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Emenda 10
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Unjoni għandha l-objettiv li ssaħħaħ 
is-sisien xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha billi 
tistabbilixxi Żona Ewropea tar-Riċerka 
("ŻER") li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien 
xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw 
liberament, u li tinkoraġġixxi l-Unjoni ssir 
aktar kompetittiva, inkluż fl-industrija 
tagħha. Sabiex twettaq dawn l-objettivi l-
Unjoni għandha twettaq attivitajiet biex 
timplimenta r-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u d-dimostrazzjoni, 
tippromwovi l-kooperazzjoni 
internazzjonali, tiddissemina u tottimizza r-
riżultati u tistimula t-taħriġ u l-mobbiltà.

(1) L-Unjoni għandha l-objettiv li ssaħħaħ 
is-sisien xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha billi 
tistabbilixxi Żona Ewropea tar-Riċerka 
("ŻER") li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien 
xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw 
liberament, u li tinkoraġġixxi l-Unjoni ssir 
aktar kompetittiva, inkluż fl-industrija 
tagħha. Sabiex twettaq dawn l-objettivi l-
Unjoni għandha twettaq attivitajiet biex 
timplimenta r-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u d-dimostrazzjoni, 
tippromwovi l-kooperazzjoni 
internazzjonali, tiddissemina, tottimizza r-
riżultati u tistimula t-taħriġ u l-mobbiltà u 
tieħu miżuri għall-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u għad-
dimensjoni tal-ġeneru fir-riċerka u l-
innovazzjoni..

Or. en

Emenda 11
Silvia Costa

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Unjoni għandha l-objettiv li ssaħħaħ 
il-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha 
billi tikseb Żona Ewropea tar-Riċerka 
(“ERA”) li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien 
xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw 
b’mod liberu, u li tinkoraġġixxi lill-Unjoni 
ssir aktar kompetittiva, inkluż fl-industrija 
tagħha. Sabiex twettaq dawn l-objettivi l-

(1) L-Unjoni għandha l-objettiv li ssaħħaħ 
il-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha 
billi tikseb Żona Ewropea tar-Riċerka 
(“ERA”) li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien 
xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw 
b’mod liberu, bi trattament ġuridiku u 
professjonali ugwali, u li tinkoraġġixxi 
lill-Unjoni ssir aktar kompetittiva, inkluż 
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Unjoni għandha twettaq attivitajiet biex 
timplimenta r-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u d-dimostrazzjoni, 
tippromwovi l-kooperazzjoni 
internazzjonali, tiddissemina u tottimizza r-
riżultati u tistimula t-taħriġ u l-mobbiltà.

fl-industrija tagħha. Sabiex twettaq dawn l-
objettivi l-Unjoni għandha twettaq 
attivitajiet biex timplimenta r-riċerka, l-
iżvilupp teknoloġiku u d-dimostrazzjoni, 
tippromwovi l-kooperazzjoni 
internazzjonali, tiddissemina u tottimizza r-
riżultati u tistimula t-taħriġ u l-mobbiltà, li 
huma meħtieġa għall-ħolqien tal-profil 
tar-riċerkatur Ewropew.

Or. it

Emenda 12
Barbara Matera

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 2020, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. F’dan il-kuntest, l-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni 
tistabbilixxi approċċ strateġiku u integrat 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li jiffissa l-
qafas u l-objettivi li l-iffinanzjar futur tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni 
għandu jikkontribwixxi għalihom. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fatturi 
ewlenin għal inizjattivi ewlenin oħrajn tal-
Ewropa 2020, b’mod partikolari dwar l-
Ewropa effiċjenti fir-riżorsi, politika 
industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni, u 
aġenda diġitali għall-Ewropa. Barra minn 
hekk , sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Ewropa 2020 relatati mar-riċerka u l-

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 2020, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. F’dan il-kuntest, l-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni 
tistabbilixxi approċċ strateġiku u integrat 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li jiffissa l-
qafas u l-objettivi li l-iffinanzjar futur tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni 
għandu jikkontribwixxi għalihom. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fatturi 
ewlenin għal inizjattivi ewlenin oħrajn tal-
Ewropa 2020, b’mod partikolari dwar l-
Ewropa effiċjenti fir-riżorsi, politika 
industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni, u 
aġenda diġitali għall-Ewropa. Barra minn 
hekk , sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Ewropa 2020 relatati mar-riċerka u l-
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innovazzjoni, il-politika ta’ Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità u 
bħala t-triq li twassal għall-eċċellenza.

innovazzjoni, il-politika ta’ Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità u 
bħala t-triq li twassal għall-eċċellenza, 
għal dan il-għan jeħtieġ li flimkien mal-
programm Orizzont 2020 jiġu promossi 
korsijiet ta' taħriġ fil-livell reġjonali li 
jgħinu l-aċċess tan-nisa għal karigi bi 
speċjalizzazzjoni għolja fis-settur tar-
riċerka u l-innovazzjoni.

Or. it

Emenda 13
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Fil-21 ta' Settembru 2010, l-Unjoni 
adottat l-Istrateġija għall-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel 2010-2015, li tiddikjara li 
"sabiex jinkisbu l-objettivi tal-Ewropa 
2020, jiġifieri tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, jeħtieġ li l-potenzjal 
u l-firxa tat-talenti tan-nisa jintużaw 
b'mod aktar estensiv u effiċjenti". F'dan 
il-kuntest, id-dimensjoni tal-ġeneru 
għandha ssir prijorità ċentrali fid-disinn 
ġenerali tal-oqsma tematiċi, programmi, 
strumenti u kriterji eleġibbli għall-proġetti 
f'kull stadju ta' ħajjithom: mill-istadju tal-
proposta sa dak ta' evalwazzjoni, 
implimentazzjoni u monitoraġġ.

Or. en

Emenda 14
Elisabeth Morin-Chartier.

Proposta għal regolament
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Il-Kunsill Ewropew, fil-laqgħa tiegħu 
tal-4 ta’ Frar 2011, appoġġa l-kunċett tal-
finanzjament tal-Qafas Strateġiku Komuni 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni tal-Unjoni 
biex titjib l-effiċjenza tal-finanzjament tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livelli 
nazzjonali u tal-Unjoni u talab lill-Unjoni 
biex tindirizza malajr l-ostakli li fadal biex 
tattira t-talent u l-investiment sabiex tlesti 
l-ERA sal-2014 u tikseb suq uniku ġenwin 
għall-għarfien, ir-riċerka u l-innovazzjoni.

(4) Il-Kunsill Ewropew, fil-laqgħa tiegħu 
tal-4 ta’ Frar 2011, appoġġa l-kunċett tal-
finanzjament tal-Qafas Strateġiku Komuni 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni tal-Unjoni 
biex titjib l-effiċjenza tal-finanzjament tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livelli 
nazzjonali u tal-Unjoni u talab lill-Unjoni 
biex tindirizza malajr l-ostakli li fadal biex 
tattira t-talent kemm tan-nisa u ukoll tal-
irġiel, u l-investiment sabiex tlesti l-ERA 
sal-2014 u tikseb suq uniku ġenwin għall-
għarfien, ir-riċerka u l-innovazzjoni.

Or. fr

Emenda 15
Barbara Matera

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-mira ċentrali tal-Orizzont 2020 hija 
s-simplifikazzjoni li għandha tiġi riflessa 
bis-sħiħ fit-tfassil, ir-regoli, il-ġestjoni 
finanzjarja u l-implimentazzjoni tiegħu. 
Orizzont 2020 għandu jkollu l-għan li 
jattira l-parteċipazzjoni qawwija tal-
universitajiet, iċ-ċentri ta’ riċerka, l-
industrija u speċifikament l-SMEs u jkun 
miftuħ għal parteċipanti ġodda, billi jiġbor 
flimkien il-firxa sħiħa ta’ appoġġ għar-
riċerka u l-innovazzjoni f’qafas strateġiku 
komuni wieħed, inkluż sett issimplifikat ta’ 
forom ta’ appoġġ u juża regoli għall-
parteċipazzjoni bi prinċipji applikabbli 
għall-azzjonijiet kollha taħt il-programm. 
Regoli ta’ ffinanzjar aktar sempliċi 
għandhom inaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi għall-parteċipazzjoni u se 
jikkontribwixxu għal tnaqqis fl-iżbalji 
finanzjarji.

(15) Il-mira ċentrali tal-Orizzont 2020 hija 
s-simplifikazzjoni li għandha tiġi riflessa 
bis-sħiħ fit-tfassil, ir-regoli, il-ġestjoni 
finanzjarja u l-implimentazzjoni tiegħu. 
Orizzont 2020 għandu jkollu l-għan li 
jattira l-parteċipazzjoni qawwija tal-
universitajiet, iċ-ċentri ta’ riċerka, l-
industrija u speċifikament l-SMEs u jkun 
miftuħ għal parteċipanti ġodda, fid-dawl 
ta' parteċipazzjoni aktar ekwilibrata tan-
nisa fil-programmi ta' riċerka u ta' 
innovazzjoni ffinanzjati mill-Unjoni 
Ewropea, billi jiġbor flimkien il-firxa sħiħa 
ta’ appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni 
f’qafas strateġiku komuni wieħed, inkluż 
sett issimplifikat ta’ forom ta’ appoġġ u 
juża regoli għall-parteċipazzjoni bi 
prinċipji applikabbli għall-azzjonijiet 
kollha taħt il-programm. Regoli ta’ 
ffinanzjar aktar sempliċi għandhom 
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inaqqsu l-ispejjeż amministrattivi għall-
parteċipazzjoni u se jikkontribwixxu għal 
tnaqqis fl-iżbalji finanzjarji.

Or. it

Emenda 16
Elisabeth Morin-Chartier.

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) L-iskejjel għandhom jorganizzaw 
programmi ta' sensibilizzazzjoni u ta' 
informazzjoni sabiex it-tfajliet jitħeġġu 
jinteressaw ruħhom fil-professjonijiet 
xjentifiċi, li spiss għadhom iddominati 
mis-subien.

Or. fr

Emenda 17
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandha twieġeb għall-opportunitajiet u l-
ħtiġijiet li qed jevolvu mix-xjenza u t-
teknoloġija, l-industrija, il-politiki u s-
soċjetà. Fil-fatt, l-aġendi għandhom ikunu 
stabbiliti f’kooperazzjoni mill-qrib mal-
partijiet interessati mis-setturi kollha 
konċernati, u għandha tkun permessa 
flessibbiltà suffiċjenti għal żviluppi ġodda. 
Il-konsultazzjoni esterna għandha tkun 
mfittxa fuq bażi kontinwa matul l-Orizzont 
2020, ukoll permezz tal-użu ta’ strutturi 
rilevanti bħall-Pjattaformi Ewropej tat-

(21) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandha twieġeb għall-opportunitajiet u l-
ħtiġijiet li qed jevolvu mix-xjenza u t-
teknoloġija, l-industrija, il-politiki u s-
soċjetà. Fil-fatt, l-aġendi għandhom ikunu 
stabbiliti f’kooperazzjoni mill-qrib mal-
partijiet interessati mis-setturi kollha 
konċernati, inkluż l-organizzazzjonijiet 
tas-soċjeta ċivili li jaħdmu fil-qasam tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-
nisa. Għandha tkun permessa flessibbiltà 
suffiċjenti għal żviluppi ġodda. Il-
konsultazzjoni esterna għandha tkun 
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Teknoloġija, l-Inizjattivi Konġunti ta' 
Programmar u l-Isħubiji Ewropej tal-
Innovazzjoni.

mfittxa fuq bażi kontinwa matul l-Orizzont 
2020, ukoll permezz tal-użu ta’ strutturi 
rilevanti bħall-Pjattaformi Ewropej tat-
Teknoloġija, l-Inizjattivi Konġunti ta' 
Programmar u l-Isħubiji Ewropej tal-
Innovazzjoni. L-impenn favur l-
integrazzjoni tal-ġeneru fil-politiki kollha 
tal-Unjoni, għandu jiġi segwit kif xieraq 
fl-ippjanar u fil-valutazzjoni tal-proġetti.

