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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Orizzont 2020, kif imsemmi fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni li takkumpanja l-
programm, għandu l-għan li jimplimenta l-objettivi ewlenin tal-inizjattiva 'Unjoni tal-
Innovazzjoni', b'enfasi fuq l-isfidi attwali tas-soċjetà u t-tisħiħ tar-rabta bejn ir-riċerka minn 
isfel għal fuq u minn fuq għal isfel u l-kummerċjalizzazzjoni. Għandu l-għan ukoll li 
jissimplifika aktar u jżid il-parteċipazzjoni tal-SMEs. Ħafna mill-isfidi ambjentali bħall-
klima, l-użu effiċjenti tar-riżorsi, l-enerġija u t-trasport nodfa, is-saħħa u s-sikurezza tal-ikel 
jaqgħu fil-kompetenza tal-Kumitat ENVI. Ir-Rapporteur jilqa' favorevolment il-proposti tal-
Kummissjoni, iżda jagħmel enfasi akbar fuq uħud mill-aspetti indirizzati.
Fl-opinjoni attwali, ir-Rapporteur qies approċċ olistiku bħala l-aħjar mod biex jisssaħħu aktar 
il-prijoritajiet tal-Kumitat ENVI. Dan l-ewwel rapport għandu jitqies ukoll bħala wieħed li 
jiftaħ id-dibattitu dwar dan il-programm kumpless li huwa ta' importanza fundamentali biex 
jiżdied it-tkabbir ekonomiku aħdar u sostenibbli fl-Unjoni Ewropea filwaqt li tiġi promossa 
soċjetà b'saħħitha. 

L-opinjoni tiffoka l-aktar fuq l-isfidi tas-soċjetà u tipproponi t-tisħiħ ta' xi aspetti marbuta 
mas-saħħa, is-sikurezza tal-ikel, il-klima u l-ambjent.

Is-saħħa 
Minħabba l-valur miżjud kbir tagħha għal trattamenti innovattivi, pereżempju fil-mediċina 
riġenerattiva, ir-riċerka dwar iċ-ċelloli staminali, permezz tal-istudju ta' alternattivi eżistenti 
għaċ-ċelloli staminali tal-embrijun, għandha tibqa' tiġi appoġġata filwaqt li jiġu rikonoxxuti l-
preokkupazzjonijiet rigward l-etika. Għandha titqiegħed enfasi speċjali wkoll fuq ir-riċerka u 
l-innovazzjoni fil-qasam tat-trattament tal-mard. L-appoġġ pubbliku għar-riċerka u l-iżvlupp 
fil-qasam tal-infezzjonijiet u l-mard rari għandu jiżdied u l-kondiviżjoni tal-għarfien għandha 
titħeġġeġ. Il-bżonnijiet tal-pazjenti għandhom jistimulaw l-innovazzjoni fil-qasam tas-saħħa 
kif ukoll il-finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp. Barra minn hekk, ir-riċerka u l-iżvilupp u l-
innovazzjoni fil-qasam tas-saħħa ambjentali għandhom ikunu ffinanzjati sew. 

Is-sikurezza tal-ikel
Qed jiġi propost li l-isfidi tas-soċjetà marbuta mas-sikurezza tal-ikel jitwessgħu biex jinkludu 
l-aspetti kollha tas-sikurezza tal-ikel.  

Il-klima u l-ambjent 
Il-bilanċ bejn l-aspetti ekonomiċi, soċjali u ambjentali tar-riċerka u l-innovazzjoni għandu jiġi 
mmonitorjat regolarment u effettivament. L-appoġġ għall-enerġija rinnovabbli għandu 
jissaħħaħ. Iż-żieda fl-effiċjenza tal-enerġija rinnovabbli tista' tagħmilha aktar attraenti 
ekonomikament, filwaqt li jiġi miġġieled it-tibdil fil-klima, titnaqqas id-dipendenza tagħna 
mill-fjuwils fossili u tiġi promossa ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju.  
Orizzont 2020 huwa programm fundamentali li jista' jgħin lill-UE tkompli tnaqqas l-
emissjonijiet ta' gassijiet u partikuli ta' ħsara għall-ambjent u għas-saħħa, mingħajr ebda piż 
fuq l-industriji jew l-Istati Membri. 

