jiġu żgurati s-sostenibbilità u r-
reżiljenza

2.1.1. Żieda fl-effiċjenza tal-produzzjoni, 
il-kwalità tal-ikel u s-sigurtà u kif wieħed 
ilaħħaq mal-bidla fil-klima, filwaqt li jiġu 
żgurati s-sostenibbilità u r-reżiljenza

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwalità u s-sigurtà tal-ikel bħas-saħħa tal-pjanti, karatteristiċi sensorjali u nutrizzjonali 
(vitamini, mikronutrijenti)
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Emenda 158
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 2.1 – punt 2.1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approċċi multidixxiplinarji se jiġu 
mfittxa sabiex itejbu l-prestazzjoni tal-
pjanti, annimali, mikroorganiżmi, filwaqt li 
jiżguraw l-użu effiċjenti tar-riżorsi (ilma, 
nutrijenti, enerġija) u l-integrità ekoloġika 
taż-żoni rurali. L-enfasi se titqiegħed fuq 
is-sistemi ta’ produzzjoni u prattiki 
agronomiċi integrati u differenti, inkluż l-
użu ta’ teknoloġiji ta’ preċiżjoni u approċċi 
ta’ intensifikazzjoni ekoloġika sabiex 
tibbenefika kemm l-agrikoltura 
konvenzjonali kif ukoll dik organika. It-
titjib ġenetiku tal-pjanti u annimali għall-
karatteristiċi ta’ adattament u produttività 
se jesiġi l-approċċi kollha ta’ tagħmir 
konvenzjonali u modern u użu aħjar ta’ 
riżorsi ġenetiċi. Se tingħata attenzjoni lill-
ġestjoni tal-ħamrija f'azjenda agrikola 
għaż-żieda tal-fertilità tal-ħamrija bħala 
bażi għall-produttività tar-rabà. Is-saħħa 
tal-annimali u pjanti se tkun promossa u l-
miżuri integrati ta’ kontroll tal-
mard/organiżmi li jagħmlu ħsara se jkunu 
żviluppati iktar. L-istrateġiji għall-
eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, inkluż 
iż-żoonosi se jkunu indirizzati flimkien 
mar-riċerka dwar ir-reżistenza 
antimikrobjali. L-istudju tal-effetti tal-
prattiki fuq il-benessri tal-annimali se jgħin 
sabiex jiġi indirizzat it-tħassib tas-soċjetà. 
L-oqsma elenkati hawn fuq se jkunu 
sostnuti minn aktar riċerka fundamentali 
biex tindirizza mistoqsijiet bijoloġiċi 
rilevanti kif ukoll bħala appoġġ għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika 
tal-Unjoni.

L-approċċi multidixxiplinarji se jiġu 
mfittxa sabiex itejbu l-prestazzjoni tal-
pjanti, annimali, mikroorganiżmi, filwaqt li 
jiżguraw l-użu effiċjenti tar-riżorsi (ilma, 
nutrijenti, enerġija) u l-integrità ekoloġika 
taż-żoni rurali. L-enfasi se titqiegħed fuq 
is-sistemi ta’ produzzjoni u prattiki 
agronomiċi integrati u differenti, inkluż l-
użu ta’ teknoloġiji ta’ preċiżjoni u approċċi 
ta’ intensifikazzjoni ekoloġika sabiex 
tibbenefika kemm l-agrikoltura 
konvenzjonali kif ukoll dik organika. It-
titjib ġenetiku tal-pjanti u annimali għall-
karatteristiċi ta’ adattament u produttività 
se jesiġi l-approċċi kollha ta’ tagħmir 
konvenzjonali u modern u użu aħjar ta’ 
riżorsi ġenetiċi. Se tingħata attenzjoni lill-
ġestjoni tal-ħamrija f'azjenda agrikola 
għaż-żieda tal-fertilità tal-ħamrija bħala 
bażi għall-produttività tar-rabà. Is-saħħa 
tal-annimali u pjanti se tkun promossa u l-
miżuri integrati ta’ kontroll tal-
mard/organiżmi li jagħmlu ħsara se jkunu 
żviluppati iktar. L-istrateġiji għall-
eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, inkluż 
iż-żoonosi se jkunu indirizzati flimkien 
mar-riċerka dwar ir-reżistenza 
antimikrobjali. L-istudju tal-effetti tal-
prattiki fuq il-benessri tal-annimali se jgħin 
sabiex jiġi indirizzat kemm it-tħassib
loġistiku u prattiku tal-utenti kummerċjali 
kif ukoll it-tħassib tas-soċjetà taċ-ċittadini 
tal-UE. L-oqsma elenkati hawn fuq se 
jkunu sostnuti minn aktar riċerka 
fundamentali biex tindirizza mistoqsijiet 
bijoloġiċi rilevanti kif ukoll bħala appoġġ 
għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-
politika tal-Unjoni.
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Or. en

Emenda 159
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2.1 – punt 2.1.2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.1.2. Forniment ta’ servizzi tal-
ekosistema u beni pubbliċi

2.1.2. Tisħiħ tal-multifunzjonalità tal-
agrikoltura, inklużi servizzi tal-ekosistema 
u beni pubbliċi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-multifunzjonalità bħala approċċ komprensiv biex jiġu kombinati l-użu tal-agrikoltura u s-
servizzi tal-ekosistemi; biex tkun konsistenti mal-politika u l-programmi ta' riċerka tal-PAK.

Emenda 160
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 2.1 – punt 2.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-agrikoltura u l-foresterija huma sistemi 
uniċi li jqassmu l-prodotti kummerċjali 
iżda wkoll beni pubbliċi tas-soċjetà usa' 
(inkluż il-valur kulturali u rikreazzjonali) u 
servizzi ekoloġiċi importanti bħal 
bijodiversità funzjonali u fil-post, 
pollinazzjoni, regolazzjoni tal-ilma, 
pajsaġġ, tnaqqis tal-erożjoni u s-sekwestru 
tal-karbonju / mitigazzjoni tal-GHG. L-
attivitajiet ta’ riċerka se jappoġġaw il-
forniment ta' dawn il-beni u servizzi 
pubbliċi, permezz ta' soluzzjonijiet ta' 
ġestjoni, għodod li jappoġġaw id-
deċiżjonijiet u l-valutazzjoni tal-valur 
mhux kummerċjali tagħhom. Il-

L-agrikoltura u l-foresterija huma sistemi 
uniċi li jqassmu l-prodotti kummerċjali 
iżda wkoll beni pubbliċi tas-soċjetà usa' 
(inkluż il-valur kulturali u rikreazzjonali) u 
servizzi ekoloġiċi importanti bħal 
bijodiversità funzjonali u fil-post, 
pollinazzjoni, regolazzjoni tal-ilma, 
pajsaġġ, tnaqqis tal-erożjoni u s-sekwestru 
tal-karbonju / mitigazzjoni tal-GHG. L-
attivitajiet ta’ riċerka se jappoġġaw il-
forniment ta' dawn il-beni u servizzi 
pubbliċi, permezz ta' soluzzjonijiet ta' 
ġestjoni, għodod li jappoġġaw id-
deċiżjonijiet u l-valutazzjoni tal-valur 
mhux kummerċjali tagħhom. Il-



AM\906857MT.doc 25/56 PE492.615v02-00

MT

kwistjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
indirizzati jinkludu l-identifikazzjoni tas-
sistemi tal-biedja/foresti u l-mudelli tal-
pajsaġġ li x'aktarx jiksbu dawn l-iskopijiet. 
Ċaqliq fil-ġestjoni attiva tas-sistemi 
agrikoli - inklużi l-użu tat-teknoloġiji u t-
tibdil tal-prattiki - se jżid il-mitigazzjoni 
tal-GHG u l-kapaċità adattivi tas-settur 
agrikolu għall-effetti negattivi tat-tibdil fil-
klima.

kwistjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
indirizzati jinkludu l-identifikazzjoni tas-
sistemi tal-biedja/foresti u l-mudelli tal-
pajsaġġ li x'aktarx jiksbu dawn l-iskopijiet.  
Se jkunu indirizzati valutazzjonijiet 
soċjoekonomiċi u komparattivi tas-sistemi 
tal-biedja/forestrija u l-prestazzjoni 
tagħhom ta’ sostenibbiltà. [ST1] [ST1]Din 
is-sentenza ġejja mill-Emenda 12 Ċaqliq 
fil-ġestjoni attiva tas-sistemi agrikoli -
inklużi l-użu tat-teknoloġiji u t-tibdil tal-
prattiki - se jżid il-mitigazzjoni l-
mitigazzjoni tal-GHG u l-kapaċità adattivi 
tas-settur agrikolu Pereżempju, il-
bijoteknoloġija tista’ ttejjeb l-użu 
effiċjenti ta’ riżorsi eżistenti Ewropej tal-
agrikoltura u l-forestrija billi ttejjeb il-
fehim ta’ sistemi bijoloġiċi u toffri firxa 
wiesa’ ta’ għodod biex jitjiebu s-
sostenibbiltà u l-produttività tal-
agrikoltura u l-forestrija. Hija tassigura 
wkoll provvista suffiċjenti ta’ ikel u għalf, 
li hija kruċjali fid-dawl tat-taqlib passat u 
futur fs-swieq globali. Il-kombinament 
tal-vantaġġi tat-teknoloġiji agrikoli varji 
għandu jiġi inkoraġġit biex jinkiseb 
benefiċċju reali għas-saħħa tal-bniedem u 
l-ambjent.

Or. en

Emenda 161
Glenis Willmott

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħtiġijiet tal-konsumatur għal ikel sikur, 
tajjeb għas-saħħa u affordabbli għandhom 
bżonn jiġu indirizzati, filwaqt li jitqiesu l-
impatti tal-imġiba tal-konsum tal-ikel u tal-
produzzjoni tal-ikel u l-għalf fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ekosistema totali. Se jiġu 
indirizzati s-sigurtà tal-ikel u l-għalf, il-

Il-ħtiġijiet tal-konsumatur għal ikel sikur, 
tajjeb għas-saħħa u affordabbli għandhom 
bżonn jiġu indirizzati, filwaqt li jitqiesu l-
impatti tal-imġiba tal-konsum tal-ikel u tal-
produzzjoni tal-ikel u l-għalf fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ekosistema totali. Se jiġu 
indirizzati s-sigurtà tal-ikel u l-għalf, il-
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kompetittività tal-industrija agroalimentari 
Ewropea u s-sostenibbilità tal-produzzjoni 
u provvista tal-ikel, b'kopertura tal-katina 
kollha tal-ikel u s-servizzi relatati, kemm 
jekk konvenzjonali jew organiċi, mill-
produzzjoni primarja għall-konsum. Dan l-
approċċ se jikkontribwixxi għal (a) ksib ta’ 
sikurezza u sigurtà tal-ikel għall-Ewropej 
kollha u l-eradikazzjoni tal-ġuħ fid-dinja 
(b) tnaqqis tal-piż tal-mard relatat mal-ikel 
u dieti billi tiġi promossa l-qalba lejn dieti 
tajbin għas-saħħa u sostenibbli, permezz 
tal-edukazzjoni tal-konsumatur u 
innovazzjonijiet fl-industrija tal-ikel (c) 
tnaqqis tal-konsum tal-ilma u tal-enerġija 
fl-ipproċessar tal-ikel, trasport u 
distribuzzjoni u (d) tnaqqis tal-ikel mormi 
b’50% sal-2030.

kompetittività tal-industrija agroalimentari 
Ewropea u s-sostenibbilità tal-produzzjoni 
u provvista tal-ikel, b'kopertura tal-katina 
kollha tal-provvista tal-ikel u s-servizzi 
relatati, kemm jekk konvenzjonali jew 
organiċi, mill-produzzjoni primarja għall-
konsum. Dan l-approċċ se jikkontribwixxi 
għal (a) ksib ta’ sikurezza u sigurtà tal-ikel 
għall-Ewropej kollha u l-eradikazzjoni tal-
ġuħ fid-dinja (b) tnaqqis tal-piż tal-mard 
relatat mal-ikel u dieti billi tiġi promossa l-
qalba lejn dieti tajbin għas-saħħa u 
sostenibbli, permezz tal-edukazzjoni tal-
konsumatur, jiżdied l-aċċess għal ikel 
nutrittiv u innovazzjonijiet fl-industrija tal-
ikel (c) tnaqqis tal-konsum tal-ilma u tal-
enerġija fil-produzzjoni tal-ikel, trasport u 
distribuzzjoni u (d) tnaqqis tal-ikel mormi 
b’50% sal-2030.