Or. en

Emenda 18
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandha twieġeb għall-opportunitajiet u l-
ħtiġijiet li qed jevolvu mix-xjenza u t-
teknoloġija, l-industrija, il-politiki u s-
soċjetà. Fil-fatt, l-aġendi għandhom ikunu 
stabbiliti f’kooperazzjoni mill-qrib mal-
partijiet interessati mis-setturi kollha 
konċernati, u għandha tkun permessa 
flessibbiltà suffiċjenti għal żviluppi ġodda. 
Il-konsultazzjoni esterna għandha tkun 
mfittxa fuq bażi kontinwa matul l-Orizzont 
2020, ukoll permezz tal-użu ta’ strutturi 
rilevanti bħall-Pjattaformi Ewropej tat-
Teknoloġija, l-Inizjattivi Konġunti ta' 
Programmar u l-Isħubiji Ewropej tal-
Innovazzjoni.

(21) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandha twieġeb għall-opportunitajiet u l-
ħtiġijiet li qed jevolvu miċ-ċittadini, mis-
soċjetà, mill-politika, mix-xjenza u t-
teknoloġija u l-industrija. L-aġendi 
għandhom ikunu stabbiliti f’kooperazzjoni 
mill-qrib mal-partijiet interessati rilevanti, 
mis-setturi kollha konċernati, inkluż ir-
rappreżentanti tal-komunità xjentifika, 
riċerkaturi rġiel u nisa, is-settur pubbliku, 
l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-
SMEs. Għandha tkun permessa flessibbiltà 
suffiċjenti għal żviluppi ġodda. Il-
konsultazzjoni esterna bbilanċjata għandha 
tkun mfittxa fuq bażi kontinwa matul l-
Orizzont 2020, ukoll permezz tal-użu ta’ 
strutturi rilevanti bħall-Pjattaformi Ewropej 
tat-Teknoloġija, l-Inizjattivi Konġunti ta' 
Programmar u l-Isħubiji Ewropej tal-
Innovazzjoni, u madankollu għandha 
tiżgura li jiġu evitati l-kunflitti ta' interess.

Or. en
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Emenda 19
Elisabeth Morin-Chartier.

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-attrattività tal-professjoni tar-riċerka 
fl-Unjoni. Għandha tingħata attenzjoni 
adegwata lil Karta Ewropea għar-
Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ Kondotta għar-
Reklutaġġ tar-Riċerkaturi, flimkien ma’ 
oqfsa ta’ referenza rilevanti oħrajn definiti 
fil-kuntest taż-Żona Ewropea tar-Riċerka, 
filwaqt li tkun rispettata n-natura volontarja 
tagħhom.

(22) Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-attrattività tal-professjoni tar-riċerka 
fl-Unjoni. Għandha tingħata attenzjoni 
adegwata lil Karta Ewropea għar-
Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ Kondotta għar-
Reklutaġġ tar-Riċerkaturi kemm nisa kif 
ukoll irġiel, flimkien ma’ oqfsa ta’ 
referenza rilevanti oħrajn definiti fil-
kuntest taż-Żona Ewropea tar-Riċerka, 
filwaqt li tkun rispettata n-natura volontarja 
tagħhom.

Or. fr

Emenda 20
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Għad hemm limitu diskriminatorju 
trasparenti (glass ceiling) għal dawk in-
nisa li jixtiequ jagħżlu karriera fix-xjenza 
u fir-riċerka, nisa li għad għandhom 
rappreżentanza baxxa f'xi dixxiplini, 
bħall-inġinerija u t-teknoloġiji, u għad ma 
jidher l-ebda tnaqqis gradwali tad-
diskrepanza fil-pagi bejn il-ġeneru. 
Għaldaqstant il-programm Orizzont 2020 
għandu jikkoreġi dawn l-iżbilanċi fil-
parteċipazzjoni tax-xjenzati nisa f'kull 
stadju tal-karrieri fir-riċerka u f'oqsma 
differenti ta' riċerka.

Or. en
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Emenda 21
Silvia Costa

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-attivitajiet żviluppati fil-qafas tal-
Orizzont 2020 għandu jkollhom l-għan li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa fir-riċerka u l-innovazzjoni billi 
jindirizzaw b’mod partikolari l-kawżi 
sottostanti tal-iżbilanċ bejn is-sessi, billi 
jisfruttaw il-potenzjal kollu tar-riċerkaturi 
kemm nisa kif ukoll irġiel, u billi jintegraw 
id-dimensjoni tas-sessi fil-kontenut tal-
proġetti bil-għan li tittejjeb il-kwalità tar-
riċerka u tiġi stimolata l-innovazzjoni. L-
attivitajiet għandhom jimmiraw ukoll 
għall-implimentazzjoni tal-prinċipji relatati 
mal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
stipulati fl-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropa u l-Artikolu 8 tat-TFUE.

(23) L-attivitajiet żviluppati fil-qafas tal-
Orizzont 2020 għandu jkollhom l-għan li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa fir-riċerka u l-innovazzjoni billi 
jidentifikaw u jneħħu l-kawżi prinċipali 
tal-iżbilanċ bejn is-sessi, billi jisfruttaw 
bis-sħiħ il-potenzjal kollu tal-
professjonalità għolja u l-kompetenza tar-
riċerkaturi kemm nisa kif ukoll irġiel, u 
billi jintegraw id-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tal-proġetti bil-għan li tittejjeb il-
kwalità tar-riċerka u tiġi stimolata l-
innovazzjoni. L-attivitajiet għandhom 
jimmiraw ukoll għall-implimentazzjoni tal-
prinċipji relatati mal-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel stipulati fl-Artikoli 2 u 3 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropa u l-
Artikolu 8 tat-TFUE.

Or. it

Emenda 22
Anna Záborská

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-attivitajiet żviluppati fil-qafas tal-
Orizzont 2020 għandu jkollhom l-għan li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa fir-riċerka u l-innovazzjoni billi 
jindirizzaw b’mod partikolari l-kawżi 
sottostanti tal-iżbilanċ bejn is-sessi, billi 
jisfruttaw il-potenzjal kollu tar-riċerkaturi 

(23) L-attivitajiet żviluppati fil-qafas tal-
Orizzont 2020 għandu jkollhom l-għan li 
jippromwovu l-opportunitajiet indaqs bejn 
l-irġiel u n-nisa fir-riċerka u l-innovazzjoni
Sabiex jiġi żgurat l-użu effiċjenti tar-
riċerka relatata mal-proġett tal-
finanzjament tal-UE, Orizzont 2020 
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kemm nisa kif ukoll irġiel, u billi 
jintegraw id-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tal-proġetti bil-għan li tittejjeb il-
kwalità tar-riċerka u tiġi stimolata l-
innovazzjoni. L-attivitajiet għandhom 
jimmiraw ukoll għall-implimentazzjoni tal-
prinċipji relatati mal-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel stipulati fl-Artikoli 2 u 3 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropa u l-
Artikolu 8 tat-TFUE.

għandu jikkunsidra l-kwalifiki eċċellenti 
fix-xjenza u professjonali tal-persunal 
xjentifiku taż-żewġ sessi li hu involut fil-
proġetti ta' riċerka. L-attivitajiet 
għandhom jimmiraw ukoll għall-
implimentazzjoni tal-prinċipji relatati mal-
opportunitajiet indaqs bejn in-nisa u l-
irġiel stipulati fl-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat 
dwar l-Unjoni Ewropa u l-Artikolu 8 tat-
TFUE.

Or. en

Emenda 23
Barbara Matera

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-attivitajiet żviluppati fil-qafas tal-
Orizzont 2020 għandu jkollhom l-għan li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa fir-riċerka u l-innovazzjoni billi 
jindirizzaw b’mod partikolari l-kawżi 
sottostanti tal-iżbilanċ bejn is-sessi, billi 
jisfruttaw il-potenzjal kollu tar-riċerkaturi 
kemm nisa kif ukoll irġiel, u billi jintegraw 
id-dimensjoni tas-sessi fil-kontenut tal-
proġetti bil-għan li tittejjeb il-kwalità tar-
riċerka u tiġi stimolata l-innovazzjoni. L-
attivitajiet għandhom jimmiraw ukoll 
għall-implimentazzjoni tal-prinċipji relatati 
mal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
stipulati fl-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropa u l-Artikolu 8 tat-TFUE.

(23) L-attivitajiet żviluppati fil-qafas tal-
Orizzont 2020 għandu jkollhom l-għan li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa fir-riċerka u l-innovazzjoni billi 
jindirizzaw b’mod partikolari l-kawżi 
sottostanti tal-iżbilanċ bejn is-sessi, billi 
jisfruttaw il-potenzjal kollu tar-riċerkaturi 
kemm nisa kif ukoll irġiel, u billi jintegraw 
id-dimensjoni tas-sessi fil-kontenut tal-
proġetti bil-għan li tittejjeb il-kwalità tar-
riċerka u tiġi stimolata l-innovazzjoni, biex 
dawn jikkontribwixxu ħalli l-ekonomiji 
Ewropej isiru aktar kompetittivi u 
dinamiċi. L-attivitajiet għandhom 
jimmiraw ukoll għall-implimentazzjoni tal-
prinċipji relatati mal-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel stipulati fl-Artikoli 2 u 3 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropa u l-
Artikolu 8 tat-TFUE.

Or. it
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Emenda 24
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-attivitajiet żviluppati fil-qafas tal-
Orizzont 2020 għandu jkollhom l-għan li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa fir-riċerka u l-innovazzjoni billi 
jindirizzaw b’mod partikolari l-kawżi 
sottostanti tal-iżbilanċ bejn is-sessi, billi 
jisfruttaw il-potenzjal kollu tar-riċerkaturi 
kemm nisa kif ukoll irġiel, u billi jintegraw 
id-dimensjoni tas-sessi fil-kontenut tal-
proġetti bil-għan li tittejjeb il-kwalità tar-
riċerka u tiġi stimolata l-innovazzjoni. L-
attivitajiet għandhom jimmiraw ukoll 
għall-implimentazzjoni tal-prinċipji relatati 
mal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
stipulati fl-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropa u l-Artikolu 8 tat-TFUE.

(23) L-attivitajiet żviluppati fil-qafas tal-
Orizzont 2020 għandu jkollhom l-għan li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa fir-riċerka u l-innovazzjoni billi 
jisfruttaw il-potenzjal kollu tar-riċerkaturi 
kemm nisa kif ukoll irġiel, billi jindirizzaw 
b’mod partikolari l-kawżi sottostanti tal-
iżbilanċ bejn is-sessi, u billi jintegraw id-
dimensjoni tas-sessi fil-kontenut, fl-
implimentazzjoni u fl-evalwazzjoni tal-
proġetti bil-għan li tittejjeb il-kwalità tar-
riċerka u tiġi stimolata l-innovazzjoni. L-
attivitajiet għandhom jimmiraw ukoll 
għall-implimentazzjoni tal-prinċipji relatati 
mal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
stipulati fl-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropa u l-Artikolu 8 tat-TFUE.

Or. en

Emenda 25
Elisabeth Morin-Chartier.

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Orizzont 2020 għandu jfittex li 
jikseb bilanċ ta' finanzjament bejn 
proġetti xjentifiċi mwettqa mir-riċerkaturi 
nisa u irġiel.

Or. fr
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Emenda 26
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqiesu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. L-attivitajiet 
kollha għandhom jitwettqu bl-iżgurar ta’ 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem f’konformità mal-Artikolu 168 
TFUE.

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw id-drittijiet etiċi u 
fundamentali umani. Għandhom jitqiesu l-
opinjonijiet tal-Grupp Ewropew dwar l-
Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji l-Ġodda
kif ukoll l-opinjoni tal-Aġenzija tal-
Unjoni Ewropea għad-Drittijiet 
Fundamentali u l-Istitut Ewropew għall-
Ugwaljanza bejn is-Sessi. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. L-attivitajiet 
kollha għandhom jitwettqu bl-iżgurar ta’ 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem f’konformità mal-Artikolu 168 
TFUE.

Or. en

Emenda 27
Anna Záborská

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqiesu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqiesu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
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riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. L-attivitajiet 
kollha għandhom jitwettqu bl-iżgurar ta’ 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem f’konformità mal-Artikolu 168 
TFUE.

riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. L-attivitajiet 
kollha għandhom jitwettqu bl-iżgurar ta’ 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem f’konformità mal-Artikolu 168 
TFUE. Il-prinċipji ta' finanzjament ta' 
Orizzont 2020 għandhom jirrispettaw id-
dispożizzjonijiet kostituzzjonali u 
leġiżlattivi u t-tradizzjonijiet tal-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 28
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-Orizzont 2020 għandu jippromwovi 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bbażata fuq 
interess komuni u benefiċċju reċiproku. Il-
kooperazzjoni internazzjonali fix-xjenza, 
it-teknoloġija u l-innovazzjoni għandha tiġi 
mmirata lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-
Ewropa 2020 sabiex tissaħħaħ il-
kompetittività, tingħata kontribuzzjoni 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà u 
jingħata appoġġ lill-politiki esterni u tal-
iżvilupp tal-Unjoni, inkluż billi jiġu 
żviluppati sinerġiji mal-programmi esterni 
u jagħtu kontribuzzjoni għall-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni bħall-ilħuq tal-
Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju.