L-aspetti orizzontali 
Tinħtieġ konnessjoni akbar bejn l-objettivi tal-inizjattivi ewlenin 'Unjoni tal-Innovazzjoni' u 
'Ewropa li tuża r-riżorsi b'effiċjenza' u Orizzont 2020 u għalhekk din ġiet inkorporata fl-
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opinjoni. Sabiex jinkiseb l-akbar benefiċċju possibbli mill-proġetti tar-riċerka u l-iżvilupp u 
tal-innovazzjoni fl-UE kollha, il-komplementarjetà ta' Orizzont 2020 ma' Fondi oħra 
Nazzjonali u tal-UE għandha tiġi mmonitorjata strettament. Barra minn hekk, qed jiġi propost 
ukoll li tiżdied aktar il-parteċipazzjoni tal-SMEs, billi din tista' tistimula t-tkabbir ekonomiku 
aħdar u sostenibbli.  Aspett importanti tal-indikaturi tal-prestazzjoni, li jimmonitorjaw l-
implimentazzjoni tal-objettivi ta' Orizzont 2020, huwa inkluż ukoll fir-rapport. 

Emendi oħra dwar il-qsim tal-baġits u l-objettivi tar-riċerka fil-katina tal-innovazzjoni kif 
ukoll dwar is-simplifikazzjoni se jitħallew għal wara d-dibattitu li għandu jsir fil-Kumitat 
ENVI dwar Orizzont 2020.
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EMENDI
Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(25) It-terapiji biċ-ċelloli staminali wrew 
il-valur miżjud tagħhom f'xi każijiet, 
speċjalment fil-mediċina riġenerattiva. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha tibqa' 
tappoġġa riċerka bħal din. Madankollu, 
il-Kummissjoni Ewropea tirrikonoxxi l-
preokkupazzjonijiet rigward l-etika li 
joriġinaw mir-riċerka fuq iċ-ċelloli 
staminali tal-embrijun uman u ma 
tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu tagħhom.
L-użu taċ-ċelloli staminali umani, sew jekk 
huma adulti kuf ukoll tal-embrijun, jekk 
jeżistu, jiddependi mill-ġudizzju tax-
xjenzati skont l-objettivi li huma jridu 
jilħqu u huwa suġġett għal Reviżjoni Etika 
stretta. L-ebda proġett li jinvolvi l-użu ta’ 
ċelloli staminali tal-embrijun uman ma 
għandu jkun ffinanzjat, jekk ma jkollux l-
approvazzjonijiet neċessarji mill-Istati 
Membri. Madankollu, jista' jkun utli li 
jiġu studjati alternattivi eżistenti għar-
riċerka dwar iċ-ċelloli staminali tal-
embrijun uman, b'mod partikolari ċ-
ċelloli staminali mid-demm tal-kurdun 
taż-żokra u ċ-ċelloli staminali pluripotenti 
indotti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terapiji bbażati fuq iċ-ċelloli staminali jirrappreżentaw opportunità kbira għall-mediċina 
riġenerattiva u għat-trattament ta' ċertu mard serju bħad-dijabete jew saħansitra l-kanċer. Iċ-
ċelloli staminali pluripotenti indotti u ċ-ċelloli miksuba mid-demm tal-kurdun taż-żokra 
jistgħu jirrappreżentaw alternattiva promettenti għar-riċerka etikament kontroversjali dwar 
iċ-ċelloli staminali tal-embrijun. Għalhekk, dawn iż-żewġ possibilitajiet alternattivi 
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m'għandhomx jitwarrbu.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Orizzont 2020 se jappoġġa l-
attivitajiet ta' riċerka bl-għan li jingħata 
kontribut lill-progress xjentifiku filwaqt li 
titħares bis-sħiħ id-diversità tar-regoli 
bijoetiċi fil-livell nazzjonali. Għalhekk, 
m'għandha tkun iffinanzjata l-ebda 
attività li tkun ipprojbita fl-Istati Membri 
kollha. M'għandha tiġi ffinanzjata l-ebda 
attività fi Stat Membru fejn tali attività 
hija pprojbita.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw għal kull tip ta' attività ta' riċerka, mhux biss 
għar-riċerka dwar iċ-ċelloli staminali.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura u l-midja u mal-
fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika 
dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħas-saħħa, l-edukazzjoni, l-
ispazju, l-ambjent, il-kompetittività u l-
SMEs, is-sigurtà interna, il-kultura u l-
midja u mal-fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni 
u tal-Politika dwar l-Iżvilupp Rurali, li 
jistgħu jgħinu speċifikament biex jissaħħu 
l-kapaċitajiet nazzjonali u reġjonali tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-kuntest ta’ 
strateġiji intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni. 
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intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni. Barra minn hekk, il-komplementarjetà 
bejn Orizzont 2020 u programmi 
ffinanzjati fil-livell nazzjonali għandha 
tkun żgurata wkoll. Dik il-
komplementarjetà għandha titqies ukoll 
mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri meta 
tivvaluta l-implimentazzjoni ta' 
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u 
fl-inizjattivi ewlenin tagħha 'Unjoni tal-
Innovazzjoni' u 'Ewropa li tuża r-riżorsi 
b'effiċjenza' billi jipprovdi qafas strateġiku 
komuni għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, l-appoġġ għat-tkabbir 
tal-SMEs, il-ħolqien ta’ opportunitajiet 
ġodda ta’ impjieg, il-ġenerazzjoni ta' aktar 
innovazzjoni mir-riċerka, u l-iżgurar tat-
tkabbir sostenibbli u l-kompetittività fit-tul 
tal-Ewropa billi tkun minn ta' quddiem 
fir-rigward tal-użu effiċjenti tar-riżorsi u 
l-enerġija u tal-produzzjoni ta' livelli 
baxxi ta' emissjonijiet ta' karbonju. 