Or. en

Emenda 162
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħtiġijiet tal-konsumatur għal ikel sikur, 
tajjeb għas-saħħa u affordabbli għandhom 
bżonn jiġu indirizzati, filwaqt li jitqiesu l-
impatti tal-imġiba tal-konsum tal-ikel u tal-
produzzjoni tal-ikel u l-għalf fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ekosistema totali. Se jiġu 
indirizzati s-sigurtà tal-ikel u l-għalf, il-
kompetittività tal-industrija agroalimentari 
u s-sostenibbilità tal-produzzjoni u 
provvista tal-ikel, b'kopertura tal-katina 
kollha tal-ikel u s-servizzi relatati, kemm 
jekk konvenzjonali jew organiċi, mill-
produzzjoni primarja għall-konsum. Dan l-
approċċ se jikkontribwixxi għal (a) ksib ta’ 
sikurezza u sigurtà tal-ikel għall-Ewropej 
kollha u l-eradikazzjoni tal-ġuħ fid-dinja 

Il-ħtiġijiet tal-konsumatur għal ikel sikur, 
tajjeb għas-saħħa u affordabbli għandhom 
bżonn jiġu indirizzati, filwaqt li jitqiesu l-
impatti tal-imġiba tal-konsum tal-ikel u tal-
produzzjoni tal-ikel u l-għalf fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ekosistema totali. Se jiġu 
indirizzati s-sigurtà tal-ikel u l-għalf, il-
kompetittività tal-industrija agroalimentari 
u s-sostenibbilità tal-produzzjoni u 
provvista tal-ikel, b'kopertura tal-katina 
kollha tal-ikel u s-servizzi relatati, kemm 
jekk intensiv sostenibbli konvenzjonali jew 
organiċi, mill-produzzjoni primarja għall-
konsum. Dan l-approċċ se jikkontribwixxi 
għal (a) ksib ta’ sikurezza u sigurtà tal-ikel 
għall-Ewropej kollha u l-eradikazzjoni tal-
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(b) tnaqqis tal-piż tal-mard relatat mal-ikel 
u dieti billi tiġi promossa l-qalba lejn dieti 
tajbin għas-saħħa u sostenibbli, permezz 
tal-edukazzjoni tal-konsumatur u 
innovazzjonijiet fl-industrija tal-ikel (c) 
tnaqqis tal-konsum tal-ilma u tal-enerġija 
fl-ipproċessar tal-ikel, trasport u 
distribuzzjoni u (d) tnaqqis tal-ikel mormi 
b’50% sal-2030.

ġuħ fid-dinja (b) tnaqqis tal-piż tal-mard 
relatat mal-ikel u dieti billi tiġi promossa l-
qalba lejn dieti tajbin għas-saħħa u 
sostenibbli, permezz tal-edukazzjoni tal-
konsumatur u innovazzjonijiet fl-industrija 
tal-ikel agrikolu (c) tnaqqis tal-konsum tal-
ilma u tal-enerġija fl-ipproċessar tal-ikel, 
trasport u distribuzzjoni u (d) tnaqqis tal-
ikel mormi b’50% sal-2030.

Or. en

Emenda 163
Glenis Willmott

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 2.2 – punt 2.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jkunu indirizzati l-ħtiġijiet nutrizzjonali 
u l-impatt tal-ikel fuq il-funzjonijiet 
fiżjoloġiċi, prestazzjoni fiżika u mentali kif 
ukoll ir-rabtiet bejn id-dieta, tixjiħ, mard u 
disturb kroniku u mudelli tad-dieta. Se 
jkunu identifikati s-soluzzjonijiet u l-
innovazzjonijiet tad-dieti li jwasslu għal 
titjib fis-saħħa u l-benessri. Il-
kontaminazzjoni, riskji u esponiment tal-
kimika u dawk mikrobjali fuq l-ikel u l-
għalf se jiġu vvalutati, immonitorjati u 
ttraċċjati tul il-ktajjen ta’ provvista tal-ikel 
u tal-ilma tax-xorb mill-produzzjoni u ħżin 
għall-ipproċessar, ippakkjar, distribuzzjoni, 
forniment tal-ikel u preparazzjoni d-dar. L-
innovazzjonijiet fis-sikurezza tal-ikel, l-
għodod imtejba tal-komunikazzjoni tar-
riskju u l-istandards imtejba tas-sikurezza 
tal-ikel se jwasslu għal tisħiħ tal-fiduċja 
tal-konsumatur fl-Ewropa. Standards 
globali mtejba tas-sikurezza tal-ikel se 
jgħinu wkoll biex tissaħħaħ il-
kompetittività tal-industrija Ewropea tal-
ikel.

Se jkunu indirizzati l-ħtiġijiet nutrizzjonali 
u l-impatt tal-ikel fuq il-funzjonijiet 
fiżjoloġiċi, prestazzjoni fiżika u mentali kif 
ukoll ir-rabtiet bejn id-dieta, tixjiħ, mard u 
disturb kroniku u mudelli tad-dieta. Se 
jkunu identifikati s-soluzzjonijiet u l-
innovazzjonijiet tad-dieti li jwasslu għal 
titjib fis-saħħa u l-benessri. Se jiġu 
appoġġati azzjonijiet li jiffaċilitaw ir-
riformulazzjoni ta’ prodotti tal-ikel għolja 
fix-xaħam, zokkor jew melħ sabiex ikunu 
promossi dieti bbilanċjati. Il-
kontaminazzjoni, riskji u esponiment tal-
kimika u dawk mikrobjali fuq l-ikel u l-
għalf se jiġu vvalutati, immonitorjati u 
ttraċċjati tul il-ktajjen ta’ provvista tal-ikel 
u tal-ilma tax-xorb mill-produzzjoni u ħżin 
għall-ipproċessar, ippakkjar, distribuzzjoni, 
forniment tal-ikel u preparazzjoni d-dar. L-
innovazzjonijiet fis-sikurezza tal-ikel, l-
għodod imtejba tal-komunikazzjoni tar-
riskju u l-istandards imtejba tas-sikurezza 
tal-ikel se jwasslu għal tisħiħ tal-fiduċja 
tal-konsumatur fl-Ewropa. Standards 
globali mtejba tas-sikurezza tal-ikel u n-
nutrizzjoni se jgħinu wkoll biex tissaħħaħ 
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il-kompetittività tal-industrija Ewropea tal-
ikel, u s-saħħa u l-produttività taċ-
ċittadini tal-UE.

Or. en

Emenda 164
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 2.2 – punt 2.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jkunu indirizzati l-ħtiġijiet nutrizzjonali 
u l-impatt tal-ikel fuq il-funzjonijiet 
fiżjoloġiċi, prestazzjoni fiżika u mentali kif 
ukoll ir-rabtiet bejn id-dieta, tixjiħ, mard u 
disturb kroniku u mudelli tad-dieta. Se 
jkunu identifikati s-soluzzjonijiet u l-
innovazzjonijiet tad-dieti li jwasslu għal 
titjib fis-saħħa u l-benessri. Il-
kontaminazzjoni, riskji u esponiment tal-
kimika u dawk mikrobjali fuq l-ikel u l-
għalf se jiġu vvalutati, immonitorjati u 
ttraċċjati tul il-ktajjen ta’ provvista tal-ikel 
u tal-ilma tax-xorb mill-produzzjoni u ħżin 
għall-ipproċessar, ippakkjar, distribuzzjoni, 
forniment tal-ikel u preparazzjoni d-dar. L-
innovazzjonijiet fis-sikurezza tal-ikel, l-
għodod imtejba tal-komunikazzjoni tar-
riskju u l-istandards imtejba tas-sikurezza 
tal-ikel se jwasslu għal tisħiħ tal-fiduċja 
tal-konsumatur fl-Ewropa. Standards 
globali mtejba tas-sikurezza tal-ikel se 
jgħinu wkoll biex tissaħħaħ il-
kompetittività tal-industrija Ewropea tal-
ikel.

Se jkunu indirizzati l-ħtiġijiet nutrizzjonali 
u l-impatt tal-ikel fuq il-funzjonijiet 
fiżjoloġiċi, prestazzjoni fiżika u mentali kif 
ukoll ir-rabtiet bejn id-dieta, tixjiħ, mard u 
disturb kroniku u mudelli tad-dieta. Se 
tiżdied in-nutrizzjoni ta’ kwalità u tajba 
billi jiġu investigati u mtejba komposti 
tajba fil-pjanti (e.ż. metaboliti sekondarji) 
u l-istatus ta’ saħħa tal-pjanti kkultivati. 
Se jkunu identifikati s-soluzzjonijiet u l-
innovazzjonijiet tad-dieti li jwasslu għal 
titjib fis-saħħa u l-benessri. Il-
kontaminazzjoni, riskji u esponiment tal-
kimika u dawk mikrobjali fuq l-ikel u l-
għalf se jiġu vvalutati, immonitorjati u 
ttraċċjati tul il-ktajjen ta’ provvista tal-ikel 
u tal-ilma tax-xorb mill-produzzjoni u ħżin 
għall-ipproċessar, ippakkjar, distribuzzjoni, 
forniment tal-ikel u preparazzjoni d-dar. L-
innovazzjonijiet fis-sikurezza tal-ikel, l-
għodod imtejba tal-komunikazzjoni tar-
riskju u l-istandards imtejba tas-sikurezza 
tal-ikel se jwasslu għal tisħiħ tal-fiduċja 
tal-konsumatur fl-Ewropa. Standards 
globali mtejba tas-sikurezza tal-ikel se 
jgħinu wkoll biex tissaħħaħ il-
kompetittività tal-industrija Ewropea tal-
ikel.

Or. en
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Emenda 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 2.2 – punt 2.2.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħtiġijiet għall-industrija tal-ikel u l-għalf 
sabiex ilaħħqu mal-bidla tas-soċjetà, dik 
ambjentali, klimatika u ekonomika minn 
livell lokali għal dak globali se jiġu 
indirizzati fl-istadji kollha tal-katina ta’ 
produzzjoni tal-ikel u l-għalf, inkluż id-
disinn tal-ikel, l-ipproċessar, l-ippakkjar, 
kontroll tal-proċess, tnaqqis tal-iskart, 
valorizzazzjoni tal-prodotti sekondarji u l-
użu jew rimi sikur tal-prodotti sekondarji 
tal-annimali. Se jiġu ġġenerati proċessi 
innovattivi u sostenibbli li jużaw ir-riżorsi 
b’effiċjenza, u l-prodotti diversifikati, 
siguri, affordabbli u ta’ kwalità għolja. Dan 
għandu jsaħħaħ il-potenzjal ta' 
innovazzjoni tal-katina Ewropea ta' 
provvista tal-ikel, itejjeb il-kompetittività 
tagħha, joħloq tkabbir ekonomiku u l-
impjiegi u jippermetti lill-industrija 
Ewropea tal-ikel li tadatta għall-bidliet. 
Aspetti oħra li għandhom jiġu indirizzati 
huma t-traċċabiltà, loġistika u servizzi, 
fatturi soċjoekonomiċi, ir-reżiljenza tal-
katina tal-ikel kontra r-riskji ambjentali u 
klimatiċi, u l-limitazzjoni tal-impatti 
negattivi fuq l-attivitajiet tal-katina tal-ikel 
u tad-dieti li jinbidlu u s-sistemi ta' 
produzzjoni fuq l-ambjent.

Il-–ħtiġijiet għall-industrija tal-ikel u l-
għalf sabiex ilaħħqu mal-bidla tas-soċjetà, 
dik ambjentali, klimatika u ekonomika 
minn livell lokali għal dak globali se jiġu 
indirizzati fl-istadji kollha tal-katina ta’ 
produzzjoni tal-ikel u l-għalf, inkluż il-
produzzjoni agrikola, id-disinn tal-ikel, l-
ipproċessar, l-ippakkjar, kontroll tal-
proċess, tnaqqis tal-iskart, valorizzazzjoni 
tal-prodotti sekondarji u l-użu jew rimi 
sikur tal-prodotti sekondarji tal-annimali. 
Se jiġu ġġenerati proċessi innovattivi u 
sostenibbli li jużaw ir-riżorsi b’effiċjenza, 
u l-prodotti diversifikati, siguri, affordabbli 
u ta’ kwalità għolja. Dan għandu jsaħħaħ 
il-potenzjal ta' innovazzjoni tal-katina 
Ewropea ta' provvista tal-ikel, itejjeb il-
kompetittività tagħha, joħloq tkabbir 
ekonomiku u l-impjiegi u jippermetti lill-
industrija Ewropea tal-ikel li tadatta għall-
bidliet. Aspetti oħra li għandhom jiġu 
indirizzati huma t-traċċabiltà, loġistika u 
servizzi, fatturi soċjoekonomiċi, ir-
reżiljenza tal-katina tal-ikel kontra r-riskji 
ambjentali u klimatiċi, u l-limitazzjoni tal-
impatti negattivi fuq l-attivitajiet tal-katina 
tal-ikel u tad-dieti li jinbidlu u s-sistemi ta' 
produzzjoni fuq l-ambjent.