(30) L-Orizzont 2020 għandu jippromwovi 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bbażata fuq 
interess komuni u benefiċċju reċiproku. Il-
kooperazzjoni internazzjonali fix-xjenza, 
it-teknoloġija u l-innovazzjoni għandha tiġi 
mmirata lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-
Ewropa 2020 sabiex tissaħħaħ il-
kompetittività, tingħata kontribuzzjoni 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà u 
jingħata appoġġ lill-politiki esterni u tal-
iżvilupp tal-Unjoni, inkluż billi jiġu 
żviluppati sinerġiji mal-programmi esterni 
u jagħtu kontribuzzjoni għall-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni bħall-ilħuq tal-
Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju, u l-
prijorità ġenerali tal-ugwaljanza bejn is-
sessi.

Or. en

Emenda 29
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Huwa importanti li jiġu żgurati l-
ġestjoni finanzjarja tajba tal-Orizzont 2020 
u l-implimentazzjoni tiegħu bl-aktar mod 
effettiv u faċli għall-utent, filwaqt li 
għandu jiġi wkoll żgurat għall-parteċipanti 
kollha ċ-ċertezza legali u l-aċċessibbiltà 
tal-programm. Hemm il-ħtieġa li tkun 
żgurata l-konformità mar-Regolament (UE) 
Nru XXXX/2012 [regolament finanzjarju 
ġdid] u mar-rekwiżiti tas-simplifikazzjoni 
u regolamentazzjoni aħjar.

(34) Huwa importanti li jiġu żgurati l-
ġestjoni finanzjarja tajba tal-Orizzont 2020 
u l-implimentazzjoni tiegħu bl-aktar mod 
effettiv u faċli għall-utent, filwaqt li 
għandu jiġi wkoll żgurat għall-parteċipanti 
kollha ċ-ċertezza legali u l-aċċessibbiltà 
tal-programm. L-Istati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jiżguraw li l-
perspettiva tal-ġeneru u l-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel jiġu integrati f'attivitajiet 
u fil-fażijiet kollha ta' preparazzjoni, 
programmazzjoni, implimentazzjoni, 
monitoraġġ u evalwazzjoni b'metodi ta' 
valutazzjoni ta' ibbaġitjar skont is-sessi. 
Hemm il-ħtieġa li tkun żgurata l-
konformità mar-Regolament (UE) 
Nru XXXX/2012 [regolament finanzjarju 
ġdid] u mar-rekwiżiti tas-simplifikazzjoni 
u regolamentazzjoni aħjar.

Or. en

Emenda 30
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-perspettiva tal-ġeneru għandha tiġi 
integrata bis-sħiħ fir-regoli għall-
parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni ta' 
"Orizzont 2020 – Programm Qafas għar-
Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020)".

Or. en
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Emenda 31
Antonyia Parvanova

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 
għall-bini ta’ ekonomija bbażata fuq l-
ugwaljanza bejn is-sessi, fl-għarfien u l-
innovazzjoni madwar l-Unjoni kollha billi 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ 
suffiċjenti ta' riċerka addizzjonali, żvilupp 
u finanzjament għall-innovazzjoni u bl-użu 
tal-potenzjal sħiħ u l-eċċellenza xjentifika 
tax-xjenzati kollha Ewropej, inkluż tax-
xjenzati nisa. 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.

Or. en

Emenda 32
Barbara Matera

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programm Orizzont 2020 għandu 
jqiegħed bħala objettiv ewlieni l-
parteċipazzjoni aktar ugwali tan-nisa fis-
settur tar-riċerka u tal-innovazzjoni, 
permezz ta' kampanji ta' informazzjoni li 
għandhom l-għan li jqarrbu lin-nisa lejn 
is-settur ta' taħriġ xjentifiku u li juru l-
opportunitajiet professjonali disponibbli 
fis-settur tar-riċerka u l-iżvilupp.

Or. it
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Emenda 33
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Orizzont 2020 għandu jippromwovi l-
ugwaljanza bejn is-sessi billi jappoġġa 
bidliet fl-organizzazzjoni tal-
istituzzjonijiet tar-riċerka u fil-kontenut u 
d-disinn tal-attivitajiet ta' riċerka. Il-
kwistjoni tal-ġeneru għandha tiġi 
indirizzata bħala kwistjoni trasversali 
għar-rettifikazzjoni tal-iżbilanċi bejn in-
nisa u l-irġiel, u għall-integrazzjoni tad-
dimensjoni tal-ġeneru fl-ipprogrammar u 
l-kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni. 
Id-differenzi bijoloġiċi, ekonomiċi u 
soċjali bejn in-nisa u l-irġiel għandhom 
jingħataw kunsiderazzjoni suffiċjenti fid-
disinn, fil-kontenut u l-eżekuzzjoni tal-
programmi ta' riċerka. Għandha tingħata 
attenzjoni xierqa biex tkun żgurata l-
parteċipazzjoni tax-xjenzati nisa fir-
riċerka u fil-proċess tal-politika tar-
riċerka.

Or. en

Emenda 34
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) ir-rispett tal-prinċipji ta' non-
diskriminazzjoni, ugwaljanza bejn is-sessi 
u opportunitajiet indaqs;

Or. en
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Emenda 35
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; u proċessi trasparenti u interattivi 
li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli.

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti minn 
firxa wiesgħa ta' setturi u esperjenzi 
(inkluż rappreżentanti tas-soċjetà ċivili),
stabbiliti mill-Kummissjoni; strutturi tad-
djalogu li nħolqu taħt ftehimiet 
internazzjonali tax-xjenza u t-teknoloġija; 
attivitajiet progressivi; konsultazzjonijiet 
pubbliċi mmirati; u proċessi trasparenti u 
interattivi li jiżguraw l-implimentazzjoni
ta' riċerka u innovazzjoni responsabbli.
B'mod partikolari, l-inklużjoni ta' 
attivitajiet għall-promozzjoni ta' 
rappreżentazzjoni bbilanċjata tal-irġiel u 
n-nisa fit-timijiet ta' riċerka u 
integrazzjoni adegwata tas-sessi u l-
analiżi tal-ġeneru fil-kontenut tar-riċerka.

Or. en

Emenda 36
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
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nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; u proċessi trasparenti u interattivi 
li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli.

nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; u proċessi trasparenti u interattivi 
li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli. Il-
kompożizzjoni tal-bordijiet ta' konsulenza 
għandha tfittex li tikseb il-bilanċ bejn is-
sessi.

Or. en

Emenda 37
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Hu importanti li d-dimensjoni tal-
ġeneru fir-riċerka u l-innovazzjoni tiġi 
indirizzata bħala parti integrali mill-
proposti għall-iżgurar tal-ogħla livell ta' 
kwalità xjentifika. Orizzont 2020 għandu 
jiżgura li d-dimensjoni tal-ġeneru 
tingħata kunsiderazzjoni xierqa fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni 
f'kull stadju tal-proċess, mit-tfassil tal-
prijorità, sad-definizzjoni tas-sejħiet u l-
proposti, sal-evalwazzjoni u l-monitoraġġ 
ta' programmi u proġetti, san-negozjati u 
l-ftehimiet.

Or. en

Emenda 38
Elisabeth Morin-Chartier.

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jenfasizza li għandha tingħata 
attenzjoni xierqa biex tkun żgurata 
rappreżentanza bbilanċjata bejn in-nisa u 
l-irġiel fil-gruppi ta' esperti indipendenti u 
fil-gruppi ta' konsulenza ta' livell għoli 
maħluqa mill-Kummissjoni.

Or. fr

Emenda 39
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
l-kisba tal-bilanċ bejn is-sessi, it-titjib tal-
attrattività tal-professjoni tar-riċerka, 
speċjalment fost in-nisa żgħażagħ u l-
iffaċilitar tal-mobbiltà transkonfinali u 
transsettorjali tar-riċerkaturi, b'attenzjoni 
partikolari għal riċerkaturi nisa. Kull 
programm ta' ħidma għandu jinkludi 
sezzjoni speċifika li tiddeskrivi l-azzjoni 
prevista għall-indirizzar tal-iżbilanċi bejn 
is-sessi u għall-integrazzjoni tad-
dimensjoni tal-ġeneru. Dan għandu jkun 
rifless ukoll fil-livell proġettwali skont id-
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dispożizzjonijiet ta' ftehimiet ta' għotjiet.

Or. en

Emenda 40
Anna Záborská

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, u l-iżvilupp tar-riċerka 
fis-sistemi legali tal-Istati Membri, il-
kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi, ir-riċerka u 
l-innovazzjoni etika u responsabbli, ir-
rispett tal-opportunitajiet indaqs bejn in-
nisa u l-irġiel fir-riċerka, u t-titjib tal-
attrattività tal-professjoni tar-riċerka taż-
żewġ sessi u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

Or. en

Emenda 41
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, 
kollaborazzjoni wiesgħa bejn ir-riċerka, l-
awtoritajiet pubbliċi, is-soċjetà ċivili u l-
intrapriżi, ix-xjenzi soċjali u ekonomiċi u 
l-istudji umanistiċi, it-trawwim tal-
funzjonament u l-kisba tal-ERA, il-
kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi, ir-riċerka u 
l-innovazzjoni responsabbli inkluż il-
kwistjoni tas-sessi, u t-titjib tal-attrattività 
tal-professjoni tar-riċerka fost in-nisa u l-
irġiel, u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

Or. en

Emenda 42
Anna Záborská

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ugwaljanza bejn is-sessi Opportunitajiet indaqs bejn l-irġiel u n-
nisa fir-riċerka u l-innovazzjoni

Or. en

Emenda 43
Antonyia Parvanova



AM\900271MT.doc 23/72 PE487.946v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi u d-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi u d-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni. L-
applikazzjoni tal-prinċipju tal-ugwaljanza 
bejn is-sessi għandu jiġi żgurat fil-
kontenut kollu tar-riċerka u l-
innovazzjoni u fil-fażijiet kollha fit-tul ta' 
żmien tal-proġett: it-tfassil, il-proposta, l-
evalwazzjoni, il-ġestjoni tal-proġett, il-
monitoraġġ.

Or. en

Emenda 44
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi u d-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-promozzjoni 
effettiva tad-dimensjoni tal-ġeneru fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni kif 
ukoll il-bilanċ bejn is-sessi fil-programmi 
kollha, fil-kumitati ta’ evalwazzjoni, fil-
gruppi ta’ esperti, gruppi konsultattivi u 
kwalunkwe korp eżistenti li jieħu d-
deċiżjonijiet jew maħluq għall-
implimentazzjoni tiegħu.

Or. en

Emenda 45
Elisabeth Morin-Chartier.
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi u d-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi u d-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni, billi 
jiffaċilitaw l-aċċess għall-edukazzjoni u l-
professjonijiet xjentifiċi, biex b'hekk 
jinħolqu għalihom prospetti mtejba ta' 
karriera fl-oqsma kollha ta' riċerka u 
innovazzjoni.

Or. fr

Emenda 46
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi u d-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi u l-bilanċ bejn is-sessi fil-
programmi tar-riċerka u l-innovazzjoni, 
fil-kumitati ta' evalwazzjoni, gruppi ta' 
esperti u ta' konsulenza u entitajiet għat-
teħid ta' deċiżjonijiet bl-iżvilupp ta' 
għanijiet u t-teħid ta' azzjonijiet xierqa.