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għat-tkabbir ekonomiku billi jibni
ekonomija li tuża r-riżorsi b'effiċjenza u 
b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju
bbażata fuq l-għarfien u l-innovazzjoni 
madwar l-Unjoni kollha billi jaġixxi bħala 
mezz għall-ingranaġġ suffiċjenti ta' riċerka 
addizzjonali, żvilupp u finanzjament għall-
innovazzjoni. B’hekk, għandu jappoġġa l-
implimentazzjoni tal-istrateġija 
Ewropa 2020 u l-inizjattivi ewlenin tagħha 
'Unjoni tal-Inovazzjoni' u 'Ewropa li tuża 
r-riżorsi b'effiċjenza' u politiki oħra tal-
Unjoni, kif ukoll il-ħolqien u l-
funzjonament taż-Żona Ewropea tar-
Riċerka (ERA). L-indikaturi rilevanti tal-
prestazzjoni qegħdin stipulati fl-
introduzzjoni tal-Anness I.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-attivitajiet ta' riċerka bl-għan li jiġu 
żviluppati u mtejba t-terapiji bbażati fuq
iċ-ċelloli staminali umani se jiġu 
appoġġati. Il-finanzjament għar-riċerka 
fuq iċ-ċelloli staminali umani, kemm adulti 
kif ukoll tal-embrijuni, jista' jingħata,
skont il-qafas legali tal-Istati Membri 
involuti. B'mod partikolari, ir-riċerka 
dwar iċ-ċelloli staminali mid-demm tal-
kurdun taż-żokra u ċ-ċelloli staminali 
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pluripotenti indotti, bħala alternattiva 
għaċ-ċelloli staminali tal-embrijuni, se 
tiġi appoġġata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terapiji bbażati fuq iċ-ċelloli staminali jirrappreżentaw opportunità kbira għall-mediċina 
riġenerattiva u għat-trattament ta' ċertu mard serju bħad-dijabete jew saħansitra l-kanċer. Iċ-ċelloli 
staminali pluripotenti indotti u ċ-ċelloli miksuba mid-demm tal-kurdun taż-żokra jistgħu 
jirrappreżentaw alternattiva promettenti għar-riċerka etikament kontroversjali dwar iċ-ċelloli 
staminali tal-embrijun. Għalhekk, dawn iż-żewġ possibilitajiet alternattivi m'għandhomx 
jitwarrbu.

Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. M'għandu jingħata l-ebda 
finanzjament għal attivitajiet ta' riċerka li 
huma pprojbiti fl-Istati Membri kollha. 
M'għandha tiġi ffinanzjata l-ebda attività 
fi Stat Membru fejn tali attività hija 
pprojbita.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terapiji bbażati fuq iċ-ċelloli staminali jirrappreżentaw opportunità kbira għall-mediċina 
riġenerattiva u għat-trattament ta' ċertu mard serju bħad-dijabete jew saħansitra l-kanċer. Iċ-
ċelloli staminali pluripotenti indotti u ċ-ċelloli miksuba mid-demm tal-kurdun taż-żokra 
jistgħu jirrappreżentaw alternattiva promettenti għar-riċerka etikament kontroversjali dwar 
iċ-ċelloli staminali tal-embrijun. Għalhekk, dawn iż-żewġ possibilitajiet alternattivi 
m'għandhomx jitwarrbu.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kumplimentarità ma’ programmi oħrajn 
tal-Unjoni

Komplementarjetà ma’ programmi oħrajn 
nazzjonali u tal-Unjoni

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta’ finanzjament 
nazzjonali u tal-Unjoni, inklużi l-fondi ta' 
ġestjoni konġunta u l-Fondi Strutturali. 
Għal dan il-għan, il-Kummissjoni 
għandha tiżviluppa għodda xierqa biex 
tivvaluta l-komplementarjetà. Il-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri, meta tivvaluta l-
implimentazzjoni ta' Orizzont 2020 fir-
rapport annwali ta' kwittanza tagħha 
ppreżentat lill-Parlament Ewropew, 
għandha tqis ukoll il-prinċipju tal-
komplementarjetà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun żgurata l-effiċjenza fl-infiq tal-Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni, anke jekk 
sinerġiji ma' programmi oħrajn tal-Unjoni jintlaqgħu u huma meħtieġa, id-duplikazzjonijiet 
għandhom jiġu evitati billi tiġi żgurata koordinazzjoni aħjar bejn dawn il-programmi u 
Orizzont 2020. Għalhekk, il-Kummissjoni għandha tiżgura din il-koordinazzjoni fil-proċess ta' 
implimentazzjoni.
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Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
20 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-SMEs huma dawk li jeħtieġu l-akbar appoġġ għall-finanzjament tal-attivitajiet proprji ta' 
innovazzjoni. Għalhekk għandhom jingħataw sehem akbar mill-baġit.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiġu appoġġati l-objettivi tal-politika 
esterni u tal-iżvilupp tal-Unjoni, li 
jikkumplementaw il-programmi esterni u 
tal-iżvilupp. 

(c) jiġu appoġġati l-objettivi tal-politika 
esterna u tal-iżvilupp tal-Unjoni, li 
jikkumplementaw il-programmi esterni u 
tal-iżvilupp u jingħata kontribut lill-
impenji internazzjonali bħall-ilħuq tal-
Għanijiet ta' Żvilupp tal-Millennju. 

Or. en
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex jinkiseb ambjent fl-Unjoni li 
joffri żieda reali fil-prosperità u fil-
kwalità tal-ħajja, jeħtieġ li l-bilanċ bejn l-
aspetti ekonomiċi, soċjali u ambjentali jiġi 
mmonitorjat regolarment u effettivament 
matul l-implimentazzjoni ta' 
Orizzont 2020. Għal dan il-għan, il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi bil-
quddiem mekkaniżmu ċar u trasparenti 
għal monitoraġġ bħal dan.

Or. en
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Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta u 
tiddissemina r-riżultati ta’ dak il-
monitoraġġ.

2. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta u 
tiddissemina kull sena r-riżultati ta’ dak il-
monitoraġġ, anke lill-Parlament u lill-
Kunsill.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 1.3.3 da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Materjali biex tiżdied l-effiċjenza tal-
enerġiji rinnovabbli.
L-iżvilupp ta' prodotti u applikazzjonijiet 
ġodda li jżidu l-effiċjenza tal-enerġija 
rinnovabbli bħas-sistemi fotovoltajċi u 
solari termali, u t-turbini tar-riħ. 