Or. en

Emenda 166
Julie Girling
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 2.3 – punt 2.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-akkwakultura għandha potenzjal ogħli 
għall-iżvilupp ta’ prodotti sikuri, tajba 
għas-saħħa u kompetittivi mfassla għall-
ħtiġijiet u preferenzi tal-konsumatur kif 
ukoll għal servizzi ambjentali 
(bijorimedjazzjoni, ġestjoni tal-art u l-ilma, 
eċċ) u l-produzzjoni tal-enerġija iżda 
teħtieġ li tkun realizzata bis-sħiħ ġewwa l-
Ewropa. L-għarfien u t-teknoloġiji se jkunu 
msaħħa fl-aspetti kollha tad-
domestikazzjoni tal-ispeċi stabbiliti u d-
diversifikazzjoni għall-ispeċi ġodda filwaqt 
li jitqiesu l-interazzjonijiet bejn l-
akkwakultura u l-ekosistemi akkwatiċi, u l-
effetti tat-tibdil fil-klima u kif is-settur 
jista' jadatta għalihom. L-innovazzjoni se 
tkun ukoll promossa għall-produzzjoni 
sostenibbli fiż-żona interna, fuq il-kosta u 
lil hinn mill-kosta. Se ssir enfasi ukoll fuq 
il-fehim tad-dimensjonijiet soċjali u 
ekonomiċi tas-settur sabiex tiġi sostnuta l-
produzzjoni kosteffiċjenti u effiċjenti fl-
użu tal-enerġija li tissodisfa d-domanda 
tas-suq u tal-konsumatur, filwaqt li jiġu 
żgurati kompetittività u prospetti attraenti 
għall-investituri u produtturi.

L-akkwakultura għandha potenzjal ogħli 
għall-iżvilupp ta’ prodotti sikuri, tajba 
għas-saħħa u kompetittivi mfassla għall-
ħtiġijiet u preferenzi tal-konsumatur kif 
ukoll għal servizzi ambjentali 
(bijorimedjazzjoni, ġestjoni tal-art u l-ilma, 
eċċ) u l-produzzjoni tal-enerġija iżda 
teħtieġ li tkun realizzata bis-sħiħ ġewwa l-
Ewropa. L-għarfien u t-teknoloġiji se jkunu 
msaħħa fl-aspetti kollha tad-
domestikazzjoni tal-ispeċi stabbiliti u d-
diversifikazzjoni għall-ispeċi ġodda filwaqt 
li jitqiesu l-interazzjonijiet bejn l-
akkwakultura u l-ekosistemi akkwatiċi, u l-
effetti tat-tibdil fil-klima u kif is-settur 
jista' jadatta bl-aħjar mod għalihom. L-
innovazzjoni se tkun ukoll promossa għall-
produzzjoni sostenibbli fiż-żona interna, 
fuq il-kosta u lil hinn mill-kosta. Se ssir 
enfasi ukoll fuq il-fehim tad-dimensjonijiet 
soċjali u ekonomiċi tas-settur sabiex tiġi 
sostnuta l-produzzjoni kosteffiċjenti u 
effiċjenti fl-użu tal-enerġija li tissodisfa d-
domanda tas-suq u tal-konsumatur, filwaqt 
li jiġu żgurati kompetittività u prospetti 
attraenti għall-investituri u produtturi.

Or. en

Emenda 167
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 2.3 – punt 2.3.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iktar minn 90 % tal-bijodiversità tal-baħar 
tibqa' mhux esplorata, u toffri potenzjal 
enormi għall-iskoperta ta’ speċi u 
applikazzjonijiet ġodda fil-qasam tal-

Iktar minn 90 % tal-bijodiversità tal-baħar 
tibqa' mhux esplorata, u toffri potenzjal 
enormi għall-iskoperta ta’ speċi u 
applikazzjonijiet ġodda fil-qasam tal-
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bijoteknoloġiji tal-baħar, li huwa prevista 
illi tiġġenera 10 % ta' tkabbir annwali għal 
dan is-settur. L-appoġġ se jingħata sabiex 
jiġi esplorat u sfruttat iktar il-potenzjal kbir 
offrut mill-bijodiversità tal-baħar u l-
bijomassa akkwatika sabiex jinħolqu 
proċessi, prodotti u servizzi innovattivi 
ġodda fuq is-swieq b'applikazzjonijiet 
potenzjali f'setturi li jinkludu l-industriji 
kimiċi u tal-materjali, il-farmaċewtika, is-
sajd u l-akkwakultura, il-provvista tal-
enerġija u l-kożmetika.

bijoteknoloġiji tal-baħar, li huwa prevista 
illi tiġġenera 10 % ta' tkabbir annwali għal 
dan is-settur. L-appoġġ se jingħata sabiex 
jiġi esplorat u sfruttat iktar il-potenzjal kbir 
offrut mill-bijodiversità tal-baħar u l-
bijomassa akkwatika sabiex jinħolqu 
proċessi, prodotti u servizzi innovattivi 
ġodda fuq is-swieq b'applikazzjonijiet 
potenzjali f'setturi li jinkludu l-industriji 
kimiċi u tal-materjali, il-farmaċewtika, is-
sajd u l-akkwakultura, il-provvista tal-
enerġija u l-kożmetiċi.

Or. en

Emenda 168
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 2.4 – punt 2.4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet se jiġu appoġġati biex 
tingħata spinta lil prodotti b'bażi 
bijoloġika, l-intermedji u l-
bijoenerġija/bijofjuwils, li jiffukaw fil-
biċċa l-kbira fuq approċċ kaskata, bi 
prijoritizzazzjoni lill-ġenerazzjoni ta' 
prodotti ta' valur miżjud għoli. Se jiġu 
żviluppati strateġiji u teknoloġiji li 
jiżguraw provvista tal-materja prima. It-
titjib tad-diversi tipi tal-bijomassa għall-
użu fit-tieni u t-tielet ġenerazzjoni ta’ 
bijoraffineriji, inkluża l-forestrija, il-
bijoskart u prodotti industrijali sekondarji, 
se jgħinu jevitaw kunflitti tal-ikel/fjuwil u 
jappoġġa l-iżvilupp ekonomiku ta' oqsma 
rurali u kostali fl-Unjoni.

L-attivitajiet se jiġu appoġġati biex 
tingħata spinta lil prodotti b'bażi 
bijoloġika, l-intermedji u l-
bijoenerġija/bijofjuwils, li jiffukaw fil-
biċċa l-kbira fuq approċċ kaskata, bi 
prijoritizzazzjoni lill-ġenerazzjoni ta' 
prodotti ta' valur miżjud għoli. Se jiġu 
żviluppati strateġiji u teknoloġiji li 
jiżguraw provvista tal-materja prima. It-
titjib tad-disponibbiltà, tad-diversi tipi u l-
karatteristiċi tal-bijomassa għall-użu fit-
tieni u t-tielet ġenerazzjoni ta’ 
bijoraffineriji, inkluża l-agrikoltura, l-
ortikultura, il-forestrija, il-bijoskart u 
prodotti industrijali sekondarji, se jgħinu 
jevitaw kunflitti tal-ikel/fjuwil u jappoġġa 
l-iżvilupp ekonomiku ta' oqsma rurali u 
kostali fl-Unjoni.

Or. en
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Emenda 169
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 3.1 – punt 3.1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u l-
eliminazzjoni tal-ħela tal-enerġija, filwaqt 
li jiġu provduti s-servizz li għandhom 
bżonn is-soċjetà u l-ekonomija , jeħtieġ 
mhux biss li jinġiebu aktar prodotti u 
servizzi għas-suq tal-massa li huma aktar 
effiċjenti, kostkompetittivi, li jħarsu l-
ambjent u aktar intelliġenti iżda wkoll li 
jkun hemm l-integrazzjoni ta’ komponenti 
u apparat b’tali mod li dawn jikkooperaw 
sabiex jottimizzaw l-użu globali tal-
enerġija mill-bini, servizzi u industrija.

L-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-
eliminazzjoni tal-ħela tal-enerġija, filwaqt 
li jiġu provduti s-servizz li għandhom 
bżonn is-soċjetà u l-ekonomija , jeħtieġ 
mhux biss li jinġiebu aktar prodotti u 
servizzi għas-suq tal-massa li huma aktar 
effiċjenti, kostkompetittivi, li jħarsu l-
ambjent u aktar intelliġenti iżda wkoll li 
jkun hemm l-integrazzjoni ta’ komponenti 
u apparat b’tali mod li dawn jikkooperaw 
sabiex jottimizzaw l-użu globali tal-
enerġija mill-bini, servizzi u industrija.

Or. mt

Emenda 170
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 3.1 – punt 3.1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żoni urbani huma wieħed mill-akbar 
konsumaturi ta’ enerġija fl-Unjoni u 
jemettu parti kbira korrispondenti ta’ 
gassijiet serra, filwaqt li jiġġeneraw 
ammont sostanzjali ta’ sustanzi li jniġġsu l-
arja. Fl-istess ħin, iż-żoni urbani huma 
affettwati mit-tnaqqis fil-kwalità tal-arja u 
t-tibdil fil-klima u għandhom jiżviluppaw 
l-istrateġiji ta' mitgazzjoni u adattament 
tagħhom stess. Is-sejba ta’ soluzzjonijiet 
innovattivi ta’ enerġija (effiċjenza tal-
enerġija, sistemi ta' provvista tal-elettriku u 
tisħin u tkessiħ), integrati mat-trasport, 
skart u trattament tal-ilma, kif ukoll 

Iż-żoni urbani huma wieħed mill-akbar 
konsumaturi ta’ enerġija fl-Unjoni u 
jemettu parti kbira korrispondenti ta’ 
gassijiet serra, filwaqt li jiġġeneraw 
ammont sostanzjali ta’ sustanzi li jniġġsu l-
arja. F’dak il-kuntest, hemm bżonn li 
jkunu promossi strateġiji ta’ żvilupp 
urban sitemiċi integrati li jqisu: l-
effiċjenza tal-enerġija, l-aċċessibbiltà, l-
ispazji ħodor, l-adattament tal-ħabitats u 
l-integrazzjoni soċjali. Fl-istess ħin, iż-
żoni urbani huma affettwati mit-tnaqqis fil-
kwalità tal-arja u t-tibdil fil-klima u 
għandhom jiżviluppaw l-istrateġiji ta' 
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soluzzjonijiet tal-ICT għall-ambjent urban 
huma għalhekk kruċjali fit-trasformazzjoni 
lejn soċjetà b'livell baxx ta' karbonju. 
Inizjattivi immirati bħala appoġġ għall-
konvergenza tal-ktajjen ta' valur industrijali 
tal-enerġija, trasport u s-settur tal-ICT għal 
applikazzjonijiet urbani intelliġenti 
għandhom jiġu previsti. Fl-istess ħin, 
ippjanar u mudelli kummerċjali 
teknoloġiċi, organizzattivi ġodda jesiġu li 
jkunu żviluppati u ttestjati fuq skala sħiħa 
skont il-ħtiġijiet u mezzi tal-ibliet u 
komunitajiet. Ir-riċerka hija wkoll 
meħtieġa sabiex jinftiehmu l-kwistjonijiet 
soċjali, ekonomiċi u kulturali li huma 
involuti f’din it-trasformazzjoni.

mitgazzjoni u adattament tagħhom stess. 
Is-sejba ta’ soluzzjonijiet innovattivi ta’ 
enerġija (effiċjenza tal-enerġija, sistemi ta' 
provvista tal-elettriku u tisħin u tkessiħ), 
integrati mat-trasport, skart u trattament 
tal-ilma, kif ukoll soluzzjonijiet tal-ICT 
għall-ambjent urban huma għalhekk 
kruċjali fit-trasformazzjoni lejn soċjetà 
b'livell baxx ta' karbonju. Inizjattivi 
immirati bħala appoġġ għall-konvergenza 
tal-ktajjen ta' valur industrijali tal-enerġija, 
trasport u s-settur tal-ICT għal 
applikazzjonijiet urbani intelliġenti 
għandhom jiġu previsti. Fl-istess ħin, 
ippjanar u mudelli kummerċjali 
teknoloġiċi, organizzattivi ġodda jesiġu li 
jkunu żviluppati u ttestjati fuq skala sħiħa 
skont il-ħtiġijiet u mezzi tal-ibliet u 
komunitajiet. Ir-riċerka hija wkoll 
meħtieġa sabiex jinftiehmu l-kwistjonijiet 
soċjali, ekonomiċi u kulturali li huma 
involuti f’din it-trasformazzjoni.