Or. en

Emenda 47
Norica Nicolai

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi u d-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva u l-inklużjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi u d-dimensjoni 
tas-sessi fil-kontenut tar-riċerka u l-
innovazzjoni u fi kwalunkwe entità għat-
teħid ta' deċiżjonijiet. Għal dan il-għan, 
għandhom jitfasslu, jiġu żviluppati u 
implimentati għanijiet u pjanijiet effikaċi 
biex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

Or. en

Emenda 48
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi u d-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-bilanċ u d-
dimensjonijiet tas-sessi fil-kontenut, l-
implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni. Il-bilanċ bejn is-
sessi għandu jiġi promoss fil-programmi 
kollha, fil-kumitati ta' evalwazzjoni, 
gruppi ta' esperti u ta' konsulenza u 
entitajiet għat-teħid ta' deċiżjonijiet 
maħluqin għall-implimentazzjoni tiegħu. 
Għal dan il-għan għandhom jiġu 
żviluppati għanijiet u azzjonijiet xierqa 
mfassla biex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

Or. en

Emenda 49
Anna Záborská

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jirrispetta l-
eċċellenza xjentifika u l-kwalifiki 
professjonali ta' professjonisti tar-riċerka 
miż-żewġ sessi fil-promozzjoni ta' 
opportunitajiet indaqs bejn l-irġiel u n-
nisa fir-riċerka u l-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 50
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex jinkiseb dan, l-azzjonijiet li ġejjin 
għandhom ikunu obbligatorji:
1. L-istabbiliment tal-bilanċ bejn is-sessi 
bħala kriterju għall-evalwazzjoni tal-
proġett: proġett ma għandux ikun 
eliġibbli għall-finanzjament jekk jinjora l-
kwistjoni tal-ġeneru jew jekk din ma 
tingħatax biżżejjed kunsiderazzjoni fit-
tfassil tal-proġett. Għal dan il-għan, 
għandu jkun hemm livell minimu fl-
istruttura f'termini ta' kompożizzjoni, 
koordinaturi u mexxejja ta' timijiet ta' 
gruppi ta' riċerka.
2. Il-promozzjoni u l-monitoraġġ tat-
taħriġ ta' evalwaturi u esperti: jekk il-
bilanċ bejn is-sessi hu kriterju 
obbligatorju, għaldaqstant it-taħriġ dwar 
din il-kwistjoni speċifika għal min irid 
jivvaluta l-proġetti hu partikolarment 
importanti u għandu jkun obbligatorju.
3. Il-promozzjoni tat-tmexxija tan-nisa 
fix-xjenza u fir-riċerka permezz:
a) tal-monitoraġġ tal-preżenza femminili 
f'pożizzjonijiet ewlenin ta' teħid ta' 
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deċiżjonijiet fl-istituzzjonijiet u fiċ-ċentri 
ta' riċerka;
b) tat-tfassil ta' bażi ta' dejta u 
distribuzzjoni sistematika tal-
informazzjoni dwar ir-riċerkaturi nisa ta' 
kwalità għolja, biex tissaħħaħ il-viżibilità 
tagħhom u biex jiġu stabbiliti mudelli 
għall-ġenerazzjonijiet żgħażagħ;
c) tal-iżgurar li l-kriterji ta' promozzjoni 
fl-istituzzjonijiet tax-xjenza u tar-riċerka 
jkunu trasparenti u ġusti u li dawn 
jikkonformaw mar-rekwiżti għall-
integrazzjoni tal-ġeneru;
d) ta' promozzjoni ta' politiki ta' 
rikonċiljazzjoni bejn id-dinja tax-xogħol u 
tal-familja għax-xjenzati nisa u l-appoġġ 
għal skemi ta' mobilità għar-riċerkaturi 
nisa; għandhom jiġu analizzati 
kwistjonijiet relatati mal-maternità u mal-
kondizzjonijiet ta' paternità biex ikun 
hemm bilanċ tajjeb bejn ix-xogħol u l-
familja fir-riċerka, billi tinżamm l-
attrattiva ta' dawn l-impjiegi għax-
xjenzati nisa;
e) tal-monitoraġġ tal-progress tal-karriera 
u tal-paga sabiex jiġu evitati differenzi fil-
pagi relatati mal-ġeneru.

Or. en

Emenda 51
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiżgura li d-
dimensjoni tal-ġeneru tingħata 
kunsiderazzjoni xierqa fil-kontenut tar-
riċerka u l-innovazzjoni f'kull stadju tal-
proċess, mit-tfassil tal-prijorità, sad-
definizzjoni tas-sejħiet u l-proposti, sal-
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evalwazzjoni u l-monitoraġġ ta' 
programmi u proġetti, san-negozjati u l-
ftehimiet.

Or. en

Emenda 52
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dimensjoni tal-ġeneru għandha tkun 
żgurata fil-kontenut tal-proġetti tar-
riċerka u tal-innovazzjoni, speċjalment 
fir-rigward ta' servizzi u prodotti għall-
utenti aħħarija, f'kull stadju tal-proċess, 
inkluż fl-għoti ta' prijorità, fid-
definizzjoni ta' sejħiet għall-proposti, fl-
evalwazzjoni u l-monitoraġġ ta' 
programmi u proġetti, negozjati u
ftehimiet, meta jkun il-każ.

Or. en

Emenda 53
Elisabeth Morin-Chartier.

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-kuntest ta' Orizzont 2020, għandha 
tingħata attenzjoni partikolari li jkun 
hemm konformità mal-prinċipji tal-
ugwaljanza professjonali, pagi ndaqs u 
opportunitajiet ta' karriera ndaqs. Għal 
dan il-għan, ir-rappreżentanti tal-
ħaddiema f'dawk l-intrapriżi li jirċievu 
fondi mill-UE għandhom jiġu kkonsultati 
kull sena dwar is-sitwazzjoni b'rabta mal-
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ugwaljanza bejn is-sessi u dwar rimedji 
possibbli f'każijiet fejn ikunu nħolqu xi 
diskrepanzi. B'żieda ma' dan, jekk dawn 
is-sitwazzjonijiet ta' inugwaljanza 
jippersistu, u wara li intrapriża tkun 
imfakkra dwar l-obbligi tagħha, l-
għajnuna finanzjarja msemmija aktar 
kmieni tista' tkun irtirata.

Or. fr

Emenda 54
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-bilanċ bejn is-
sessi fil-programmi kollha, fil-kumitati ta’ 
evalwazzjoni, fil-gruppi ta’ esperti, fil-
gruppi konsultattivi u fi kwalunkwe entità 
eżistenti għat-teħid ta' deċiżjonijiet jew li 
ġiet maħluqa għall-implimentazzjoni 
tiegħu.

Or. en

Emenda 55
Anna Záborská

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) riċerka li tinvolvi d-donazzjoni 
kummerċjali ta' bajd, tessuti u ċelloli, kif 
ukoll nisa li jkollhom tfal flok nisa oħrajn 
li ma jistgħux ikollhom tfal.

Or. en
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Emenda 56
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Orizzont 2020 jista’ jiġi implimentat 
permezz ta’ sħubiji pubbliċi privati, fejn l-
imsieħba kollha kkonċernati huma 
impenjati biex biex jappoġġaw l-iżvilupp u 
l-implimentazzjoni ta’ attivitajiet tar-
riċerka u l-innovazzjoni li jkunu ta’ 
importanza strateġika għall-kompetittività 
u t-tmexxija industrijali tal-Unjoni jew li
jindirizzaw sfidi tas-soċjetà speċifiċi.

1. Orizzont 2020 jista’ jiġi implimentat 
permezz ta’ sħubiji pubbliku-privat, fejn l-
imsieħba kollha kkonċernati huma 
impenjati biex jappoġġaw l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta’ attivitajiet tar-riċerka 
u l-innovazzjoni li jkunu ta’ importanza 
strateġika għall-kompetittività u t-tmexxija 
industrijali tal-Unjoni jew li jittrattaw 
b'mod effettiv sfidi globali tas-soċjetà, 
b'attenzjoni partikolari għal kull 
inugwaljanza eżistenti bejn is-sessi.

Or. en

Emenda 57
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għat-tisħiħ tas-sħubiji pubbliċi-pubbliċi 
fejn azzjonijiet fil-livell reġjonali, 
nazzjonali jew internazzjonali jiġu 
implimentati b’mod konġunt fi ħdan l-
Unjoni.

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għat-tisħiħ tas-sħubiji pubbliċi-pubbliċi, 
inkluż is-soċjetà ċivili, fejn azzjonijiet fil-
livell reġjonali, nazzjonali jew 
internazzjonali jiġu implimentati b’mod 
konġunt fi ħdan l-Unjoni.

Or. en

Emenda 58
Antonyia Parvanova
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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 impenji internazzjonali 
bħall-kisba tal-MDGs u l-prijorità 
ġenerali ta' ugwaljanza bejn is-sessi.

Or. en

Emenda 59
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għad-disseminazzjoni tal-
informazzjoni u għat-twettiq ta’ attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni għandhom ikunu 
kompitu integrali taħt l-azzjonijiet kollha 
appoġġati mill-Orizzont 2020.

L-attivitajiet għad-disseminazzjoni tal-
informazzjoni u għat-twettiq ta’ attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni għandhom ikunu 
kompitu integrali taħt l-azzjonijiet kollha 
appoġġati mill-Orizzont 2020, u 
għandhom jinkludu dimensjoni suffiċjenti 
tal-ġeneru li tenfasizza r-rwol pożittiv u l-
kontribut tax-xjenzati nisa fir-riċerka u l-
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 60
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għad-disseminazzjoni tal-
informazzjoni u għat-twettiq ta’ attivitajiet 

L-attivitajiet għad-disseminazzjoni tal-
informazzjoni u għat-twettiq ta’ attivitajiet 
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ta’ komunikazzjoni għandhom ikunu 
kompitu integrali taħt l-azzjonijiet kollha 
appoġġati mill-Orizzont 2020.

ta’ komunikazzjoni għandhom ikunu 
kompitu integrali taħt l-azzjonijiet kollha 
appoġġati mill-Orizzont 2020. Kwalunkwe 
disseminazzjoni ta' informazzjoni jew 
attività ta' komunikazzjoni għandha 
tinkludi dimensjoni tal-ġeneru u għandha 
tkun preċeduta minn analiżi tal-ġeneru.

Or. en

Emenda 61
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) inizjattivi maħsuba biex iżidu s-
sensibilizzazzjoni u jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-iffinanzjar taħt l-Orizzont 2020, 
b’mod partikolari għal dawk ir-reġjuni jew 
it-tipi ta’ parteċipant li mhumiex 
irrappreżentati biżżejjed;

(a) inizjattivi maħsuba biex iżidu s-
sensibilizzazzjoni u jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-iffinanzjar taħt l-Orizzont 2020, 
b’mod partikolari għal dawk ir-reġjuni jew 
it-tipi ta’ parteċipant li mhumiex 
irrappreżentati biżżejjed; għandha tkun 
promossa l-importanza tal-parteċipazzjoni 
akbar tan-nisa fix-xjenza u l-objettiv tal-
bilanċ bejn is-sessi fix-xjenza u fir-riċerka 
għandu jitqies bħala konferma tal-
prinċipju ta' ekwità soċjali u mezz 
essenzjali għall-użu sħiħ tal-potenzjal 
xjentifiku eżistenti fis-soċjetà;

Or. en

Emenda 62
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) azzjonijiet ta' komunikazzjoni u ta' 
tkabbir tal-għarfien immirati biex 
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jiżguraw il-viżibilità tan-nisa attivi fl-
oqsma tar-riċerka xjentifika u teknoloġika 
(pereżempju riklami, gazzetti, radju, 
internet) u l-ħolqien ta' immaġni pożittiva 
tax-xjenzati nisa fis-soċjetà;

Or. en

Emenda 63
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) kampanji biex jingħelbu l-isterjotipi 
tal-ġeneru fix-xjenza, b'mod ġenerali u 
speċjalment fl-attivitajiet ta' innovazzjoni 
u ta' riċerka;

Or. en

Emenda 64
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sistema ta’ kontroll għandha tiżgura 
bilanċ adegwat bejn il-fiduċja u l-kontroll 
filwaqt li jitqisu l-spejjeż amministrattivi u 
spejjeż oħrajn tal-kontroll fil-livelli kollha, 
sabiex ikunu jistgħu jintlaħqu l-objettivi 
tal-Orizzont 2020 u jiġu attratti l-aktar 
riċerkaturi eċċellenti u l-aktar impriżi 
innovattivi.

2. Is-sistema ta’ kontroll għandha tiżgura 
bilanċ adegwat bejn il-fiduċja u l-kontroll 
filwaqt li jitqisu l-spejjeż amministrattivi u 
spejjeż oħrajn tal-kontroll fil-livelli kollha, 
sabiex ikunu jistgħu jintlaħqu l-objettivi 
tal-Orizzont 2020 u jiġu attratti l-aktar 
riċerkaturi eċċellenti, irrispettivament mill-
ġeneru, u l-aktar impriżi innovattivi.

Or. en
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Emenda 65
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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 u indikaturi
dwar suġġetti trasversali bħall-ġeneru, is-
sostenibilità u t-tibdil fil-klima, inkluż 
informazzjoni dwar l-ammont ta’ nefqa 
relatata mal-klima.