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 2.3 – punt a – paragrafu 3 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Immirati, billi jiffoka fuq politiki u 
setturi ewlenin kruċjali sabiex jiġu 
indirizzati l-isfidi tas-soċjetà, titjieb il-
kompetittività, jiġi appoġġat it-tkabbir 
sostenibbli u inklużiv b’livell baxx ta’ 
karbonju, u jiġu pprovduti prodotti 

(2) Immirati, billi jiffoka fuq politiki u 
setturi ewlenin kruċjali sabiex jiġu 
indirizzati l-isfidi tas-soċjetà, titjieb il-
kompetittività, jiġi appoġġat it-tkabbir 
sostenibbli u inklużiv b’livell baxx ta’ 
karbonju, jiġu promossi l-enerġiji 



PE487.915v01-00 14/25 PA\900056MT.doc

MT

ambjentali u prodotti pubbliċi oħrajn. Dan 
il-komponent għandu jgħin lill-Unjoni 
tindirizza l-aspetti tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-objettivi tal-politika 
settorjali.

rinnovabbli u jiġu pprovduti prodotti 
ambjentali u prodotti pubbliċi oħrajn. Dan 
il-komponent għandu jgħin lill-Unjoni 
tindirizza l-aspetti tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-objettivi tal-politika 
settorjali.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.1. – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 
85 miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-
2060, u dawk li għandhom aktar minn 80 
huma mistennija jiżdiedu minn 22 sa 
61 miljun fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew 
ir-restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod 
li ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà. Attwalment, l-Istati Membri 
jonfqu ftit wisq fuq il-prevenzjoni filwaqt 
li jikkonċentraw in-nefqa fuq it-
trattament. Dan l-approċċ ma jippermettix 
it-tnaqqis tal-piż tal-mard u, għalhekk, 
tan-nefqa fuq it-trattament tal-mard, u 
jiġġenera telf ekonomiku għas-soċjetà 
kollha. L-iżgurar tas-sostenibbiltà tas-
sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali jeħtieġ 
approċċ li jqis il-benefiċċji fit-tul f'termini 
ta' tfaddil u benessri ta' approċċ iktar 
kuraġġuż għar-riċerka bl-għan tal-
iżvilupp ta' għodda effiċjenti ta' 
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prevenzjoni.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.1. – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.1. – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-mard infettiv (eż. l-HIV/AIDS, it-
tuberkulożi, il-malarja u l-mard minsi), 
huwa ta’ tħassib globali, u jammonta għal 
41 % tal-1.5 biljun sena ta’ ħajja aġġustati 
wara diżabbiltà madwar id-dinja, bi 8 % 
minnhom fl-Ewropa. L-iżvilupp mill-ġdid 
ta' mard li jittieħed antik inkluża t-
tuberkulożi fir-reġjun Ewropew u l-
prevalenza akbar ta' mard li jista' jiġi 
evitat bit-tilqim fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw jissottolinjaw il-ħtieġa għal 
approċċ komprensiv u għal aktar appoġġ 
pubbliku għar-riċerka u l-iżvilupp.
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Għandha sssir tħejjija wkoll għall-
epidemiji emerġenti u t-theddida ta’ żieda 
fir-reżistenza għall-antimikrobiċi.

Or. en

Emenda 20

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.1. – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-mard rari għadu sfida ewlenija 
għall-UE u l-Istati Membri. Hemm bejn 
6 000 u 8 000 marda rari li jaffettwaw 
madwar 30 miljun ruħ fl-UE kollha. 
Għad hemm nuqqas ta' għarfien u 
kompetenza xjentifiċi rilevanti li jistgħu 
jservu bħala bażi għall-iżvilupp ta' terapiji 
innovattivi u aktar effiċjenti għall-pazjenti 
b'mard rari. Għalhekk, attwalment hemm 
ftit għażliet terapewtiċi jew l-ebda għażla 
terapewtika għall-biċċa l-kbira ta' dawn 
il-pazjenti. L-appoġġ Ewropew għall-
kooperazzjoni għandu jiżgura li l-
għarfien jista’ jkun kondiviż u r-riżorsi 
jingħaqdu bl-aktar mod effiċjenti 
possibbli, sabiex il-mard rari jiġi ttrattat 
b’mod effettiv fl-UE kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni stabbiliet il-mira li jiġu żviluppati 200 terapija ġdida fil-kuntest tal-konsorzju 
internazzjonali dwar il-mard rari. Madankollu, minħabba l-għadd limitat ta' pazjenti għal 
kull marda, l-attrattività ekonomika tar-riċerka u l-iżvilupp ta' mediċini orfni hija wkoll aktar 
baxxa. Għalhekk, il-finanzjament pubbliku jgħin biex dan jonqos u jaġixxi bħala katalist 
għall-investiment privat. Ir-riċerka kollaborattiva hija essenzjali fl-iżgurar li l-għarfien skars 
jista’ jkun kondiviż u r-riżorsi jingħaqdu bl-aktar mod effiċjenti possibbli, sabiex il-mard rari 
jiġi ttrattat b’mod effettiv fl-UE kollha.
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Emenda 21