Or. en

Emenda 171
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-elettriku se jkollu rwol ċentrali fl-
istabbiliment ta’ ekonomija ambjentalment 
sostenibbli b’livell baxxi ta’ karbonju. L-
adozzjoni tal-ġenerazzjoni ta’ elettriku 
b’livell baxx ta’ karbonju qed isseħħ bil-
mod wisq minħabba l-ispejjeż kbar 
involuti. Hemm bżonn urġenti li jinstabu 
soluzzjonijiet li jnaqqsu l-ispejjeż b’mod 
sinifikanti, bi prestazzjoni u sostenibilità 
msaħħa, sabiex jiġi aċċellerat l-iskjerament 
fis-suq tal-ġenerazzjoni tal-elettriku b’livell 

L-elettriku se jkollu rwol ċentrali fl-
istabbiliment ta’ ekonomija ambjentalment 
sostenibbli b’livell baxxi ta’ karbonju. L-
adozzjoni tal-ġenerazzjoni ta’ elettriku 
b’livell baxx ta’ karbonju qed isseħħ bil-
mod wisq minħabba l-ispejjeż kbar 
involuti. Hemm bżonn urġenti li jinstabu 
soluzzjonijiet li jnaqqsu l-ispejjeż sabiex 
dawn isiru aċċessibbli u kompetittivi, bi 
prestazzjoni u sostenibilità msaħħa, sabiex 
jiġi aċċellerat l-iskjerament fis-suq tal-
ġenerazzjoni tal-elettriku b’livell baxx ta’ 
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baxx ta’ karbonju. karbonju.

Or. mt

Emenda 172
Theodoros Skylakakis

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-elettriku se jkollu rwol ċentrali fl-
istabbiliment ta’ ekonomija ambjentalment 
sostenibbli b'livell baxxi ta’ karbonju. L-
adozzjoni tal-ġenerazzjoni ta’ elettriku 
b’livell baxx ta’ karbonju qed isseħħ bil-
mod wisq minħabba l-ispejjeż kbar 
involuti. Hemm bżonn urġenti li jinstabu 
soluzzjonijiet li jnaqqsu l-ispejjeż b’mod 
sinifikati, bi prestazzjoni u sostenibilità 
msaħħa, sabiex jiġi aċċellerat l-iskjerament 
fis-suq tal-ġenerazzjoni tal-elettriku b’livell 
baxx ta’ karbonju. B’mod partikolari, 
sabiex:

L-elettriku se jkollu rwol ċentrali fl-
istabbiliment ta’ ekonomija ambjentalment 
sostenibbli b'livell baxxi ta’ karbonju. L-
adozzjoni tal-ġenerazzjoni ta’ elettriku 
b’livell baxx ta’ karbonju qed isseħħ bil-
mod wisq minħabba l-ispejjeż kbar 
involuti. Hemm bżonn urġenti li jinstabu 
soluzzjonijiet li jnaqqsu l-ispejjeż b’mod 
sinifikati, bi prestazzjoni u sostenibilità 
msaħħa, sabiex jiġi aċċellerat l-iskjerament 
fis-suq tal-ġenerazzjoni tal-elettriku b’livell 
baxx ta’ karbonju kif ukoll li jiġu 
żviluppati metodi kosteffiċjenti ta’ ħażna 
tal-enerġija. B’mod partikolari, sabiex:

Or. en

Emenda 173
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 3.2 – punt 3.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv għall-enerġija li ġejja mir-riħ 
huwa li titnaqqas l-ispiża tal-produzzjoni 
tal-elettriku ta’ riħ fuq l-art u lil hinn mill-
kosta sa madwar 20% sal-2020 meta 
mqabbla mal-2010, favur dejjem aktar il-

L-objettiv għall-enerġija li ġejja mir-riħ 
huwa li titnaqqas l-ispiża tal-produzzjoni 
tal-elettriku ta’ riħ fuq l-art u lil hinn mill-
kosta sa madwar 20% sal-2020 meta 
mqabbla mal-2010, favur dejjem aktar il-
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produzzjoni lil hinn mill-kosta, u li tiġi 
permessa l-integrazzjoni xierqa fil-grilja 
tal-elettriku. L-attenzjoni se tkun fuq l-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni tas-
sistemi ta’ konverżjoni tal-enerġija li ġejja 
mir-riħ tal-ġenerazzjoni li jmiss ta’ skala 
ikbar, effiċjenzi ogħla fil-konverżjoni u 
disponibbilitajiet ogħla għas-sistemi fuq l-
art u dawk lil hinn mill-kosta (inklużi l-
postijiet remoti u ambjenti b’temp ostili) 
kif ukoll proċessi ġodda ta’ manifattura 
tas-serje.

produzzjoni lil hinn mill-kosta, u li tiġi 
permessa l-integrazzjoni xierqa fil-grilja 
tal-elettriku. L-attenzjoni se tkun fuq l-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni tas-
sistemi ta’ konverżjoni tal-enerġija li ġejja 
mir-riħ tal-ġenerazzjoni li jmiss ta’ skala 
ikbar, effiċjenzi ogħla fil-konverżjoni u 
disponibbilitajiet ogħla għas-sistemi fuq l-
art u dawk lil hinn mill-kosta (inklużi l-
postijiet remoti u ambjenti b’temp ostili) 
kif ukoll proċessi ġodda ta’ manifattura 
tas-serje. Sabiex jiġi stabbilit bl-aħjar mod 
jekk l-enerġija mir-riħ hijiex f’pożizzjoni 
li tilħaq dan l-għan, bħala parti mill-Pjan 
SET ġiet iddedikata linja baġitarja 
separata għall-EIIs fil-qasam tal-enerġija 
mir-riħ .

Or. mt

Emenda 174
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispiża tal-enerġija solari, li tkopri l-
fotovoltajċi (PV) u l-konċentrazzjoni tal-
enerġija solari (CSP), għandha tkun 
imnaqqsa bin-nofs sal-2020 meta mqabbla 
mal-2010, jekk huwa mixtieq sehem akbar 
tas-suq tal-elettriku.

L-ispiża tal-enerġija solari, li tkopri l-
fotovoltajċi (PV) u l-konċentrazzjoni tal-
enerġija solari (CSP), għandha tal-anqas 
titnaqqas bin-nofs sal-2020 meta mqabbla 
mal-2010, jekk huwa mixtieq sehem akbar 
tas-suq tal-elettriku.

Or. mt

Emenda 175
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-PV, dan se jeħtieġ riċerka fit-tul 
dwar il-kunċetti u sistemi ġodda, 
dimostrazzjoni u ttestjar ta’ produzzjoni
tal-massa bl-għan li jkun hemm skjerament 
fuq skala kbira.

Għall-PV, dan se jeħtieġ riċerka fit-tul 
dwar il-kunċetti u sistemi ġodda, 
dimostrazzjoni u ttestjar tal-benefiċċji tal-
produzzjoni tal-massa bl-għan li jkun 
hemm skjerament fuq skala kbira bi 
prezzijiet raġonevoli u kompetittivi.

Or. mt

Emenda 176
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-PV, dan se jeħtieġ riċerka fit-tul
dwar il-kunċetti u sistemi ġodda, 
dimostrazzjoni u ttestjar ta' produzzjoni tal-
massa bl-għan li jkun hemm skjerament 
fuq skala kbira.

Għall-PV, dan se jeħtieġ riċerka dwar il-
kunċetti u sistemi ġodda, dimostrazzjoni u 
ttestjar ta' produzzjoni tal-massa bl-għan li 
jkun hemm skjerament fuq skala kbira.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-għan imsemmi hawn fuq għandu jintlaħaq sal-2020, ma nistgħux nitkellmu dwar 
riċerka "fit-tul”.

Emenda 177
Theodoros Skylakakis

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għas-CSP, l-enfasi se tkun fuq l-iżvilupp 
ta' metodi biex tiżdied l-effiċjenza filwaqt 

Għas-CSP, l-enfasi se tkun fuq l-iżvilupp 
ta' metodi biex tiżdied l-effiċjenza filwaqt 
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li jitnaqqsu l-ispejjeż u l-impatt ambjentali, 
li jippermettu skalar industrijali 'il fuq tat-
teknoloġiji dimostrati bil-bini ta' impjanti 
tal-enerġija bla preċedent. Se jiġu ttestjati 
soluzzjonijiet li jikkombinaw b'mod 
effiċjenti l-produzzjoni tal-elettriku solari 
mad-desalinizzazzjoni tal-ilma.

li jitnaqqsu l-ispejjeż u l-impatt ambjentali, 
li jippermettu skalar industrijali 'il fuq tat-
teknoloġiji dimostrati bil-bini ta' impjanti 
tal-enerġija bla preċedent. Se jiġu ttestjati 
soluzzjonijiet li jikkombinaw b'mod 
effiċjenti l-produzzjoni tal-elettriku solari 
mad-desalinizzazzjoni tal-ilma. Se jiġu 
ttestjati wkoll soluzzjonijiet li jaħżnu 
b’mod effiċjenti l-enerġija solari.

Or. en

Emenda 178
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 3 bis (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi vverifikat bl-aħjar mod jekk l-
enerġija solari tistax tilħaq l-għanijiet 
stabbiliti, fil-qasam tal-enerġija solari fil-
Pjan SET ġiet iddedikata linja baġitarja 
separata għall-EIIs .

Or. mt

Emenda 179
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 3.2 – punt 3.2.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.3. Jiġu żviluppati teknoloġiji 
kompetittivi u ambjentalment sikuri għall-
qbid, trasport u ħżin ta’ CO2

imħassar

Il-qbid u ħżin tal-karbonju (CCS) huma 
alternattiva ewlenija li għandha tkun 
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użata b’mod wiesa’ fuq skala kummerċjali 
f’livell globali sabiex jilqgħu l-isfida ta’ 
ġenerazzjoni ta’ enerġija dekarbonizzata 
u industrija b’livell baxx ta’ karbonju sal-
2050. L-objettiv huwa li tiġi mminimizzata 
l-ispiża żejda tas-CCS fis-settur tal-
enerġija għall-impjanti mħaddma bil-
faħam u mħaddma bil-gass meta mqabbla 
ma’ impjanti ekwivalenti mingħajr CCS u 
stallazzjonijiet industrijali li huma 
intensivi fl-enerġija.
L-appoġġ se jingħata, b’mod partikolari, 
sabiex juri l-katina kollha tas-CCS għal 
portafoll rappreżentattiv ta’ alternattivi 
teknoloġiċi differenti ta’ qbid, trasport u 
ħżin. Dan se jkun akkumpanjat minn 
riċerka sabiex jiġu żviluppati b’mod 
ulterjuri dawn it-teknoloġiji u sabiex 
jitwasslu teknoloġiji ta’ qbid kompetittivi, 
komponenti mtejba, sistemi u proċessi 
integrati, ħżin ġeoloġiku sikur u 
soluzzjonijiet razzjonali għall-użu mill-
ġdid fuq skala kbira ta’ CO2 maqbud 
sabiex jippermetti l-iskjerament 
kummerċjali tat-teknoloġiji tas-CCS 
għall-impjanti ta’ enerġija mħaddma 
b’fjuwils fossili u industriji oħra intensivi 
fil-karbonju li jkomplu fl-operat wara l-
2020.