Or. en

Emenda 66
Antigoni Papadopoulou

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 bħall-ġeneru, is-
sostenibilità u t-tibdil fil-klima, inkluż 
informazzjoni dwar l-ammont ta’ nefqa 
relatata mal-klima.

Or. en
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Emenda 67
Norica Nicolai

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 bħall-ġeneru, is-
sostenibilità u t-tibdil fil-klima, inkluż 
informazzjoni dwar l-ammont ta’ nefqa 
relatata mal-klima.

Or. en

Emenda 68
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

il-kontribuzzjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija u l-
Komunitajiet tal-Għarfien u l-Innovazzjoni 
għall-prijorità dwar l-isfidi tas-soċjetà u l-
objettiv speċifiku dwar “it-tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali” tal-
programm Orizzont 2020.

il-kontribuzzjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija u l-
Komunitajiet tal-Għarfien u l-Innovazzjoni 
għall-għanijiet tal-ġeneru u għall-prijorità 
dwar l-isfidi tas-soċjetà u l-objettiv 
speċifiku dwar “it-tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” tal-programm 
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 69
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-
aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għall-promozzjoni 
tal-bilanċ bejn is-sessi. Dik l-evalwazzjoni 
għandha addizzjonalment tqis il-
kontribuzzjoni tal-miżuri tal-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklusiv u r-riżultati tal-impatt 
fit-tul tal-miżuri preċedenti.

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-
aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għall-promozzjoni 
tal-bilanċ bejn is-sessi u l-integrazzjoni 
tad-dimensjoni tal-ġeneru fil-kontenut 
tar-riċerka u tal-innovazzjoni. Dik l-
evalwazzjoni għandha addizzjonalment tqis 
il-kontribuzzjoni tal-miżuri tal-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklusiv u r-riżultati tal-impatt 
fit-tul tal-miżuri preċedenti.

Or. en

Emenda 70
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-
aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għall-promozzjoni 
tal-bilanċ bejn is-sessi. Dik l-evalwazzjoni 
għandha addizzjonalment tqis il-
kontribuzzjoni tal-miżuri tal-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklusiv u r-riżultati tal-impatt 
fit-tul tal-miżuri preċedenti.

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-
aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għall-promozzjoni 
tal-bilanċ bejn is-sessi u l-integrazzjoni 
tad-dimensjoni tal-ġeneru fil-kontenut 
tar-riċerka u tal-innovazzjoni. Dik l-
evalwazzjoni għandha addizzjonalment tqis 
il-kontribuzzjoni tal-miżuri tal-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklusiv u r-riżultati tal-impatt 
fit-tul tal-miżuri preċedenti.

Or. en

Emenda 71
Anna Záborská

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, (b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
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u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-
aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għall-promozzjoni 
tal-bilanċ bejn is-sessi. Dik l-evalwazzjoni 
għandha addizzjonalment tqis il-
kontribuzzjoni tal-miżuri tal-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklusiv u r-riżultati tal-impatt 
fit-tul tal-miżuri preċedenti.

u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-
aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għall-promozzjoni ta' 
opportunitajiet indaqs għall-irġiel u n-
nisa. Dik l-evalwazzjoni għandha 
addizzjonalment tqis il-kontribuzzjoni tal-
miżuri tal-prijoritajiet tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklusiv u r-
riżultati tal-impatt fit-tul tal-miżuri 
preċedenti.

Or. en

Emenda 72
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
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Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-
aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għall-promozzjoni 
tal-bilanċ bejn is-sessi. Dik l-evalwazzjoni 
għandha addizzjonalment tqis il-
kontribuzzjoni tal-miżuri tal-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklusiv u r-riżultati tal-impatt 
fit-tul tal-miżuri preċedenti.

Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-
aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għall-promozzjoni 
tal-bilanċ bejn is-sessi. B'żieda ma' dan, l-
evalwazzjoni għandha tikkunsidra l-
bilanċ bejn is-sessi fl-entitajiet ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet, kumitati u bordijiet ta' 
konsulenza, tad-dimensjoni tal-ġeneru fil-
proċessi, parteċipazzjoni u fl-allokazzjoni 
ta' riżorsi. Dik l-evalwazzjoni għandha 
addizzjonalment tqis il-kontribuzzjoni tal-
miżuri tal-prijoritajiet tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklusiv u r-
riżultati tal-impatt fit-tul tal-miżuri 
preċedenti.

Or. en

Emenda 73
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-indikaturi tal-prestazzjoni għall-
objettivi ġenerali u għall-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija, kif 
stipulat fl-introduzzjoni tal-Anness I għal 
dan ir-Regolament, u għall-objettivi 
speċifiċi kif stabbilit fil-programm 

2. L-indikaturi tal-prestazzjoni għall-
objettivi ġenerali u għall-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija, kif 
stipulat fl-introduzzjoni tal-Anness I għal 
dan ir-Regolament, u għall-objettivi 
speċifiċi kif stabbilit fil-programm 
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speċifiku, inkluż il-linji bażi rilevanti, 
għandhom jipprovdu bażi minima għall-
valutazzjoni ta’ kemm intlaħqu l-objettivi 
tal-Orizzont 2020.

speċifiku, inkluż il-linji bażi rilevanti, 
għandhom jipprovdu bażi minima għall-
valutazzjoni ta’ kemm intlaħqu l-objettivi 
tal-Orizzont 2020. L-indikaturi tal-ġeneru 
għandhom jiġu miżjuda bħala indikaturi 
ta' prestazzjoni u għandhom jagħmlu użu 
tal-għodod statistiċi u tal-metodoloġiji 
eżistenti bħax-She figures: Statistika u 
Indikaturi dwar l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi fix-Xjenza ppubblikati mid-DĠ 
riċerka kull tliet snin.

Or. en

Emenda 74
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-indikaturi tal-prestazzjoni għall-
objettivi ġenerali u għall-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija, kif 
stipulat fl-introduzzjoni tal-Anness I għal 
dan ir-Regolament, u għall-objettivi 
speċifiċi kif stabbilit fil-programm 
speċifiku, inkluż il-linji bażi rilevanti, 
għandhom jipprovdu bażi minima għall-
valutazzjoni ta’ kemm intlaħqu l-objettivi 
tal-Orizzont 2020.

2. L-indikaturi tal-prestazzjoni għall-
objettivi ġenerali u għall-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija, kif 
stipulat fl-introduzzjoni tal-Anness I għal 
dan ir-Regolament, u għall-objettivi 
speċifiċi kif stabbilit fil-programm 
speċifiku, inkluż il-linji bażi rilevanti, 
għandhom jipprovdu bażi minima għall-
valutazzjoni ta’ kemm intlaħqu l-objettivi 
tal-Orizzont 2020. L-indikaturi tal-ġeneru 
għandhom jiġu miżjuda bħala indikaturi 
ta' prestazzjoni, bl-użu, pereżempju, ta' 
għodod eżistenti bhax-She Figures, 
Statistika u Indikaturi dwar l-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi fix-Xjenza. Ix-She Figures 
saru sors rilevanti u rikonoxxuta ta' 
indikaturi u għandhom jiġu ppubblikati 
kull sentejn.

Or. en
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Emenda 75
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-indikaturi tal-prestazzjoni għall-
objettivi ġenerali u għall-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija, kif 
stipulat fl-introduzzjoni tal-Anness I għal 
dan ir-Regolament, u għall-objettivi 
speċifiċi kif stabbilit fil-programm 
speċifiku, inkluż il-linji bażi rilevanti, 
għandhom jipprovdu bażi minima għall-
valutazzjoni ta’ kemm intlaħqu l-objettivi 
tal-Orizzont 2020.

2. L-indikaturi tal-prestazzjoni għall-
objettivi ġenerali u għall-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija, kif 
stipulat fl-introduzzjoni tal-Anness I għal 
dan ir-Regolament, u għall-objettivi 
speċifiċi kif stabbilit fil-programm 
speċifiku, inkluż il-linji bażi rilevanti, 
għandhom jipprovdu bażi minima għall-
valutazzjoni ta’ kemm intlaħqu l-objettivi 
tal-Orizzont 2020. L-indikaturi tal-ġeneru 
għandhom jiġu miżjuda bħala indikaturi 
ta' prestazzjoni, bl-użu, pereżempju, ta' 
għodod eżistenti bhax-She Figures, 
Statistika u Indikaturi dwar l-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi fix-Xjenza.

Or. en

Emenda 76
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) Il-Kunsill Ewropew għar-Riċerka (ERC) 
għandu jipprovdi finanzjament attraenti u 
flessibbli sabiex riċerkaturi individwali 
kreattivi u b’talent kif ukoll it-timijiet 
tagħhom ikunu jistgħu jsegwu l-mogħdiji l-
aktar promettenti fil-fruntieri tal-għarfien 
tax-xjenza, abbażi ta’ kompetizzjoni 
mifruxa mal-Unjoni kollha.

(a) Il-Kunsill Ewropew għar-Riċerka 
(ERC) għandu jipprovdi finanzjament 
attraenti u flessibbli sabiex riċerkaturi 
individwali kreattivi u b’talent kif ukoll it-
timijiet tagħhom, irrispettivament mis-sess 
tagħhom, ikunu jistgħu jsegwu l-mogħdiji 
l-aktar promettenti fil-fruntieri tal-għarfien 
tax-xjenza, abbażi ta’ kompetizzjoni 
mifruxa mal-Unjoni kollha.

Or. en
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Emenda 77
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-Kunsill Ewropew għar-Riċerka 
(ERC) għandu jipprovdi finanzjament 
attraenti u flessibbli sabiex riċerkaturi 
individwali kreattivi u b’talent kif ukoll it-
timijiet tagħhom ikunu jistgħu jsegwu l-
mogħdiji l-aktar promettenti fil-fruntieri 
tal-għarfien tax-xjenza, abbażi ta’ 
kompetizzjoni mifruxa mal-Unjoni kollha.

(a) Il-Kunsill Ewropew għar-Riċerka 
(ERC) għandu jipprovdi finanzjament 
attraenti u flessibbli sabiex riċerkaturi 
individwali kreattivi u b’talent kif ukoll it-
timijiet tagħhom, irrispettivament mis-sess 
tagħhom, ikunu jistgħu jsegwu l-mogħdiji 
l-aktar promettenti fil-fruntieri tal-għarfien 
tax-xjenza, abbażi ta’ kompetizzjoni 
mifruxa mal-Unjoni kollha.

Or. en

Emenda 78
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) It-Teknoloġiji Futuri u Emerġenti 
għandhoma jappoġġaw ir-riċerka 
kollaborattiva sabiex tiġi estiża l-kapaċità 
tal-Ewropa fir-rigward tal-innovazzjoni 
avvanzata u li tibdel il-paradigmi. Għandha 
trawwem kollaborazzjoni xjentifika 
madwar id-dixxiplini dwar ideat 
radikalment ġodda, ta’ riskju għoli u 
taċċellera l-iżvilupp tal-oqsma emerġenti l-
aktar promettenti tax-xjenza u t-teknoloġija 
kif ukoll l-istrutturar mifrux madwar l-
Unjoni tal-komunitajiet xjentifiċi 
korrispondenti.

(b) It-Teknoloġiji Futuri u Emerġenti 
għandhom jappoġġaw ir-riċerka 
kollaborattiva u teknoloġija u 
innovazzjoni mmexxija mill-utent, 
sensittiva għall-ġeneru sabiex tiġi estiża l-
kapaċità tal-Ewropa fir-rigward tal-
innovazzjoni avvanzata u li tibdel il-
paradigmi. Għandha trawwem 
kollaborazzjoni xjentifika madwar id-
dixxiplini dwar ideat radikalment ġodda, 
ta’ riskju għoli u taċċellera l-iżvilupp tal-
oqsma emerġenti l-aktar promettenti tax-
xjenza u t-teknoloġija kif ukoll l-istrutturar 
mifrux madwar l-Unjoni tal-komunitajiet 
xjentifiċi korrispondenti.
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Or. en

Emenda 79
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) It-Teknoloġiji Futuri u Emerġenti 
għandhoma jappoġġaw ir-riċerka 
kollaborattiva sabiex tiġi estiża l-kapaċità 
tal-Ewropa fir-rigward tal-innovazzjoni 
avvanzata u li tibdel il-paradigmi. Għandha 
trawwem kollaborazzjoni xjentifika 
madwar id-dixxiplini dwar ideat 
radikalment ġodda, ta’ riskju għoli u 
taċċellera l-iżvilupp tal-oqsma emerġenti l-
aktar promettenti tax-xjenza u t-teknoloġija 
kif ukoll l-istrutturar mifrux madwar l-
Unjoni tal-komunitajiet xjentifiċi 
korrispondenti.