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.2. – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-mard u d-diżabbiltà ma jitwaqqfux bil-
konfini nazzjonali. Stati Membri 
individwali spiss ma jkollhomx ir-riżorsi 
meħtieġa sabiex jipprovdu r-risponsi l-
aktar effiċjenti. Rispons xieraq f’termini 
ta’ riċerka u innovazzjoni fil-livell 
Ewropew appoġġat minn impenn 
finanzjarju xieraq jista’ u għandu jagħti 
kontribuzzjoni kruċjali biex jiġu indirizzati 
dawn l-isfidi, iwassal għal saħħa u 
benesseri aħjar għal kulħadd, u permezz 
tiegħu l-Ewropa jkollha t-tmexxija fl-
innovazzjonijiet relatati mas-saħħa u l-
benesseri fis-swieq globali li qed jespandu 
rapidament. 

Or. en

Emenda 22

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.2. – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka u fuq id-disseminazzjoni effiċjenti 
tar-riżultati tar-riċerka sabiex intejbu l-
fehim fundamentali tagħna tas-saħħa, il-
mard, id-diżabbiltà, l-iżvilupp u x-xjuħija 
(inkluż l-istennija tal-għomor), u dwar it-
traduzzjoni bla xkiel u mifruxa tal-għarfien 
riżultanti u eżistenti dwar prodotti, 
strateġiji, intervenzjonijiet u servizzi 
innovattivi, skalabbli u effettivi. Barra 
minn hekk, il-pertinenza ta’ dawn l-isfidi 
fl-Ewropa u f’ħafna każijiet, globalment, 
teħtieġ tweġiba kkaratterizzata minn żmien 
twil u appoġġ koordinat għal kooperazzjoni 
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bejn timijiet eċċellenti, multidixxiplinari u 
multisettorjali, mhux biss fil-livell tal-
Unjoni iżda anke f'dak globali, bl-appoġġ, 
pereżempju, tal-kapaċità tar-riċerka u l-
iżvilupp f'żoni endemiċi.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.2. – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.2. – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 25

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.3. – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.3. – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-isforzi ta’ suċċess biex jipprevjenu, 
jimmaniġġjaw, jittrattaw u jikkuraw il-
mard, id-diżabbiltà u l-funzjonalità 
mnaqqsa huma msejsa fuq għarfien 
molekolari aħjar tal-mard permezz tar-
riċerka bijomedika, il-fehim fundamentali 
tal-fatturi determinanti u l-kawżi, il-
proċessi u l-impatti tagħhom, kif ukoll ta' 
fatturi sottostanti ta’ saħħa tajba u 
benesseri. L-użu tar-riżultati tar-riċerka 
bijomedika biex tiġi żviluppata mediċina 
stratifikata u personalizzata huwa għodda 
b'saħħitha biex jingħata trattament għall-
mard li jkun imfassal għall-karatteristiċi 
ġenetiċi tal-pazjent u għat-tip speċifiku 
tal-marda, biex b'hekk tiżdied l-effiċjenza 
tal-kura u jiġu evitati spejjeż mhux 
meħtieġa għas-sistemi tal-kura tas-saħħa.
Il-kondiviżjoni u l-ġbir effikaċi tad-dejta u 
l-irbit ta’ din id-dejta ma’ studji ta’ koorti 
fuq skala kbira huma essenzjali wkoll, 
bħalma huwa t-tisrif f'waqtu tas-sejbiet tar-
riċerka f’kuntest kliniku, b’mod partikolari 
permezz tat-twettiq ta’ provi kliniċi. 