Or. mt

Emenda 180
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 3.2 – punt 3.2.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-enerġija ġeotermali, idroelettrika u tal-
baħar kif ukoll enerġiji rinnovabbli oħra 
jistgħu jikkontribwixxu għad-
dekarbonizzazzjoni tal-provvista Ewropea 

L-enerġija ġeotermali, idroelettrika u tal-
baħar kif ukoll enerġiji rinnovabbli oħra 
jistgħu jikkontribwixxu għad-
dekarbonizzazzjoni tal-provvista Ewropea 
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ta’ enerġija filwaqt li jssaħħu l-flessibilità 
tagħha għal produzzjoni u użu varjabbli ta’ 
enerġija. L-objettiv huwa li jitwasslu sal-
maturità kummerċjali t-teknoloġiji 
kosteffettivi u sostenibbli, u b’hekk 
jintlaħaq skjerament ta’ skala kbira fiq 
skala industrijali inkluża l-integrazzjoni 
tal-grilja. Enerġiji tal-oċean bħal dawk 
mill-mareat, kurrenti jew mewg joffru 
verament enerġija mingħajr emissjonijiet u 
prevedibbli. Attivitajiet ta’ riċerka 
għandhom jinkludu r-riċerka innovattiva 
fuq skala ta’ laboratorju f’komponenti u 
materjali affidabbli u ta’ spiża baxxa 
f’ambjent b’livell għoli ta’ korrużjoni u 
akkumulu ta’ organiżmi bijoloġiċi mhux 
mixtieqa kif ukoll dimostrazzjonijiet taħt 
il-kundizzjonijiet varjati li jinsabu fl-
ilmijiet Ewropej.

ta’ enerġija filwaqt li jssaħħu l-flessibilità 
tagħha għal produzzjoni u użu varjabbli ta’ 
enerġija. L-objettiv huwa li jitwasslu sal-
maturità kummerċjali t-teknoloġiji 
kosteffettivi u sostenibbli, u b’hekk 
jintlaħaq skjerament ta’ skala kbira fiq 
skala industrijali inkluża l-integrazzjoni 
tal-grilja. Enerġiji tal-oċean bħal dawk 
mill-mareat, kurrenti jew mewg joffru 
verament enerġija mingħajr emissjonijiet u 
prevedibbli. Attivitajiet ta’ riċerka 
għandhom jinkludu r-riċerka innovattiva 
fuq skala ta’ laboratorju f’komponenti u 
materjali affidabbli u ta’ spiża baxxa 
f’ambjent b’livell għoli ta’ korrużjoni u 
akkumulu ta’ organiżmi bijoloġiċi mhux 
mixtieqa kif ukoll dimostrazzjonijiet taħt 
il-kundizzjonijiet varjati li jinsabu fl-
ilmijiet Ewropej. Sabiexjiġi stabbilit bl-
aħjar mod jekk l-enerġija idroelettrika, 
ġeotermika u mill-baħar, kif ukoll l-
enerġiji rinnovabbli l-oħra, jistgħux 
jilħqu l-għanijiet stabbiliti, fil-qasam ta’ 
dawn l-enerġiji fil-Pjan SET ġiet 
iddedikata linja baġitarja separata għall-
EIIs .

Or. mt

Emenda 181
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 3.3 – punt 3.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv għall-bijoenerġija huwa li t-
teknoloġiji l-aktar promettenti jitwasslu 
sal-maturità kummerċjali, li twassal għal 
produzzjoni sostenibbli fuq skala kbira ta’ 
bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni ta’ ktajjen 
ta’ valuri differenti għat-trasport, u sħana u 
enerġija kombinata u effiċjenti ħafna mill-
bijomassa, inkluż il-proċess tas-CCS. L-

L-objettiv għall-bijoenerġija huwa li t-
teknoloġiji l-aktar promettenti jitwasslu 
sal-maturità kummerċjali, li twassal għal 
produzzjoni sostenibbli fuq skala kbira ta’ 
bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni ta’ ktajjen 
ta’ valuri differenti għat-trasport, u sħana u 
enerġija kombinata u effiċjenti ħafna mill-
bijomassa. L-għan huwa li tiġi żviluppata u 
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għan huwa li tiġi żviluppata u murija t-
teknoloġija għal perkorsi differenti tal-
bijoenerġija fi skali differenti, billi jitqiesu 
l-kundizzjonijiet ġeografiċi u klimatiċi 
differenti u r-restrizzjonijiet loġistiċi. 
Riċerka aktar fit-tul se tappoġġa l-iżvilupp 
ta’ industrija sostenibbli tal-bijoenerġija 
wara l-2020. Dawn l-attivitajiet se 
jikkomplimentaw l-attivitajiet ta’ riċerka 
upstream (materjal użat għall-produzzjoni, 
bijoriżorsi) u downstream (integrazzjoni 
fil-flotot tal-vetturi) imwettqa fi Sfidi tas-
Soċjetà oħra rilevanti.

murija t-teknoloġija għal perkorsi differenti 
tal-bijoenerġija fi skali differenti, billi 
jitqiesu l-kundizzjonijiet ġeografiċi u 
klimatiċi differenti u r-restrizzjonijiet 
loġistiċi. Riċerka aktar fit-tul se tappoġġa 
l-iżvilupp ta’ industrija sostenibbli tal-
bijoenerġija wara l-2020. Dawn l-
attivitajiet se jikkomplimentaw l-attivitajiet 
ta’ riċerka upstream (materjal użat għall-
produzzjoni, bijoriżorsi) u downstream 
(integrazzjoni fil-flotot tal-vetturi) 
imwettqa fi Sfidi tas-Soċjetà oħra rilevanti.

Or. mt

Emenda 182
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 3.3 – punt 3.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ċelloli tal-fjuwils u l-idroġenu għandhom 
potenzjal kbir sabiex jikkontribwixxu għall-
indirizzar tal-isfidi fl-enerġija li l-Ewropa 
qed taffronta. Biex dawn it-teknoloġiji 
jaslu għall-kompetittività kummerċjali 
jeħtieġ li jkun hemm tnaqqis sinifikanti fl-
ispiża. Pereżempju l-ispiża tas-sistemi taċ-
ċelloli tal-fjuwils għat-trasportazzjoni se 
jkollhom jitnaqqsu b’fattur ta’ 10 matul l-
10 snin li ġejjin. Sabiex dan isir, se 
jingħata appoġġ lil dimostrazzjonijiet ta’ 
skala kbira u attivitajiet ta’ skjerament 
prekummerċjali għall-applikazzjonijiet 
portabbli, stazzjonarji u tat-trasport u s-
servizzi relatati, kif ukoll riċerka fit-tul u 
żvilupp ta’ teknoloġija sabiex tinbena 
katina kompetittiva taċ-ċellola tal-fjuwils u 
produzzjoni u infrastruttura sostenibbli tal-
idroġenu madwar l-Unjoni. Kooperazzjoni 
nazzjonali u internazzjonali b’saħħitha hija 
meħtieġa sabiex tippermetti l-iskoperti 

Ċelloli tal-fjuwils u l-idroġenu għandhom 
potenzjal kbir sabiex jikkontribwixxu għall-
indirizzar tal-isfidi fl-enerġija li l-Ewropa 
qed taffronta. Biex dawn it-teknoloġiji 
jaslu għall-kompetittività kummerċjali 
jeħtieġ li jkun hemm tnaqqis sinifikanti fl-
ispiża. Pereżempju l-ispiża tas-sistemi taċ-
ċelloli tal-fjuwils għat-trasportazzjoni se 
jkollhom jitnaqqsu b’fattur tal-anqas ta’ 
10 matul l-10 snin li ġejjin. Sabiex dan isir, 
se jingħata appoġġ lil dimostrazzjonijiet ta’ 
skala kbira u attivitajiet ta’ skjerament 
prekummerċjali għall-applikazzjonijiet 
portabbli, stazzjonarji u tat-trasport u s-
servizzi relatati, kif ukoll riċerka fit-tul u 
żvilupp ta’ teknoloġija sabiex tinbena 
katina kompetittiva taċ-ċellola tal-fjuwils u 
produzzjoni u infrastruttura sostenibbli tal-
idroġenu madwar l-Unjoni. Kooperazzjoni 
nazzjonali u internazzjonali b’saħħitha hija 
meħtieġa sabiex tippermetti l-iskoperti 
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rivoluzzjonarji tas-suq ta’ skala suffiċjenti, 
inkluż l-iżvilupp ta’ standards xierqa.

rivoluzzjonarji tas-suq ta’ skala suffiċjenti, 
inkluż l-iżvilupp ta’ standards xierqa.

Or. mt

Emenda 183
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 4.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa stabbilixxiet mira ta’ politika li 
jinkiseb tnaqqis ta’ 60 % ta’ CO2 sal-
2050. L-għan tagħha huwa li l-użu ta’ 
karozzi bi ‘fjuwil konvenzjonali’ fl-ibliet 
jitnaqqas bin-nofs u tinkiseb loġistika fl-
ibliet li hija ħielsa mis-CO2-fiċ-ċentri 
urbani ewlenin sal-2030. Fjuwils b’livelli 
baxxi ta’ karbonju fl-avjazzjoni 
għandhom ilaħħqu l-40 % sal-2050, u l-
emissjonijiet ta’ CO2 mill-fjuwils tal-
bunkers marittimi għandhom jitnaqqsu 
b’40 % sal-2050.

imħassar

Or. mt

Ġustifikazzjoni

Kif jindika ismu stess, l-orizzont tal-programm kwadru huwa limitat għall-2020. 
Għaldaqstant, wieħed ma jista’ jagħmel l-ebda riferment għal xenarji futuri fid-deċennji li 
ġejjin.

Emenda 184
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 4.1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u l-innovazzjoni se 
jikkontribwixxu sostanzjalment għall-
iżvilupp u l-adozzjoni tas-soluzzjonijiet 
neċessarji għall-modi kollha tat-trasport, li 
se jnaqqsu drastikament l-emissjonijiet tat-
trasport li huma ta’ ħsara għall-ambjent 
(bħal pereżempju CO2, NOx, u SOx), 
inaqqsu d-dipendenza tiegħu fuq il-fjuwils 
fossili, u b’hekk inaqqsu l-impatt tat-
trasport fuq l-bijodiversità u jħarsu r-riżorsi 
naturali.

Ir-riċerka u l-innovazzjoni se 
jikkontribwixxu sostanzjalment għall-
iżvilupp u l-adozzjoni tas-soluzzjonijiet 
neċessarji għall-modi kollha tat-trasport, li 
bi prezzijiet tas-suq kompetittivi, se 
jnaqqsu drastikament l-emissjonijiet tat-
trasport li huma ta’ ħsara għall-ambjent 
(bħal pereżempju CO2, NOx, u SOx), 
inaqqsu d-dipendenza tiegħu fuq il-fjuwils 
fossili, u b’hekk inaqqsu l-impatt tat-
trasport fuq l-bijodiversità u jħarsu r-riżorsi 
naturali.

Or. mt

Emenda 185
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 4.1 – paragrafu 3 – punt 4.1.1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-iżvilupp u l-aċċelerazzjoni tal-
adozzjoni ta’ teknoloġiji ta’ propulsjoni 
aktar nodfa huma importanti sabiex 
jitnaqqas jew jiġi eliminat is-CO2 u t-
tniġġis mit-trasport. Soluzzjonijiet ġodda u 
innovattivi huma neċessarji, imsejsa fuq 
magni u batteriji elettriċi, ċelloli tal-fjuwil 
jew propulsjoni ibrida. L-iskoperti 
rivoluzzjonjarji teknoloġiċi se jgħinu wkoll 
fit-titjib tal-prestazzjoni ambjentali tas-
sistemi ta’ propulsjoni tradizzjonali.

(a) L-iżvilupp u l-aċċelerazzjoni tal-
adozzjoni ta’ teknoloġiji ta’ propulsjoni 
aktar nodfa huma importanti sabiex 
jitnaqqas jew jiġi eliminat is-CO2 u t-
tniġġis mit-trasport. Soluzzjonijiet ġodda u 
innovattivi bi prezzijiet tas-suq 
kompetittivi huma neċessarji, imsejsa fuq 
magni u batteriji elettriċi, ċelloli tal-fjuwil 
jew propulsjoni ibrida. L-iskoperti 
rivoluzzjonjarji teknoloġiċi se jgħinu wkoll 
fit-titjib tal-prestazzjoni ambjentali tas-
sistemi ta’ propulsjoni tradizzjonali.