(b) It-Teknoloġiji Futuri u Emerġenti 
għandhom jappoġġaw ir-riċerka 
kollaborattiva u teknoloġija u 
innovazzjoni mmexxija mill-utent, 
sensittiva għall-ġeneru sabiex tiġi estiża l-
kapaċità tal-Ewropa fir-rigward tal-
innovazzjoni avvanzata u li tibdel il-
paradigmi. Għandha trawwem 
kollaborazzjoni xjentifika madwar id-
dixxiplini dwar ideat radikalment ġodda, 
ta’ riskju għoli u taċċellera l-iżvilupp tal-
oqsma emerġenti l-aktar promettenti tax-
xjenza u t-teknoloġija kif ukoll l-istrutturar 
mifrux madwar l-Unjoni tal-komunitajiet 
xjentifiċi korrispondenti.

Or. en

Emenda 80
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 7 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Azzjonijiet Marie Curie għandhom 
jipprovdu taħriġ eċċellenti u innovattiv fir-
riċerka kif ukoll opportunitajiet ta’ karrieri 
u skambju ta’ għarfien attraenti permezz 
ta’ mobbiltà transkonfinali u transsettorjali 
ta’ riċerkaturi bl-aħjar preparazzjoni biex 
jaffrontaw l-isfidi attwali u futuri tas-
soċjetà.

(c) Azzjonijiet Marie Curie għandhom 
jipprovdu taħriġ eċċellenti u innovattiv fir-
riċerka kif ukoll opportunitajiet ta’ karrieri 
u skambju ta’ għarfien attraenti permezz 
ta’ mobbiltà transkonfinali u transsettorjali 
ta’ riċerkaturi bl-aħjar preparazzjoni biex 
jaffrontaw l-isfidi attwali u futuri tas-
soċjetà. Il-programmi ta’ mobilità 
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għandhom jiżguraw opportunitajiet 
indaqs reali bejn in-nisa u l-irġiel u 
għandhom jinkludu miżuri speċifiċi 
sabiex jitneħħew l-ostakoli għall-mobilità 
tar-riċerkaturi nisa.

Or. en

Emenda 81
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 7 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Azzjonijiet Marie Curie għandhom 
jipprovdu taħriġ eċċellenti u innovattiv fir-
riċerka kif ukoll opportunitajiet ta’ karrieri 
u skambju ta’ għarfien attraenti permezz 
ta’ mobbiltà transkonfinali u transsettorjali 
ta’ riċerkaturi bl-aħjar preparazzjoni biex 
jaffrontaw l-isfidi attwali u futuri tas-
soċjetà.

(c) Azzjonijiet Marie Curie għandhom 
jipprovdu taħriġ eċċellenti u innovattiv fir-
riċerka kif ukoll opportunitajiet ta’ karrieri 
u skambju ta’ għarfien attraenti permezz 
ta’ mobbiltà transkonfinali u transsettorjali 
ta’ riċerkaturi bl-aħjar preparazzjoni biex 
jaffrontaw l-isfidi attwali u futuri tas-
soċjetà. Il-programmi ta’ mobilità 
għandhom jiżguraw opportunitajiet 
indaqs reali bejn in-nisa u l-irġiel u 
għandhom jinkludu miżuri speċifiċi 
sabiex jitneħħew l-ostakoli għall-mobilità 
tar-riċerkaturi nisa.

Or. en

Emenda 82
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 7 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Azzjonijiet Marie Curie għandhom 
jipprovdu taħriġ eċċellenti u innovattiv fir-
riċerka kif ukoll opportunitajiet ta’ karrieri 

(c) Azzjonijiet Marie Curie għandhom 
jipprovdu taħriġ eċċellenti u innovattiv fir-
riċerka kif ukoll opportunitajiet ta’ karrieri 
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u skambju ta’ għarfien attraenti permezz 
ta’ mobbiltà transkonfinali u transsettorjali 
ta’ riċerkaturi bl-aħjar preparazzjoni biex 
jaffrontaw l-isfidi attwali u futuri tas-
soċjetà.

u skambju ta’ għarfien attraenti permezz 
ta’ mobbiltà transkonfinali u transsettorjali 
ta’ riċerkaturi bl-aħjar preparazzjoni biex 
jaffrontaw l-isfidi attwali u futuri tas-
soċjetà. Il-programmi ta’ mobilità 
għandhom jiżguraw opportunitajiet 
indaqs reali bejn in-nisa u l-irġiel u 
għandhom jinkludu miżuri speċifiċi 
sabiex jitneħħew l-ostakoli għall-mobilità 
tar-riċerkaturi nisa.

Or. en

Emenda 83
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Anness I − paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet minnhom infushom jħarsu ’l 
quddiem, jibnu l-ħiliet fuq perjodu ta’ 
żmien twil, jiffokaw fuq il-ġenerazzjoni li 
jmiss tax-xjenza, it-teknoloġija, ir-
riċerkaturi u l-innovazzjonijiet u jipprovdu 
appoġġ għal talent emerġenti minn madwar 
l-Unjoni kollha u l-pajjiżi assoċjati, kif
ukoll madwar id-dinja Minħabba n-natura 
tagħhom xprunata mix-xjenza li fil-parti l-
kbira hija “minn isfel għal fuq”, l-
arranġamenti tal-finanzjament xprunati 
mill-investigaturi, il-komunità xjentifika 
Ewropea se jkollha rwol b’saħħtu biex 
tiddetermina r-rotot tar-riċerka segwiti taħt 
il-programm.

L-attivitajiet minnhom infushom jħarsu ’l 
quddiem, jibnu l-ħiliet fuq perjodu ta’ 
żmien twil, jiffokaw fuq il-ġenerazzjoni li 
jmiss tax-xjenza, it-teknoloġija, ir-
riċerkaturi u l-innovazzjonijiet u jipprovdu 
appoġġ għal talent emerġenti minn madwar 
l-Unjoni kollha u l-pajjiżi assoċjati, kif 
ukoll madwar id-dinja bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni tar-riċerkaturi nisa u 
użu tal-potenzjal sħiħ u tal-eċċellenza 
xjentifika tax-xjenzati nisa għall-
benefiċċju tal-ekonomija u s-soċjetà 
Ewropea. Minħabba n-natura tagħhom 
xprunata mix-xjenza li fil-parti l-kbira hija 
“minn isfel għal fuq”, l-arranġamenti tal-
finanzjament xprunati mill-investigaturi, il-
komunità xjentifika Ewropea se jkollha 
rwol b’saħħtu biex tiddetermina r-rotot tar-
riċerka segwiti taħt il-programm.

Or. en
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Emenda 84
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I − paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet minnhom infushom jħarsu ’l 
quddiem, jibnu l-ħiliet fuq perjodu ta’ 
żmien twil, jiffokaw fuq il-ġenerazzjoni li 
jmiss tax-xjenza, it-teknoloġija, ir-
riċerkaturi u l-innovazzjonijiet u jipprovdu 
appoġġ għal talent emerġenti minn madwar 
l-Unjoni kollha u l-pajjiżi assoċjati, kif 
ukoll madwar id-dinja Minħabba n-natura 
tagħhom xprunata mix-xjenza li fil-parti l-
kbira hija “minn isfel għal fuq”, l-
arranġamenti tal-finanzjament xprunati 
mill-investigaturi, il-komunità xjentifika 
Ewropea se jkollha rwol b’saħħtu biex 
tiddetermina r-rotot tar-riċerka segwiti taħt 
il-programm.

L-attivitajiet minnhom infushom jħarsu ’l 
quddiem, jibnu l-ħiliet fuq perjodu ta’ 
żmien twil, jiffokaw fuq il-ġenerazzjoni li 
jmiss tax-xjenza, it-teknoloġija, ir-
riċerkaturi u l-innovazzjonijiet u jipprovdu 
appoġġ għal talent emerġenti minn madwar 
l-Unjoni kollha u l-pajjiżi assoċjati, kif 
ukoll madwar id-dinja bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni ta' riċerkaturi nisa 
b'talent. Minħabba n-natura tagħhom 
xprunata mix-xjenza li fil-parti l-kbira hija 
“minn isfel għal fuq”, l-arranġamenti tal-
finanzjament xprunati mill-investigaturi, il-
komunità xjentifika Ewropea se jkollha 
rwol b’saħħtu biex tiddetermina r-rotot tar-
riċerka segwiti taħt il-programm.

Or. en

Emenda 85
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Anness I − paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet minnhom infushom jħarsu ’l 
quddiem, jibnu l-ħiliet fuq perjodu ta’ 
żmien twil, jiffokaw fuq il-ġenerazzjoni li 
jmiss tax-xjenza, it-teknoloġija, ir-
riċerkaturi u l-innovazzjonijiet u jipprovdu 
appoġġ għal talent emerġenti minn madwar 
l-Unjoni kollha u l-pajjiżi assoċjati, kif 
ukoll madwar id-dinja Minħabba n-natura 
tagħhom xprunata mix-xjenza li fil-parti l-
kbira hija “minn isfel għal fuq”, l-

L-attivitajiet minnhom infushom jħarsu ’l 
quddiem, jibnu l-ħiliet fuq perjodu ta’ 
żmien twil, jiffokaw fuq il-ġenerazzjoni li 
jmiss tax-xjenza, it-teknoloġija, ir-
riċerkaturi u l-innovazzjonijiet u jipprovdu 
appoġġ għal talent emerġenti minn madwar 
l-Unjoni kollha u l-pajjiżi assoċjati, kif 
ukoll madwar id-dinja bil-għan li tiżdied 
il-parteċipazzjoni ta' riċerkaturi nisa 
b'talent. Minħabba n-natura tagħhom 
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arranġamenti tal-finanzjament xprunati 
mill-investigaturi, il-komunità xjentifika 
Ewropea se jkollha rwol b’saħħtu biex 
tiddetermina r-rotot tar-riċerka segwiti taħt 
il-programm.

xprunata mix-xjenza li fil-parti l-kbira hija 
“minn isfel għal fuq”, l-arranġamenti tal-
finanzjament xprunati mill-investigaturi, il-
komunità xjentifika Ewropea se jkollha 
rwol b’saħħtu biex tiddetermina r-rotot tar-
riċerka segwiti taħt il-programm.

Or. en

Emenda 86
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, il-
bijoteknoloġija, il-manifattura u l-
ipproċessar avvanzati u l-ispazju. Għandha 
tingħata kunsiderazzjoni adegwata lill-
bżonnijiet tal-utenti u lid-dimensjoni tal-
ġeneru f'dawn l-oqsma kollha. Se ssir 
enfasi fuq l-interazzjonijiet u l-
konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha.

Or. en

Emenda 87
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 14 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) Azzjoni klimatika, inkluż l-aspetti tal-
ġeneru tat-tibdil fil-klima, l-ambjent, 



PE487.946v01-00 48/72 AM\900271MT.doc

MT

effiċjenza tar-riżorsi u l-konservazzjoni, u 
l-użu sostenibbli tal-materja prima;

Or. en

Emenda 88
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – paragrafu 14 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u 
siguri.

(f) Soċjetajiet ugwali, inklużivi, innovattivi 
u siguri.

Or. en

Emenda 89
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I − paragrafu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet ugwali, inklużivi, innovattivi u 
siguri”.

Or. en

Emenda 90
Antigoni Papadopoulou

Proposta għal regolament
Anness I − paragrafu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 91
Antonyia Parvanova
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Proposta għal regolament
Anness I − paragrafu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku “Soċjetajiet inklużivi, 
innovattivi u siguri” jinkludi wkoll attività 
biex tagħlaq id-diviżjoni bejn ir-riċerka u 
l-innovazzjoni permezz ta’ miżuri speċifiċi 
biex tiġi rilaxxata l-eċċellenza f’reġjuni 
anqas żviluppati tal-Unjoni.