Or. en
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.3. – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.3. – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima u l-faqar), it-titjib tal-
promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni 
mill-mard; l-għarfien dwar il-mard u t-titjib 
tad-dijanjosi; l-iżvilupp ta’ programmi ta’ 
skrinjar effettivi u t-titjib tal-valutazzjoni 
tas-suxxettibbiltà għall-mard; it-titjib tas-
sorveljanza u t-tħejjija; l-iżvilupp ta’ 
vaċċini preventivi aħjar; l-użu ta’ mediċini 
in-silico għat-titjib tal-ġestjoni u l-
previżjoni tal-mard; it-titjib tat-trattament 
tal-mard b'enfasi fuq l-iżvilupp ta' 
mediċina stratifikata/personalizzata u ta' 
prodotti mediċinali orfni; trasferiment tal-
għarfien li joriġina mir-riċerka bażika
għal azzjonijiet tal-prattika klinika u l-
innovazzjoni skalabbli b'mod aktar 
effiċjenti u f'waqtu, billi titħeġġeġ ir-
riċerka traslazzjonali ta' kwalità għolja; l-
użu ta' soluzzjonijiet avvanzati tal-IT biex 
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effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi. 

jittejbu l-ġbir, il-kondiviżjoni, it-tqabbil u 
l-użu ta' dejta dwar is-saħħa; il-
promozzjoni tat-tixjiħ attiv, indipendenti u 
tal-għixien assistit; it-titjib tal-mediċina 
paljattiva, saħħa riproduttiva aħjar, l-
għoti ta’ setgħa individwali għall-
awtoġestjoni tas-saħħa; il-promozzjoni ta’ 
kura integrata; titjib tal-għodod u l-metodi 
xjentifiċi biex jiġu appoġġati t-tfassil tal-
politika u l-ħtiġijiet regolatorji; u 
ottimizzazzjoni tal-effiċjenza u l-effettività 
tas-sistemi tal-kura tas-saħħa, anke bl-
iżvilupp u l-implimentazzjoni usa' ta' 
soluzzjonijiet ta' servizzi tas-saħħa onlajn,
u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi b’teħid ta’ 
deċiżjonijiet ibbażat fuq l-evidenza u d-
disseminazzjoni tal-aħjar prattika, u 
teknoloġiji u approċċi innovattivi.

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.3. – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Minħabba bidliet serji u fil-biċċa l-
kbira irreversibbli f'komponenti kbar tas-
sistema klimatika tad-dinja, jeħtieġ li 
jitqiesu s-sorsi kollha ta' tisħin dinji u l-
possibilitajiet kollha ta' mitigazzjoni. 
Minbarra li jitqies it-tnaqqis fil-livelli ta' 
CO2, strateġiji ta' azzjoni rapida (eż. 
tnaqqis tal-idrofluworokarburi, tal-faħam 
iswed, tal-ożonu troposferiku; il-
bijosekwestrazzjoni) jistgħu jipproduċu r-
rispons l-aktar rapidu għat-tibdil fil-klima 
fi żmien deċennji jew qabel.

Or. en
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 1.3. – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Sabiex jiġu ssodisfati l-miri għall-
ġejjieni tal-kura tas-saħħa Ewropea u 
biex jintlaħqu l-objettivi msemmija hawn 
fuq, għandu jiġi allokat finanzjament 
xieraq tal-Unjoni għar-riċerka u l-
innovazzjoni f'dan il-qasam. Għal dan il-
għan, tal-anqas 12% tal-baġit totali ta' 
Orizzont 2020 għandu jkun allokat għal 
din l-isfida tas-soċjetà.