Or. mt
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Emenda 186
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Azzjoni klimatika, użu effiċjenti tar-
riżorsi u materja prima

5. Azzjoni klimatika u tal-ilma, użu 
effiċjenti tar-riżorsi u materja prima

Or. en

Emenda 187
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 5.1 – punt 5.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm għarfien mhux komplut dwar il-ħila 
tas-soċjetà u l-ekonomija li jadattaw għat-
tibdil fil-klima. Miżuri effettivi, ġusti u 
soċjalment aċċettabbli lejn ambjent u 
soċjetà reżiljenti għall-klima jesiġu analiżi 
integrata tal-impatti, vulnerabbiltajiet, 
esponiment tal-popolazzjoni, riskji, spejjeż 
u opportunitajiet assoċjati mat-tibdil u 
varjabbiltà fil-klima, filwaqt li jitqiesu l-
avvenimenti estremi u perikli relatati 
kkaġunati mill-klima u r-rikorrenza 
tagħhom. Din l-analiżi se tkun żviluppata 
ukoll fuq l-impatti avversi tat-tibdil fil-
klima fuq il-bijodiversità, ekosistemi u 
servizzi tal-ekosistema, infrastrutturi u assi 
ekonomiċi u naturali. Se jkun hemm enfasi 
fuq l-ekosistemi naturali tal-iktar valur u 
ambjenti mibnija, kif ukoll setturi soċjali, 
kulturali u ekonomiċi ewlenin madwar l-
Ewropa. L-azzjonijiet se jinvestigaw l-
impatti u r-riskji dejjem jibkru għas-saħħa 
tal-bniedem li jirriżultaw mit-tibdil fil-
klima u l-konċentrazzjonijiet miżjuda tal-
gassijiet serra fl-atmosfera. Ir-riċerka se 
tevalwa it-tweġibiet innovattivi, distribwiti 

Hemm għarfien mhux komplut dwar il-ħila 
tas-soċjetà u l-ekonomija li jadattaw għat-
tibdil fil-klima. Miżuri effettivi, ġusti u 
soċjalment aċċettabbli lejn ambjent u 
soċjetà reżiljenti għall-klima jesiġu analiżi 
integrata tal-impatti, vulnerabbiltajiet, 
esponiment tal-popolazzjoni, riskji, spejjeż 
u opportunitajiet assoċjati mat-tibdil u 
varjabbiltà fil-klima, filwaqt li jitqiesu l-
avvenimenti estremi u perikli relatati 
kkaġunati mill-klima u r-rikorrenza 
tagħhom. Din l-analiżi se tkun żviluppata 
ukoll fuq l-impatti avversi tat-tibdil fil-
klima fuq il-bijodiversità, ekosistemi u 
servizzi tal-ekosistema, infrastrutturi u assi 
ekonomiċi u naturali. Se jkun hemm enfasi 
fuq l-ekosistemi naturali tal-iktar valur, is-
siti arkeoloġiċi, l-ambjenti mibnija u l-
pajsaġġi u l-wirt urbani, kif ukoll riżorsi 
kulturali, setturi soċjali u ekonomiċi 
ewlenin madwar l-Ewropa. L-azzjonijiet se 
jinvestigaw l-impatti u r-riskji dejjem 
jibkru għas-saħħa tal-bniedem li jirriżultaw 
mit-tibdil fil-klima u l-konċentrazzjonijiet 
miżjuda tal-gassijiet serra fl-atmosfera. Ir-
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b’mod ġust u kosteffettivi ta’ adattament 
għat-tibdil fil-klima, inkluż il-protezzjoni u 
l-adattament ta’ riżorsi naturali u 
ekosistemi, u effetti relatati, sabiex 
tinforma u tappoġġa l-iżvilupp tagħhom u 
l-implimentazzjoni fuq il-livelli u skali 
kollha. Dan ukoll se jinkludi l-impatti, 
spejjeż u riskji potenzjali, ta’ alternattivi ta’ 
ġeoinġinerija. L-interkonnessjonijiet ,
kunflitti u sinerġiji kumplessi ta’ 
alternattivi ta' adattament u ta' politiki ta' 
prevenzjoni tar-riskju ma' politiki tal-klima 
u settorjali oħra se jkunu investigati, 
inklużi l-impatti fuq l-impjiegi u l-
istandards ta' għajxein ta' gruppi 
vulnerabbli.

riċerka se tevalwa it-tweġibiet innovattivi, 
distribwiti b’mod ġust u kosteffettivi ta’ 
adattament għat-tibdil fil-klima, inkluż il-
protezzjoni u l-adattament ta’ riżorsi 
naturali u ekosistemi, u effetti relatati, 
sabiex tinforma u tappoġġa l-iżvilupp 
tagħhom u l-implimentazzjoni fuq il-livelli 
u skali kollha. Dan ukoll se jinkludi l-
impatti, spejjeż u riskji potenzjali, ta’ 
alternattivi ta’ ġeoinġinerija. L-
interkonnessjonijiet , kunflitti u sinerġiji 
kumplessi ta’ alternattivi ta' adattament u 
ta' politiki ta' prevenzjoni tar-riskju ma' 
politiki tal-klima u settorjali oħra se jkunu 
investigati, inklużi l-impatti fuq l-impjiegi 
u l-istandards ta' għajxein ta' gruppi 
vulnerabbli.

Or. en

Emenda 188
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 5 – punt 5.1 – punt 5.1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tranżizzjoni tal-Unjoni lejn ekonomija 
kompetittiva, li tuża r-riżorsi b’effiċjenza u 
reżiljenti għat-tibdil fil-klima sal-2050 
tesiġi id-disinn ta’ strateġiji effettivi, fit-tul, 
b’emissjonijiet baxxi u avvanzi ewlenin fil-
ħila tagħna li nkunu innovattivi. Ir-riċerka 
se tivvaluta r-riskji ambjentali u 
soċjoekonomiċi, l-opportunitajiet u l-
impatti tal-alternattivi tal-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima. Ir-riċerka se tappoġġa l-
iżvilupp u l-validazzjoni ta’ mudelli ġodda 
ta’ klima-enerġija-ekonomija, filwaqt li 
tqis l-istrumenti ekonomiċi u esternalitajiet 
rilevanti, bl-għan li jiġu ttestjati l-
alternattivi ta' politika ta' mitigazzjoni u 
perkorsi ta' teknoloġija b’livell baxx ta’ 
karbonju fi skali differenti u għas-setturi 
ekonomiċi u soċjali ewlenin fil-livell tal-

It-tranżizzjoni tal-Unjoni lejn ekonomija 
kompetittiva, li tuża r-riżorsi b’effiċjenza u 
reżiljenti għat-tibdil fil-klima sal-2050 
tesiġi id-disinn ta’ strateġiji effettivi, fit-tul, 
b’emissjonijiet baxxi u avvanzi ewlenin fil-
ħila tagħna li nkunu innovattivi. Ir-riċerka 
se tivvaluta r-riskji ambjentali u 
soċjoekonomiċi, l-opportunitajiet u l-
impatti tal-alternattivi tal-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima. Riċerka li tiffoka fuq it-
tnaqqis tal-emissjonijiet tal-karbonju 
għandha dejjem tikkunsidra n-natura 
urġenti tal-problema u tqis kemm l-
eċċellenza tal-istandards kif ukoll l-
għaġġla tar-rispons. Ir-riċerka se tappoġġa 
l-iżvilupp u l-validazzjoni ta’ mudelli 
ġodda ta’ klima-enerġija-ekonomija, 
filwaqt li tqis l-istrumenti ekonomiċi u 
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Unjoni u dak globali. L-azzjonijiet se 
jiffaċilitaw l-innovazzjoni teknoloġika, 
istituzzjonali soċjoekonomika billi jitjiebu 
r-rabtiet bejn ir-riċerka u l-applikazzjoni u 
bejn l-intraprendituri, utenti aħħarin, 
riċerkaturi u istituzzjonijiet ta’ għarfien.

esternalitajiet rilevanti, bl-għan li jiġu 
ttestjati l-alternattivi ta' politika ta' 
mitigazzjoni u perkorsi ta' teknoloġija 
b’livell baxx ta’ karbonju fi skali differenti 
u għas-setturi ekonomiċi u soċjali ewlenin 
fil-livell tal-Unjoni u dak globali. L-
azzjonijiet se jiffaċilitaw l-innovazzjoni 
teknoloġika, istituzzjonali soċjoekonomika 
billi jitjiebu r-rabtiet bejn ir-riċerka u l-
applikazzjoni u bejn l-intraprendituri, 
utenti aħħarin, riċerkaturi u istituzzjonijiet 
ta’ għarfien.

Or. en

Emenda 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 5 – punt 5.1 – punt 5.1.3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kwistjonijiet dwar il-bidla fil-klima u l-
ġestjoni tal-ilma.
Is-suġġett tal-bidla fil-klima għandu jkun 
relatat mal-kwistjonijiet dwar il-ġestjoni 
tal-ilma. Fil-futur l-isfidi kbar għar-
riċerka dwar l-ilma se jirriżultaw 
primarjament mill-bżonn li s-suġġett 
jitqies dejjem aktar f'konnessjoni mal-
kwistjonijiet tal-bidla globali, il-bidla fil-
klima, is-sinifikat ġeopolitiku li qed jikber 
kif ukoll l-aspetti tal-enerġija u s-saħħa.
Ir-riżorsi tal-ilma għandhom jitqiesu u 
jiġu mmaniġġjati b’mod olistiku. Dan 
jinkludi reġjuni naturali u kwistjonijiet 
ekoloġiċi, fehim tas-servizzi tal-
ekosistema bħala proċess, protezzjoni tal-
kwalità tal-ilma tax-xorb u sistemi politiċi 
u strutturi istituzzjonali differenti.
Il-bażi tal-għarfien għandha tintegra l-
kunċett ta’ ‘flussi ambjentali’ u tqis is-
servizzi tal-ekosistema sostnuti mill-ilma; 
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jenfasizza l-ħtieġa li jitqies li l-bidliet fiċ-
ċiklu tal-ilma jiddependu fuq il-ħabitat u 
li dan jinfluwenza l-persentaġġ tal-ilma li 
jiġi rriċiklat.

Or. en

Emenda 190
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 5 – punt 5.1 – punt 5.1.3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.1.3a. Huwa essenzjali li jiġu studjati l-
impatti reġjonali tal-bidla fil-klima fuq l-
ekosistema, ir-riżorsi tal-ilma, l-
agrikoltura u l-forestrija, sabiex ikun 
analizzat l-impatt tagħha fuq il-ħajja tal-
bniedem, is-saħħa u kwistjonijiet oħra 
soċjoekonomiċi, iżda wkoll biex tkun 
investigata l-influwenza diretta u indiretta 
tal-bidla globali fuq id-dinamika u l-
kapaċità tal-ekosistema.

Or. en

Emenda 191
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet tas-soċjetà jirriskjaw li 
permezz tagħhom jiskattaw il-bidliet fl-
ambjent li huma irriversibbli u li jbiddlu l-
karattru tal-ekosistemi. Huwa vitali li dawn 
ir-riskji jiġu antiċipati permezz tal-
valutazzjoni, monitoraġġ u tbassir tal-
impatt tal-attivitajiet tal-bniedem, u l-

L-azzjonijiet tas-soċjetà jirriskjaw li 
permezz tagħhom jiskattaw il-bidliet fl-
ambjent li huma irriversibbli u li jbiddlu l-
karattru tal-ekosistemi. Huwa vitali li dawn 
ir-riskji jiġu antiċipati permezz tal-
valutazzjoni, monitoraġġ u tbassir tal-
impatt tal-attivitajiet tal-bniedem, u l-
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bidliet ambjentali fuq il-benessri tal-
bniedem. Ir-riċerka dwar l-ekosistemi tal-
baħar (miż-żoni kostali għall-baħar fond), 
ilma ħelu, terrestri u urbani, inkluż l-
ekosistemi dipendenti fuq l-ilma ta' taħt l-
art, se ttejjeb l-fehim tagħna tal-
interazzjonijiet kumplessi bejn ir-riżorsi 
naturali u s-sistemi soċjali, ekonomiċi u 
ekoloġiċi, inklużi l-punti kritiċi naturali, u 
r-reżiljenza, jew fraġilità, tas-sistemi umani 
u bijoloġiċi. Dan se jeżamina kif l-
ekosistemi jiffunzjonaw u jirreaġixxu 
għall-impatti antropoġeniċi, kif dawn 
jistgħu jiġu rrestawrati, u kif dan se 
jaffettwa l-ekonomiji u l-benessri tal-
bniedem. Dan se jinvestiga wkoll 
soluzzjonijiet għall-indirizzar tal-isfidi 
għar-riżorsi. Dan ser jikkontribwixxi għall-
politiki u prattiki li jiżguraw li l-attivitajiet 
soċjali u ekonomiċi joperaw fi ħdan il-
limiti tas-sostenibbilità u l-adattabilità tal-
ekosistemi u bijodiversità.

bidliet ambjentali fuq il-benessri tal-
bniedem. Ir-riċerka dwar l-ekosistemi tal-
baħar (miż-żoni kostali għall-baħar fond), 
ilma ħelu, terrestri u urbani, inkluż l-
ekosistemi dipendenti fuq l-ilma ta' taħt l-
art, se ttejjeb il-fehim tagħna tal-
interazzjonijiet kumplessi bejn ir-riżorsi 
naturali u s-sistemi soċjali, ekonomiċi u 
ekoloġiċi, inklużi l-punti kritiċi naturali, u 
r-reżiljenza, jew fraġilità, tas-sistemi umani 
u bijoloġiċi. Dan se jeżamina kif l-
ekosistemi jiffunzjonaw u jirreaġixxu 
għall-impatti antropoġeniċi, kif dawn 
jistgħu jiġu rrestawrati, u kif dan se 
jaffettwa l-ekonomiji u l-benessri tal-
bniedem. Dan se jinvestiga wkoll 
soluzzjonijiet għall-indirizzar tal-isfidi 
għar-riżorsi. L-innovazzjoni hija 
neċessarja sabiex isiru mudelli ġodda tal-
ġestjoni tal-ilma li għandhom 
jiggarantixxu t-trasparenza. Dan għandu 
jinkludi: informazzjoni dwar l-oriġini tal-
ilma, distribuzzjoni ugwali u l-proċedura 
għall-bejgħ u l-użu tiegħu. Dan ser 
jikkontribwixxi għall-politiki u prattiki li 
jiżguraw li l-attivitajiet soċjali u ekonomiċi 
joperaw fi ħdan il-limiti tas-sostenibbilità u 
l-adattabilità tal-ekosistemi u bijodiversità.