L-objettiv speċifiku “Soċjetajiet inklużivi, 
ugwali, innovattivi u siguri” għandu 
jinkludi wkoll attivitajiet immirati għall-
promozzjoni tal-bilanċ bejn is-sessi fir-
riċerka u l-integrazzjoni tad-dimensjoni 
tal-ġeneru fil-kontenut tar-riċerka u l-
innovazzjoni u biex tingħalaq id-diviżjoni 
bejn ir-riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
miżuri speċifiċi biex tiġi rilaxxata l-
eċċellenza f’reġjuni anqas żviluppati tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 92
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I − paragrafu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku “Soċjetajiet inklużivi, 
innovattivi u siguri” jinkludi wkoll attività 
biex tagħlaq id-diviżjoni bejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni permezz ta’ miżuri speċifiċi 
biex tiġi rilaxxata l-eċċellenza f’reġjuni 
anqas żviluppati tal-Unjoni.

L-objettiv speċifiku “Soċjetajiet ugwali, 
inklużivi, innovattivi u siguri” jinkludi 
wkoll attività biex tagħlaq id-diviżjoni bejn 
ir-riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
miżuri speċifiċi biex tiġi rilaxxata l-
eċċellenza f’reġjuni anqas żviluppati tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 93
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 1 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parti kbira oħra tal-isfida hija li f’bosta 
pajjiżi Ewropej is-settur pubbliku għadu 
ma joffrix b’mod suffiċjenti kundizzjonijiet 
attraenti għall-aħjar riċerkaturi. Il-proċess 
biex riċerkaturi żagħżagħ b’talent isiru 
xjenzati indipendenti bħala dritt tagħhom 
jista’ jieħu ħafna snin. Dan iwassal għal 
ħela drammatika tal-potenzjal tar-riċerka 
tal-Ewropa għaliex idewwem l-emerġenza 
tal-ġenerazzjoni li jmiss ta’ riċerkaturi, li 
jġibu ideat u enerġija ġodda, u 
jinkoraġġixxi lil riċerkaturi eċċellenti li 
jkunu qed jibdew il-karriera tagħhom biex 
ifittxu avvanz xi mkien ieħor.

Parti kbira oħra tal-isfida hija li f’bosta 
pajjiżi Ewropej is-settur pubbliku għadu 
ma joffrix b’mod suffiċjenti kundizzjonijiet 
attraenti għall-aħjar riċerkaturi. Il-proċess 
biex riċerkaturi żagħżagħ b’talent isiru 
xjenzati indipendenti bħala dritt tagħhom 
jista’ jieħu ħafna snin. Dan iwassal għal 
ħela drammatika tal-potenzjal tar-riċerka 
tal-Ewropa għaliex idewwem l-emerġenza 
tal-ġenerazzjoni li jmiss ta’ riċerkaturi, li 
jġibu ideat u enerġija ġodda, u 
jinkoraġġixxi lil riċerkaturi eċċellenti li 
jkunu qed jibdew il-karriera tagħhom biex 
ifittxu avvanz xi mkien ieħor. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lix-xjenzati 
nisa, li jirrappreżentaw biss it-18% tar-
riċerkaturi ta' grad A, meta mqabbel mas-
27% fl-Istati Uniti. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari biex il-preġudizzju 
bejn is-sessi jingħata kunsiderazzjoni fir-
reklutaġġ għall-impjiegi xjentifiċi u fl-
appoġġ għall-karriera tar-riċerkaturi 
nisa.

Or. en

Emenda 94
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 1 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, dawn il-fatturi jaggravaw 
in-nuqqas ta’ attrattività relattiva Ewropea 
fil-kompetizzjoni globali għat-talent 
xjentifiku. L-abbiltà tas-sistema tal-USA li 
toffri aktar riżorsi għal kull riċerkatur u 
prospetti aħjar tal-karriera tispjega għaliex 
hija għadha tattira l-aħjar riċerkaturi mid-
dinja kollha, inklużi għexieren ta’ eluf 

Barra minn hekk, dawn il-fatturi jaggravaw 
in-nuqqas ta’ attrattività relattiva Ewropea 
fil-kompetizzjoni globali għat-talent 
xjentifiku. L-abbiltà tas-sistema tal-USA li 
toffri aktar riżorsi għal kull riċerkatur u 
prospetti aħjar tal-karriera tispjega għaliex 
hija għadha tattira l-aħjar riċerkaturi irġiel 
u nisa mid-dinja kollha, inklużi għexieren 
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mill-Unjoni. ta’ eluf mill-Unjoni. B'żieda ma' dan, 
filwaqt li 60% tal-gradwati minn 
universitajiet Ewropej huma nisa, 18% 
biss tar-riċerkaturi ta’ grad A huma nisa, 
meta mqabbel ma’ 27% fl-Istati Uniti. In-
numru baxx ta' nisa li jistgħu jsegwu 
karriera xjentifika huwa telfa drammatika 
ta’ talent, u jostakola l-eċcellenza tar-
riċerka Ewropea. Għalhekk hemm bżonn 
ta' sistema ta' kwoti biex tinkiseb 
ugwaljanza bejn is-sessi.

Or. en

Emenda 95
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 1 – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ERC inħoloq biex jipprovdi lill-aqwa 
riċerkaturi tal-Ewropa, irġiel u nisa, ir-
riżorsi li jeħtieġu biex ikunu jistgħu 
jikkompetu aħjar f’livell globali, billi 
jiffinanzja timijiet individwali abbażi ta’ 
kompetizzjoni pan-Ewropea. Dan jopera 
b’mod awtonomu: Kunsill Xjentifiku 
indipendenti magħmul minn xjenzati, 
inġiniera u akkademiċi tal-aqwa 
reputazzjoni u kompetenzi, jistabbilixxi l-
istrateġija xjentifika ġenerali u għandu 
awtorità sħiħa fuq id-deċiżjonijiet dwar it-
tip ta’ riċerka li għandha tiġi ffinanzjata. 
Dawn huma karatteristiċi essenzjali tal-
ERC, li jiżgura l-effettività tal-programm 
xjentifiku tiegħu, il-kwalità tal-
operazzjonijiet tiegħu u l-proċess tal-
analiżi inter pares u l-kredibbiltà tiegħu fil-
komunità xjentifika.

L-ERC inħoloq biex jipprovdi lill-aqwa 
riċerkaturi tal-Ewropa, irġiel u nisa, ir-
riżorsi li jeħtieġu biex ikunu jistgħu 
jikkompetu aħjar f’livell globali, billi 
jiffinanzja timijiet individwali abbażi ta’ 
kompetizzjoni pan-Ewropea. Dan jopera 
b’mod awtonomu: Kunsill Xjentifiku 
indipendenti magħmul minn xjenzati, 
inġiniera u akkademiċi tal-aqwa 
reputazzjoni u kompetenzi, jistabbilixxi l-
istrateġija xjentifika ġenerali u għandu 
awtorità sħiħa fuq id-deċiżjonijiet dwar it-
tip ta’ riċerka li għandha tiġi ffinanzjata. 
Dawn huma karatteristiċi essenzjali tal-
ERC, li jiżgura l-effettività tal-programm 
xjentifiku tiegħu, il-kwalità tal-
operazzjonijiet tiegħu u l-proċess tal-
analiżi inter pares u l-kredibbiltà tiegħu fil-
komunità xjentifika. L-ERC għandu 
jiżgura li l-preġudizzju bejn is-sessi jiġi 
trattat kif xieraq fil-proċeduri ta' 
evalwazzjoni.
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Emenda 96
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 1 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament tal-ERC għandu jingħata 
skont il-prinċipji stabbiliti sew li ġejjin. L-
eċċellenza xjentifika għandha tkun l-uniku 
kriterju li fuqu l-ERC jagħti l-għotjiet 
tiegħu. L-ERC għandu jopera fuq bażi 
minn isfel għal fuq mingħajr prijoritajiet 
determinati minn qabel. L-għotjiet tal-ERC 
għandhom ikunu miftuħin għal timijiet 
individwali ta’ riċerkaturi ta’ kull età u 
minn kwalunkwe pajjiż fid-dinja, li jaħdmu 
fl-Ewropa. U l-ERC għandu jimmira li 
jrawwem kompetizzjoni b’saħħitha 
madwar l-Ewropa.

Il-finanzjament tal-ERC għandu jingħata 
skont il-prinċipji stabbiliti sew li ġejjin. L-
eċċellenza xjentifika għandha tkun l-uniku 
kriterju li fuqu l-ERC jagħti l-għotjiet 
tiegħu. L-ERC għandu jopera fuq bażi 
minn isfel għal fuq mingħajr prijoritajiet 
determinati minn qabel. L-għotjiet tal-ERC 
għandhom ikunu miftuħin għal timijiet 
individwali ta’ riċerkaturi ta’ kull età, 
ġeneru, u minn kwalunkwe pajjiż fid-dinja, 
li jaħdmu fl-Ewropa. U l-ERC għandu 
jimmira li jrawwem kompetizzjoni 
b’saħħitha madwar l-Ewropa.

Or. en

Emenda 97
Anna Záborská

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 1 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 98
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 1 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

oħra u jara kif għandu jagħmel biex l-
attivitajiet tiegħu jikkumplimentaw riċerka 
li ssir f’livelli oħrajn. Il-Kunsill għandu 
jara li jikseb bilanċ bejn is-sessi fil-
kompożizzjoni tiegħu.

Or. en

Emenda 99
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 1 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 100
Anna Záborská
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Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 1 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 101
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu li 
jiġi pprovdut taħriġ eċċellenti u innovattiv 
lir-riċerkaturi fl-istadju bikri fil-livell ta’ 
wara l-lawrja (post-graduate) permezz ta’ 
proġetti interdixxiplinari jew programmi 
ta’ dottorat li jinvolvu universitajiet, 
istituzzjonijiet ta’ riċerka, negozji, SMEs u 
gruppi soċjoekonomiċi oħrajn minn pajjiżi 
differenti. Dan se jtejjeb il-prospetti tal-
karriera għar-riċerkaturi żgħażagħ ta’ wara 
l-lawrja kemm fis-setturi pubbliċi kif ukoll 
fis-setturi privati. Għandha tingħata 
attenzjoni speċjali lill-bilanċ bejn is-sessi 
fir-rigward tal-parteċipazzjoni.
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Emenda 102
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li, permezz tal-ingranaġġ ta’ 
fondi addizzjonali, jitkabbar l-impatt 
numeriku u strutturali tal-azzjonijiet Marie 
Skłodowska-Curie u titrawwem l-
eċċellenza fil-livell nazzjonali fit-taħriġ, il-
mobbiltà u l-iżvilupp tal-karriera tar-
riċerkaturi.

L-għan huwa li, permezz tal-ingranaġġ ta’ 
fondi addizzjonali, jitkabbar l-impatt 
numeriku u strutturali tal-azzjonijiet Marie 
Skłodowska-Curie u titrawwem l-
eċċellenza fil-livell nazzjonali fit-taħriġ, il-
mobbiltà u l-iżvilupp tal-karriera tar-
riċerkaturi. Għandha tingħata attenzjoni 
speċjali lill-ugwaljanza bejn is-sessi u l-
bidla strutturali.

Or. en

Emenda 103
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt d – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu, bl-
għajnuna ta’ mekkaniżmu ta’ 
kofinanzjament, biex iħeġġu 
organizzazzjonijiet reġjonali, nazzjonali u 
internazzjonali biex jinħolqu programmi 
ġodda u biex dawk eżistenti jinfetħu għat-
taħriġ internazzjonali u intersettorjali, il-
mobbiltà u l-iżvilupp tal-karriera. Dan se 
jżid il-kwalità tat-taħriġ tar-riċerka fl-
Ewropa fl-istadji kollha tal-karriera, inkluż 
fil-livell tad-dottorat, se jrawwem iċ-
ċirkolazzjoni libera tar-riċerkaturi u l-
għarfien xjentifiku fl-Ewropa, se 

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu, bl-
għajnuna ta’ mekkaniżmu ta’ 
kofinanzjament, biex iħeġġu 
organizzazzjonijiet reġjonali, nazzjonali u 
internazzjonali biex jinħolqu programmi 
ġodda u biex dawk eżistenti jinfetħu għat-
taħriġ internazzjonali u intersettorjali, il-
mobbiltà u l-iżvilupp tal-karriera. Dan se 
jżid il-kwalità tat-taħriġ tar-riċerka fl-
Ewropa fl-istadji kollha tal-karriera, inkluż 
fil-livell tad-dottorat, se jrawwem iċ-
ċirkolazzjoni libera tar-riċerkaturi u l-
għarfien xjentifiku fl-Ewropa, se 
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jippromwovi karrieri tar-riċerka attraenti 
billi joffrilhom reklutaġġ miftuħ u 
kundizzjonijiet tax-xogħol attraenti u se 
jappoġġa kooperazzjoni tar-riċerka u l-
innovazzjoni bejn l-universitajiet, 
istituzzjonijiet tar-riċerka u impriżi u 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali.

jippromwovi karrieri tar-riċerka attraenti 
billi joffrilhom reklutaġġ miftuħ u 
kundizzjonijiet tax-xogħol attraenti u se 
jappoġġa kooperazzjoni tar-riċerka u l-
innovazzjoni bejn l-universitajiet, 
istituzzjonijiet tar-riċerka u impriżi u 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali.
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
bilanċ bejn is-sessi fir-rigward tal-
parteċipazzjoni.