Or. en

Emenda 31

Proposta għal regolament
Anness I – Parti II – punt 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. SIKUREZZA TAL-IKEL, 
AGRIKOLTURA SOSTENIBBLI, 
RIĊERKA TAL-BAĦAR U MARITTIMA
U L-BIJOEKONOMIJA

2. SIKUREZZA U SIGURTÀ TAL-IKEL, 
AGRIKOLTURA SOSTENIBBLI, L-
AMBJENT TAL-BAĦAR U L-
BIJOEKONOMIJA

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 3.3. – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Enerġiji rinnovabbli
L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq 
teknoloġiji ta' enerġija rinnovabbli, bħas-
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sistemi ta' enerġija fotovoltajka, solari, 
termali u mir-riħ, sabiex tittejjeb l-
effiċjenza tagħhom u jitnaqqsu l-kostijiet 
ta' dawk it-teknoloġiji biex isiru aktar 
kompetittivi fis-suq. 

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 5.3. – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-
adattar għalih

(a) Il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-
adattament għalih

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

Il-mira hija li jiġu żviluppati u evalwati 
miżuri innovattivi, kosteffetttivi u 
sostenibbli ta’ adattament u mitigazzjoni, li 
jkollhom fil-mira tagħhom il-gassijiet u l-
partikoli b’effett serra kemm tad-CO2 u 
kemm dawk mhux tad-CO2 li ma jdumux 
ħafna fl-atmosfera, u li jagħmlu enfasi fuq 
is-soluzzjonijiet ekoloġiċi kemm 
teknoloġiċi u kemm dawk mhux 
teknoloġiċi, permezz tal-ġenerazzjoni ta’ 
evidenza għal azzjoni infurmata, bikrija u 
effettiva u li jsir in-netwerking tal-
kompetenzi meħtieġa. L-attivitajiet 
għandhom jiffokaw fuq: titjib tal-fehim 
dwar it-tibdil fil-klima u r-riskji marbuta 
mal-avvenimenti estremi u l-bidliet 
f'daqqa; l-interazzjonijiet bejn l-ożonu u l-
klima; il-provvista ta’ projezzjonijiet 
affidabbli tal-klima; valutazzjoni tal-
impatti fil-livell globali, reġjonali u lokali,
u l-vulnerabbiltajiet u żvilupp ta’ miżuri 
innovattivi kosteffettiva ta’ adattament u 
prevenzjoni tar-riskji; appoġġ tal-politiki 
ta’ mitigazzjoni u definizzjoni ta' strateġiji 
ta' azzjoni rapida għal risponsi klimatiċi fi 
żmien ftit deċennji.

Or. en
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Emenda 34

Proposta għal regolament
Anness I – Parti III – punt 5.3. – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Żvilupp ta' osservazzjoni ambjentali 
globali u sistemi ta’ informazzjoni 
komprensivi u sostnuti

(e) Żvilupp ta' osservazzjoni ambjentali 
globali u sistemi ta’ informazzjoni 
komprensivi u sostnuti

Il-mira hija li tiġi żgurata l-provvista ta’ 
dejta u informazzjoni fit-tul meħtieġa biex 
tiġi indirizzata din l-isfida. L-attivitajiet 
għandhom jiffokaw fuq il-kapaċitajiet, it-
teknoloġiji u l-infrastrutturi tad-dejta għall-
osservazzjoni u l-monitoraġġ tad-dinja li 
jistgħu kontinwament jipprovdu 
informazzjoni, previżjonijiet u 
projezzjonijiet f’waqthom u preċiżi. 
Aċċess ħieles, miftuħ u mhux ristrett għad-
dejta u l-informazzjoni interoperabbli se 
jkun inkoraġġut.

Il-mira hija li tiġi żgurata l-provvista ta’ 
dejta u informazzjoni fit-tul meħtieġa biex 
tiġi indirizzata din l-isfida. L-attivitajiet 
għandhom jiffokaw fuq il-kapaċitajiet, it-
teknoloġiji u l-infrastrutturi tad-dejta għall-
osservazzjoni u l-monitoraġġ tad-dinja 
kemm mit-telerilevament kif ukoll minn 
kejl in situ li jistgħu kontinwament 
jipprovdu informazzjoni f’waqtha u 
preċiża u jippermettu previżjonijiet u 
projezzjonijiet. Aċċess ħieles, miftuħ u 
mhux ristrett għad-dejta u l-informazzjoni 
interoperabbli se jkun inkoraġġut.

Or. en