Or. en

Emenda 192
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sistemi soċjali, ekonomiċi u ta’ 
governanza għad iridu jindirizzaw l-
ezawriment tar-riżorsi u l-ħsara lill-
ekosistemi. Ir-riċerka u l-innovazzjoni se 
jsostnu d-deċiżjonijiet tal-politika meħtieġa 
sabiex jiġu mmaniġġjati r-riżorsi naturali u 
l-ekosistemi sabiex jevitaw, jew jadattaw 

Sistemi soċjali, ekonomiċi u ta’ 
governanza għad iridu jindirizzaw l-
ezawriment tar-riżorsi u l-ħsara lill-
ekosistemi. Ir-riċerka u l-innovazzjoni se 
jsostnu d-deċiżjonijiet tal-politika meħtieġa 
sabiex jiġu mmaniġġjati r-riżorsi naturali u 
l-ekosistemi sabiex jevitaw, jew jadattaw 
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għal tibdil klimatiku u ambjentali ta' sfrattu 
u sabiex jippromwovu l-bidla istituzzjonali, 
ekonomika, komportamentali u 
teknoloġika li tiżgura s-sostenibbiltà. Se 
titqiegħed enfasi fuq l-ekosistemi u s-
servizzi tal-ekosistema kritiċi rilevanti 
għall-politika, bħall-ilma ħelu, ibħra u 
oċeani, kwalità tal-arja, bijodiversità, użu 
tal-art u l-ħamrija. Ir-reżiljenza tas-
soċjetajiet u l-ekosistemi għall-avvenimenti 
katastrofiċi, inklużi l-perikli naturali, se 
jkunu appoġġati permezz tat-titjib tal-
kapaċitajiet għat-tbassir, avviż bikri u 
valutazzjoni tal-vulnerabbiltajiet u l-
impatti, inkluża d-dimensjoni ta’ bosta 
riskji. B'hekk ir-riċerka u l-innovazzjoni se 
jipprovdu appoġġ għall-politiki ambjentali 
u tal-użu effiċjenti tar-riżorsi, u l-
alternattivi għal governanza effettiva 
bbażata fuq l-evidenza fi ħdan il-limiti ta' 
operat sikur. Se jiġu żviluppati modi 
innovattivi sabiex tiżdied il-koerenza tal-
politika, jissolvew il-kompromessi u jiġu 
mmaniġġjati l-interessi kunfliġġenti, u 
titjieb il-kuxjenza pubblika dwar ir-riżultati 
tar-riċerka u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 
fit-teħid tad-deċiżjonijiet.

għal tibdil klimatiku u ambjentali ta' sfrattu 
u sabiex jippromwovu l-bidla istituzzjonali, 
ekonomika, komportamentali u 
teknoloġika li tiżgura s-sostenibbiltà. Se 
titqiegħed enfasi fuq l-ekosistemi u s-
servizzi tal-ekosistema kritiċi rilevanti 
għall-politika, bħall-ilma ħelu, ibħra u 
oċeani, kwalità tal-arja, bijodiversità, użu 
tal-art u l-ħamrija. Ir-reżiljenza tas-
soċjetajiet u l-ekosistemi għall-avvenimenti 
katastrofiċi, inklużi l-perikli naturali, se 
jkunu appoġġati permezz tat-titjib tal-
kapaċitajiet għat-tbassir, avviż bikri u 
valutazzjoni tal-vulnerabbiltajiet u l-
impatti, inkluża d-dimensjoni ta’ bosta 
riskji. B'hekk ir-riċerka u l-innovazzjoni se 
jipprovdu appoġġ għall-politiki ambjentali 
u tal-użu effiċjenti tar-riżorsi, u l-
alternattivi għal governanza effettiva 
bbażata fuq l-evidenza fi ħdan il-limiti ta' 
operat sikur. Se jiġu żviluppati modi 
innovattivi sabiex tiżdied il-koerenza tal-
politika, jissolvew il-kompromessi u jiġu 
mmaniġġjati l-interessi kunfliġġenti, u 
titjieb il-kuxjenza pubblika dwar ir-riżultati 
tar-riċerka u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 
fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Għandhom jiġu 
analizzati d-disponibbiltà u l-produttività 
tar-rizorsi sostanzjali kollha fid-diversi 
skali territorjali relevanti: għandhom jiġu 
analizzati l-konsegwenzi globali, reġjonali 
u lokali u dawk soċjoekonomiċi relatati 
sabiex jiġu elaborati opzjonijiet għal 
azzjonijiet politiċi.

Or. en

Emenda 193
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 5 – punt 5.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għalhekk l-għan ta’ din l-attività huwa t- Għalhekk l-għan ta’ din l-attività huwa t-
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titjib tal-bażi ta’ għarfien dwar il-materja 
prima u jiġu żviluppati soluzzjonijiet 
innovattivi għall-esplorazzjoni, estrazzjoni, 
pproċessar, reċiklaġġ u rkupru 
kosteffettivi, u li jħarsu l-ambjent, tal-
materja prima u għas-sostituzzjoni 
tagħhom b'alternattivi ekonomiċi b’inqas 
impatt ambjentali.

titjib tal-bażi ta’ għarfien dwar il-materja 
prima u jiġu żviluppati soluzzjonijiet 
innovattivi għall-esplorazzjoni, estrazzjoni, 
pproċessar, reċiklaġġ u rkupru 
kosteffettivi, trasparenti, u li jħarsu l-
ambjent, tal-materja prima u għas-
sostituzzjoni tagħhom b'alternattivi 
ekonomiċi b’inqas impatt ambjentali.

Or. en

Emenda 194
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 5 – punt 5.3 – punt 5.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma meħtieġa 
tul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-materjali, 
sabiex tiġi żgurata provvista u ġestjoni 
affordabbli, affidabbli u sostenibbli tal-
materja prima li hija essenzjali għall-
industriji tal-UE. L-iżvilupp u l-
iskjerament ta' teknoloġiji tal-
esplorazzjoni, estrazzjoni u ipproċessar 
ekonomikament vijabbli, soċjalment 
aċċettabbli u li jħarsu l-ambjent se jagħtu 
spinta lill-użu effiċjenti tar-riżorsi. Dan se 
jisfrutta wkoll il-potenzjal tal-minjieri 
urbani. Teknoloġiji ta’ reċiklaġġ u rkupru 
tal-materjal, mudelli kummerċjali u 
proċessi ġodda u ekonomikament vijabbli 
se jikkontribwixxu wkoll għat-tnaqqis tad-
dipendenza tal-Unjoni fuq il-provvista ta' 
materja prima primarja. Dan se jinkludi l-
bżonn ta' użu itwal, reċiklaġġ u rkupru ta’ 
kwalità ogħla, u l-bżonn li titnaqqas 
drastikament il-ħela tar-riżorsi. Se jiġi 
applikat approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ, 
mill-provvista ta’ materja prima 
disponibbli għat-tmiem tal-ħajja, 
b’rekwiżiti minimi ta’ enerġija u riżorsi.

Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma meħtieġa 
tul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-materjali, 
sabiex tiġi żgurata provvista u ġestjoni 
affordabbli, affidabbli u sostenibbli tal-
materja prima li hija essenzjali għall-
industriji tal-UE. L-iżvilupp u l-
iskjerament ta' teknoloġiji tal-
esplorazzjoni, estrazzjoni u ipproċessar 
ekonomikament vijabbli, soċjalment 
aċċettabbli u li jħarsu l-ambjent se jagħtu 
spinta lill-użu effiċjenti tar-riżorsi. Dan se 
jisfrutta wkoll il-potenzjal tal-minjieri 
urbani. Teknoloġiji ta’ reċiklaġġ u rkupru 
tal-materjal, mudelli kummerċjali u 
proċessi ġodda u ekonomikament vijabbli 
se jikkontribwixxu wkoll għat-tnaqqis tad-
dipendenza tal-Unjoni fuq il-provvista ta' 
materja prima primarja. Dan se jinkludi l-
bżonn ta' użu itwal, reċiklaġġ u rkupru ta’ 
kwalità ogħla, u l-bżonn li titnaqqas 
drastikament il-ħela tar-riżorsi. Se jiġi 
applikat approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ, 
mill-provvista ta’ materja prima 
disponibbli għat-tmiem tal-ħajja, 
b’rekwiżiti minimi ta’ enerġija u riżorsi u 
trasparenza u traċċabbiltà sħiħa.
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Emenda 195
Julie Girling

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 5 – punt 5.3 – punt 5.3.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’antiċipazzjoni għat-tnaqqis possibbli tad-
disponibbiltà globali ta’ ċerta materja 
prima, minħabba pereżempju 
restrizzjonijiet kummerċjali, se jkunu 
investigati u żviluppati sostituti sostenibbli 
u alternattivi għall-materja prima kritika, bi 
prestazzjoni funzjonali simili. Dan għandu 
jnaqqas id-dipendenza tal-Unjoni fuq il-
materja prima primarja u jtejjeb l-impatt
fuq l-ambjent.

B’antiċipazzjoni għat-tnaqqis possibbli tad-
disponibbiltà globali ta’ ċerta materja 
prima, minħabba pereżempju 
restrizzjonijiet kummerċjali, se jkunu 
investigati u żviluppati sostituti sostenibbli 
u alternattivi għall-materja prima kritika, bi 
prestazzjoni funzjonali simili. Dan għandu 
jnaqqas id-dipendenza tal-Unjoni fuq il-
materja prima primarja u jnaqqas 
kwalunkwe impatt negattiv fuq l-ambjent.

Or. en

Emenda 196
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 5 – punt 5.4 – punt 5.4.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jkunu appoġġati l-forom kollha ta’ 
innovazzjoni, kemm inkrementali u 
radikali, li jikkombinaw l-innovazzjoni 
teknoloġika, organizzattiva, tas-soċjetà, 
komportamentali, kummerċjali u ta’ 
politika, u t-tisħiħ tal-parteċipazzjoni tas-
soċjetà ċivili. Dan se jsostni ekonomija 
aktar ċirkolari, filwaqt li jitnaqqsu l-
impatti ambjentali u jitqiesu l-effetti ta’ 
reazzjoni fuq l-ambjent. Dan se jinkludi 
mudelli kummerċjali, simbjożi industrijali, 
sistemi ta’ servizz tal-prodott, disinn tal-

Se jkunu appoġġati l-forom kollha ta’ 
innovazzjoni, kemm inkrementali u 
radikali, li jikkombinaw l-innovazzjoni 
teknoloġika, organizzattiva, tas-soċjetà, 
komportamentali, kummerċjali u ta’ 
politika, u t-tisħiħ tal-parteċipazzjoni tas-
soċjetà ċivili. Dan se jsostni ekonomija 
aktar ċirkolari, filwaqt li jitnaqqsu l-
impatti ambjentali u jitqiesu l-effetti ta’
reazzjoni fuq l-ambjent. Dan se jinkludi 
mudelli kummerċjali, simbjożi industrijali, 
sistemi ta’ servizz tal-prodott, disinn tal-
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prodott, approċċi taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ u 
ta’ minn nieqa sa nieqa. L-għan se ikun it-
titjib tal-effiċjenza fl-użu ta’ riżorsi billi 
jitnaqqsu, f’termini assoluti, il-fatturi ta’ 
produzzjoni, skart u r-rilaxx ta’ sustanzi ta’ 
ħsara tul il-katina ta’ valur u jitrawwem l-
użu mill-ġdid, reċiklaġġ u s-sostituzzjoni 
tar-riżorsi. Se tingħata attenzjoni lill-
iffaċilitar tat-tranżizzjoni mir-riċerka għas-
suq, bl-involviment tal-industrija u 
notevolment l-SMEs, mill-iżvilupp ta’ 
prototipi għall-introduzzjoni fis-suq u r-
replikazzjoni. In-netwerking fost l-
ekoinnovaturi se jfittex ukoll li jtejjeb id-
disseminazzjoni tal-għarfien u jorbot 
b’mod aħjar il-provvista mad-domanda.

prodott, approċċi taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ u 
ta’ minn nieqa sa nieqa. L-għan se ikun it-
titjib tal-effiċjenza fl-użu ta’ riżorsi billi 
jitnaqqsu, f’termini assoluti, il-fatturi ta’ 
produzzjoni, skart u r-rilaxx ta’ sustanzi ta’ 
ħsara tul il-katina ta’ valur u jitrawwem l-
użu mill-ġdid, reċiklaġġ u s-sostituzzjoni 
tar-riżorsi. Se tingħata attenzjoni lill-
iffaċilitar tat-tranżizzjoni mir-riċerka għas-
suq, bl-involviment tal-industrija u 
notevolment l-SMEs, mill-iżvilupp ta’ 
prototipi għall-introduzzjoni fis-suq bi 
prezzijiet aċċessibbli li għandhom jiġu
replikati. In-netwerking fost l-
ekoinnovaturi se jfittex ukoll li jtejjeb id-
disseminazzjoni tal-għarfien u jorbot 
b’mod aħjar il-provvista mad-domanda.

Or. mt

Emenda 197
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 5 – punt 5.5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-osservazzjoni ambjentali komprensiva u 
s-sistemi ta’ informazzjoni huma essenzjali 
sabiex jiżguraw il-forniment tad-dejta u 
informazzjoni fit-tul meħtieġa sabiex tiġi 
indirizzata din l-isfida. Dawn is-sistemi se 
jintużaw sabiex tiġi ivvalutata u mbassra l-
kondizzjoni, status u xejriet tal-klima, 
riżorsi naturali inkluża l-materja prima, 
ekosistemi u servizzi tal-ekosistema, kif 
ukoll sabiex jevalwaw politiki u alternattivi 
ta' livell baxxi ta' karbonju u ta' 
mitigazzjoni u adattament klimatiċi fost is-
setturi kollha tal-ekonomija. L-
informazzjoni u l-għarfien minn dawn is-
sistemi se jintużaw sabiex jistimulaw l-użu 
intelliġenti tar-riżorsi strateġiċi; sabiex 
jappoġġaw l-iżvilupp tal-politiki bbażati 
fuq l-evidenza; sabiex irawwmu is-servizzi 

L-osservazzjoni ambjentali komprensiva u 
s-sistemi ta’ informazzjoni huma essenzjali 
sabiex jiżguraw il-forniment tad-dejta u 
informazzjoni fit-tul meħtieġa sabiex tiġi 
indirizzata din l-isfida. Dawn is-sistemi se 
jintużaw sabiex tiġi ivvalutata u mbassra l-
kondizzjoni, status u xejriet tal-klima, 
riżorsi naturali inkluża l-materja prima, 
ekosistemi u servizzi tal-ekosistema, kif 
ukoll sabiex jevalwaw politiki u alternattivi 
ta' livell baxxi ta' karbonju u ta' 
mitigazzjoni u adattament klimatiċi fost is-
setturi kollha tal-ekonomija. L-
informazzjoni u l-għarfien minn dawn is-
sistemi se jintużaw sabiex jistimulaw l-użu 
intelliġenti tar-riżorsi strateġiċi; sabiex 
jappoġġaw l-iżvilupp tal-politiki bbażati 
fuq l-evidenza; sabiex irawmu is-servizzi 
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ambjentali u klimatiċi ġodda; u sabiex 
jiżviluppaw opportunitajiet ġodda fis-swieq 
globali.

ambjentali u klimatiċi ġodda; sabiex 
jappoġġaw teknoloġiji diġitali għall-
monitoraġġ, is-segwitu u l-ġestjoni tar-
riżorsi tal-ilma permezz tas-satellita; u 
sabiex jiżviluppaw opportunitajiet ġodda 
fis-swieq globali.

Or. en

Emenda 198
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 5.3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.3a L-iżvilupp tal-ġenerazzjoni li jmiss 
ta’ sistemi tal-ilma
Hemm bżonn urġenti ta’ innovazzjonijiet 
integrati ta’ sistemi tal-ilma fl-Ewropa. L-
ilma huwa settur ewlieni għal soċjetà 
b’saħħitha, ekonomija prospera u 
ekosistemi ħodor. Il-bidla fil-klima 
għandha impatt kbir fuq iċ-ċiklu 
idroloġiku, billi tagħmel ix-xejriet tiegħu 
anqas prevedibbli u tbiddel b’mod 
sinifikanti r-riżorsi kurrenti tagħna tal-
ilma. L-Ewropa qed tiffaċċja 
infrastruttura tal-ilma li qed teqdiem 
(kemm id-drenaġġ kif ukoll il-provvista 
tal-ilma tax-xorb) u sfidi ta’ ġestjoni tal-
ilma bħal żieda fin-nuqqasijiet tal-ilma, 
riskji akbar ta’ għargħar (urbani), tniġġis 
tal-ilma u domanda dejjem tikber u aktar 
speċifika għall-ilma. L-investimenti fis-
sistemi tal-ilma huma għolja u għandhom 
redditu twil fuq l-investiment.
L-attivitajiet ta’ Riċerka u Innovazzjoni se 
jkunu organizzati b’iffokar fuq żoni 
urbani u rurali, l-industrija u temi 
trażversali u se jiffukaw fuq:
5.3.1. Li jkun ipprovdut ilma sikur, 
disponibbli u aċċessibbli għal kulħadd, 



AM\906857MT.doc 53/56 PE492.615v02-00

MT

filwaqt li jkun żgurat ilma biżżejjed għall-
ambjent.
Il-ġestjoni tal-ilma urban qiegħda taħt 
pressjoni dejjem tiżdied riżultat ta’ aktar 
urbanizzazzjoni (‘il fuq minn 80% tal-
popolazzjoni hija mistennija li tkun qed 
tgħix f’żoni urbani fil-pajjiżi tal-UE sal-
2050). Iż-żoni rurali jiffaċċjaw ħafna sfidi 
fir-rigward tal-ilma għall-agrikoltura, il-
prevenzjoni tat-tniġġis u s-sanità u l-
provvista tal-ilma tax-xorb. Hemm bżonn 
ta’ approċċ integrat biċ-ċiklu tal-ilma fil-
qalba tiegħu, li jinvolvi l-utenti finali u l-
partijiet interessati biex jindirizzaw l-isfidi 
tal-ilma.
5.3.2 Li jinkiseb id-diżakkoppjar relattiv 
tat-tnaqqis fir-riżorsi tal-ilma mil-
livell ta’ attività ekonomika f’setturi 
ewlenin tal-UE (inklużi l-enerġija, il-
biedja u 
l-kimiċi).
L-innovazzjonijiet fil-proċessi industrijali, 
l-applikazzjonijiet tal-ICT u t-teknoloġiji 
ġodda (KET) se jnaqqsu l-ispejjeż, il-
bżonnijiet għall-enerġija u t-tniġġis.
5.3.3 Li jinżamm u jittejjeb l-istatus tajjeb 
tal-ilmijiet fil-baċiri kollha tax-xmajjar 
tal-UE – fit-
termini ta’ kwalità, kwantità u użu, u fil-
kuntest tal-pressjonijiet dejjem jiżdiedu 
fuq
ir-riżorsi tal-ilma.
5.3.4 Tmexxija globali għall-industrija 
Ewropea tal-ilma

Or. en

Emenda 199
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 6.1 – punt 6.1.1 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isfidi kbar tas-soċjetà mhumiex astratti, 
għandhom dimensjoni territorjali. Barra 
minn hekk, hemm bżonn ta’ 
kunsiderazzjoni speċifika skont l-
importanza tal-kwistjonijiet problematiċi 
urbani, fit-termini ta’ kreattività, 
innovazzjoni, soċjali, ekonomiċi, kulturali 
u ambjentali.

Or. en

Emenda 200
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 6.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini tagħha u l-
imsieħba internazzjonali tagħha jaffrontaw 
firxa ta’ theddidiet għas-sigurtà 
pereżempju l-kriminalità, it-terroriżmu u l-
emerġenzi tal-massa minħabba diżastri 
kkawżati mill-bniedem jew naturali. Dawn 
it-theddidiet jistgħu jaqsmu l-fruntieri u 
jimmiraw tiri fiżiċi jew iċ-ċiberspazju. 
Pereżempju attakki fuq siti elettroniċi ta’ 
awtoritajiet pubbliċi u entitajiet privati 
mhux biss jimminaw il-fiduċja taċ-ċittadin 
iżda jistgħu jaffettwaw b’mod serju setturi
essenzjali bħal enerġija, trasport, saħħa, 
finanzi jew telekomunikazzjonijiet.

L-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini tagħha u l-
imsieħba internazzjoni tagħha huma 
affrontati b’firxa ta’ theddid għas-sigurtà 
bħall-kriminalità, terroriżmu, 
immigrazzjoni illegali u emerġenzi tal-
massa minħabba diżastri magħmula mill-
bniedem jew naturali. Dawn it-theddidiet 
jistgħu jaqsmu l-fruntieri u jimmiraw tiri 
fiżiċi jew iċ-ċiberspazju. Pereżempju 
attakki fuq siti elettroniċi ta’ awtoritajiet 
pubbliċi u entitajiet privati mhux biss 
jimminaw il-fiduċja taċ-ċittadin iżda 
jistgħu jaffettwaw b’mod serju setturi 
essenzjali bħal enerġija, trasport, saħħa, 
finanzi jew telekomunikazzjonijiet.

Or. mt

Emenda 201
Theodoros Skylakakis
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti III – punt 6.3.1 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3.1. Il-ġlieda kontra l-kriminalità u t-
terroriżmu.

6.3.1. Il-ġlieda kontra l-kriminalità 
organizzata u t-terroriżmu.

Or. en

Emenda 202
Vittorio Prodi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti IV – punt 3.1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Valutazzjoni ta’ riskji u opportunitajiet 
ta’ teknoloġiji u kimiki ġodda, inklużi n-
nanomaterjali, fl-ikel, għalf u prodotti tal-
konsumatur; żvilupp u validazzjoni tal-kejl 
armonizzat, metodi ta’ identifikazzjoni u 
kwantifikazzjoni, strateġiji ta’ ttestjar 
integrat u għodod mill-aktar avvanzati 
għall-valutazzjoni tal-periklu 
tossikoloġiku, inklużi l-metodi alternattivi 
għall-ittestjar fuq l-annimali; valutazzjoni 
tal-effetti fuq is-saħħa mit-tniġġis 
ambjentali.

(a) Valutazzjoni ta’ riskji u opportunitajiet 
ta’ teknoloġiji u kimiki ġodda, inklużi n-
nanomaterjali, fl-ikel, għalf u prodotti tal-
konsumatur; żvilupp, evalwazzjoni u 
validazzjoni tal-kejl armonizzat, metodi ta’ 
identifikazzjoni u kwantifikazzjoni, 
strateġiji ta’ ttestjar integrat u għodod 
esperimentali mhux fuq l-annimali u 
komputazzjonali mill-aktar avvanzati 
għall-valutazzjoni tal-periklu tossikoloġiku 
u r-riskju, inklużi l-metodi alternattivi 
għall-ittestjar fuq l-annimali għall-effetti 
ta’ saħħa u ambjentali; valutazzjoni tal-
effetti fuq is-saħħa mit-tniġġis ambjentali.

Or. en

Emenda 203
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti IV – punt 3.3 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-JRC se jiffoka fuq il-miri tal-20/20/20 
għall-klima u l-enerġija u t-tranżizzjoni 
tal-Unjoni għal ekonomija kompetittiva 
b’livell baxx ta’ karbonju sal-2050 bir-
riċerka dwar l-aspetti teknoloġiċi u 
soċjoekonomiċi ta’:

Il-JRC se jiffoka fuq il-miri tal-20/20/20 
għall-klima u l-enerġija, bir-riċerka dwar l-
aspetti teknoloġiċi u soċjoekonomiċi ta’:

Or. mt

Ġustifikazzjoni

Kif jindika ismu stess, l-orizzont tal- programm huwa limitat għall-2020, biex b’hekk ikun 
konsistenti mal-Istrateġija 2020 u mal-objettivi “20-20-20”. Aktar milli jsir riferiment għal 
xenarji futuri għad-deċennji li ġejjin, huwa preferibbli li wieħed jiffoka fuq il-kisba tal-
objettivi għall-2020.

Emenda 204
Theodoros Skylakakis

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti IV – punt 3.3 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Netwerks ta’ trażmissjoni tal-
enerġija/elettriku, b’mod partikolari l-
immudellar u simulazzjoni tan-netwerks 
trans-Ewropej ta’ enerġija, l-analiżi tat-
teknoloġiji tal-grilja intelliġenti/super, u 
simulazzjoni f'ħin reali tas-sistemi ta’ 
enerġija.

(b) Netwerks ta’ trażmissjoni tal-
enerġija/elettriku, b’mod partikolari l-
immudellar u simulazzjoni tan-netwerks 
trans-Ewropej ta’ enerġija, l-analiżi tat-
teknoloġiji tal-grilja intelliġenti/super, u l-
potenzjal għall-ħażna tal-enerġija u 
simulazzjoni f'ħin reali tas-sistemi ta’ 
enerġija.

Or. en