Or. en

Emenda 104
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt e – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għanijiet huma li jsir monitoraġġ tal-
progress, jiġu identifikati n-nuqqasijiet fl-
Azzjonijet Marie Curie u jiżdied l-impatt 
tagħhom. F’dan il-kuntest, għandhom jiġu 
żviluppati indikaturi u dejta relatati mal-
mobbiltà, il-ħiliet u l-karrieri analizzati tar-
riċerkaturi, sabiex ikun hemm sinerġiji u 
koordinazzjoni mill-qrib mal-azzjonijiet ta’ 
appoġġ tal-politika dwar ir-riċerkaturi, 
minn iħaddimhom u minn jiffinanzjhom, 
imwettqa taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-attività għandu jkollha l-għan ulterjuri li 
tqajjem is-sensibilizzazzjoni dwar l-
importanza u l-attrattività ta’ karriera fir-
riċerka u d-disseminazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka u l-innovazzjoni li jirriżultaw minn 
xogħol appoġġat mill-azzjonijiet Marie 
Curie.

L-għanijiet huma li jsir monitoraġġ tal-
progress, jiġu identifikati n-nuqqasijiet fl-
Azzjonijet Marie Curie u jiżdied l-impatt 
tagħhom. F’dan il-kuntest, għandhom jiġu 
żviluppati indikaturi, skont il-ġeneru u 
dejta relatati mal-mobbiltà, il-ħiliet u l-
karrieri analizzati tar-riċerkaturi, kif ukoll 
l-ugwaljanza bejn is-sessi sabiex ikun 
hemm sinerġiji u koordinazzjoni mill-qrib 
mal-azzjonijiet ta’ appoġġ tal-politika dwar 
ir-riċerkaturi, minn iħaddimhom u minn 
jiffinanzjhom, imwettqa taħt l-objettiv 
speċifiku “Soċjetajiet inklużivi, innovattivi 
u siguri”. L-attività għandu jkollha l-għan 
ulterjuri li tqajjem is-sensibilizzazzjoni 
dwar l-importanza u l-attrattività ta’ 
karriera fir-riċerka u d-disseminazzjoni tar-
riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni li 
jirriżultaw minn xogħol appoġġat mill-
azzjonijiet Marie Curie.

Or. en
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Emenda 105
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 2 – punt 1 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approċċ għandu jinkludi kemm 
attivitajiet xprunati minn aġenda kif ukoll 
oqsma aktar miftuħa għall-promozzjoni 
ta’ proġetti innovattivi u soluzzjonijiet 
rivoluzzjonarji. L-enfasi għandha tkun 
fuq ir-R&Ż, attivitajiet pilota fuq skala 
kbira u attivitajiet ta’ dimostrazzjoni, 
pjattaformi għall-ittestjar u laboratorji 
ħajjin, il-ħolqien ta’ prototipi u l-
validazzjoni tal-prodott f’linji pilota. L-
attivitajiet għandhom ikunu ddisinjati 
biex jaħtu spinta lill-kompetittività 
industrijali billi jistimulaw l-industrija, u 
b’mod partikolari l-SMEs, biex jagħmlu 
aktar investiment fir-riċerka u l-
innovazzjoni.

L-approċċ għandu jintegra l-analiżi tas-
sessi u tal-ġeneru fl-innovazzjoni fl-
inġinerija. Il-kunsiderazzjoni xierqa tal-
analiżi tal-ġeneru u tas-sessi tista' twassal 
għal prodotti, proċessi, infrastruttura jew 
servizzi ġodda. Għandha twassal għal 
pjan li jippromwovi l-benesseri tal-
bniedem, inkluż l-ugwaljanza bejn is-sessi 
u l-identifikazzjoni ta' swieq u ta' 
opportunitajiet kummerċjali ġodda, 
permezz tal-iżvilupp ta' teknoloġiji li 
jilħqu l-ħtiġijiet ta' gruppi kumplessi u
differenti ta' utenti. In-nuqqas ta' 
rikonoxximent tad-differenzi potenzjali 
bejn is-sessi u l-ġeneru jista' jwassal għat-
telf ta' opportunitajiet kummerċjali, billi 
ċerti gruppi ta' nies jitħallew barra jew 
jiġu kklassifikati b'mod ħażin; it-
trattament tan-nisa u tal-irġiel bħala 
gruppi omoġenji jinjora d-differenzi bejn 
in-nisa u l-irġiel; l-enfasizzar żejjed tad-
differenzi bejn in-nisa u l-irġiel jista' 
jwassal lill-inġiniera biex ma 
jikkunsidrawx fatturi komuni sinifikanti 
bejn in-nisa u l-irġiel; id-disinnjar tal-
isterjotipi jista' jirriżulta fi prodotti mhux 
popolari.

Or. en

Emenda 106
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ICT hija l-bażi tal-innovazzjoni u l-
kompetittività f’firxa wiesgħa ta’ swieq u 
setturi privati u pubbliċi, u tippermetti l-
progress xjentifiku fid-dixxiplini kollha. 
Fl-għaxar snin li ġejjin, l-impatt 
trasformattiv tat-teknoloġiji diġitali, il-
komponenti tal-ICT, l-infrastrutturi u s-
servizzi se jkun dejjem aktar viżibbli fl-
oqsma kollha tal-ħajja. Informatika bla 
limiti, riżorsi relatati mal-komunikazzjoni 
u l-ħżin tad-dejta se jkunu disponibbli għal 
kull ċittadin fid-dinja. Ammonti vasti ta’ 
informazzjoni u dejta se jiġu ġġenerati 
minn sondi, magni u prodotti b’titjib fl-
informazzjoni li permezz tagħhom l-
azzjonijiet mill-bogħod isiru xi ħaġa 
komuni, jippermettu l-iskjerament globali 
ta’ proċessi kummerċjali u siti tal-
produzzjoni sostenibbli u li jattiraw firxa 
wiesgħa ta’ servizzi u applikazzjonijiet. 
Bosta servizzi kummerċjali u pubbliċi 
kritiċi u l-proċessi ewlenin kollha tal-
produzzjoni tal-għarfien fix-xjenza, it-
tagħlim, in-negozju u s-settur pubbliku se 
jiġu pprovduti permezz tal-ICT. L-ICT se 
jipprovdu l-infrastruttura kritika għall-
produzzjoni u l-proċessi kummerċjali, il-
komunikazzjoni u t-tranżazzjonijiet. L-ICT 
se jkunu indispensabbli wkoll biex 
jikkontribwixxu għall-isfidi tas-soċjetà 
ewlenin, kif ukoll fil-proċessi tas-soċjetà 
bħall-formazzjoni ta’ komunitajiet, l-
imġiba tal-konsumaturi, u l-
amministrazzjoni pubblika, pereżempju 
permezz tal-midja soċjali.

L-ICT hija l-bażi tal-innovazzjoni u l-
kompetittività f’firxa wiesgħa ta’ swieq u 
setturi privati u pubbliċi, u tippermetti l-
progress xjentifiku fid-dixxiplini kollha. 
Fl-għaxar snin li ġejjin, l-impatt 
trasformattiv tat-teknoloġiji diġitali, il-
komponenti tal-ICT, l-infrastrutturi u s-
servizzi se jkun dejjem aktar viżibbli fl-
oqsma kollha tal-ħajja. Informatika bla 
limiti, riżorsi relatati mal-komunikazzjoni 
u l-ħżin tad-dejta se jkunu disponibbli għal
kull ċittadin fid-dinja. Ammonti vasti ta’ 
informazzjoni u dejta se jiġu ġġenerati 
minn sondi, magni u prodotti b’titjib fl-
informazzjoni li permezz tagħhom l-
azzjonijiet mill-bogħod isiru xi ħaġa 
komuni, jippermettu l-iskjerament globali 
ta’ proċessi kummerċjali u siti tal-
produzzjoni sostenibbli u li jattiraw firxa 
wiesgħa ta’ servizzi u applikazzjonijiet. 
Bosta servizzi kummerċjali u pubbliċi 
kritiċi u l-proċessi ewlenin kollha tal-
produzzjoni tal-għarfien fix-xjenza, it-
tagħlim, in-negozju u s-settur pubbliku se 
jiġu pprovduti permezz tal-ICT. L-ICT se 
jipprovdu l-infrastruttura kritika għall-
produzzjoni u l-proċessi kummerċjali, il-
komunikazzjoni u t-tranżazzjonijiet. L-ICT 
se jkunu indispensabbli wkoll biex 
jikkontribwixxu għall-isfidi tas-soċjetà 
ewlenin, kif ukoll fil-proċessi tas-soċjetà 
bħall-formazzjoni ta’ komunitajiet, l-
imġiba tal-konsumaturi, u l-
amministrazzjoni pubblika, u l-ugwaljanza 
bejn is-sessi, pereżempju permezz tal-
midja soċjali.

Or. en

Emenda 107
Marina Yannakoudakis
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Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Hemm bżonn ta' aktar nisa fis-settur 
tax-xjenza, iżda jekk din ir-riċerka 
titwettaq f'istituzzjonijiet (bħall-
universitajiet), din għandha tkun miftuħa 
għall-kummerċjalizzazzjoni tal-għarfien 
aktar milli għall-progress dirett tal-
għarfien. Fi kliem ieħor, l-idea hi dik li 
jinħolqu opportunitajiet tas-suq u proġetti 
ffukati li għandhom il-vijabilità prattika li 
jkunu kkummerċjalizzati. Dan għandu 
jiġi inkoraġġit bis-sħiħ meta u fejn 
possibbli peress li għandu jgħin biex 
tingħata spinta meħtieġa lill-
kompetittività ekonomika tal-Ewropa.

Or. en

Emenda 108
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jiġu indirizzati id-differenzi 
sinifikanti li jeżistu bejn is-sessi u l-
ġeneru fis-saħħa u fil-benesseri. Il-
proċessi demografiċi għandhom 
dimensjonijiet sinifikanti tal-ġeneru, 
partikolarment ix-xjuħija, bin-nisa 
jirrappreżentaw il-parti l-kbira tal-
popolazzjoni anzjana u l-parti l-kbira tal-
provdituri ta' servizzi ta' kura. Aspetti 
importanti oħrajn tat-tibdil demografiku, 
bħal stili ta' ħajja dejjem jinbidlu, 
strutturi ta' familja ġodda u rati ta' twelid 
baxxi, għandhom jingħataw 
kunsiderazzjoni xierqa fl-analiżi tal-
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ġeneru.

Or. en

Emenda 109
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq. Għandha tingħata 
attenzjoni speċjali lill-kooperazzjoni 
mifruxa bejn l-awtoritajiet pubbliċi, ir-
riċerka, is-soċjetà ċivili u l-intrapriżi.

Or. en

Emenda 110
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 3 – punt 1 – 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-

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-
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trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; 
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex 
jiġu appoġġati t-tfassil tal-politika u l-
ħtiġijiet regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; 
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex 
jiġu appoġġati t-tfassil tal-politika u l-
ħtiġijiet regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi. Id-dimensjoni tal-ġeneru 
għandha tkun integrata fl-attivitajiet 
deskritti aktar kmieni u għandha tkun 
ippreċeduta minn analiżi tal-ġeneru.

Or. en

Emenda 111
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 3 – punt 4 – punt 4.3 – punt b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
titnaqqas il-konġestjoni, titjieb l-
aċċessibbiltà u li jiġu ssofisfati l-ħtiġijiet 
tal-utenti permezz tal-promozzjoni ta’ 
trasport u loġistika integrati minn bieb għal 
bieb; biex titjib l-intermodalità u l-
iskjerament ta’ soluzzjonijiet ta’ ippjanar u 
ġestjoni intelliġenti; u biex drastikament 
tonqos l-okkorrenza tal-aċċidenti u l-impatt 
tat-theddid għas-sigurtà.

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
titnaqqas il-konġestjoni, titjieb l-
aċċessibbiltà u li jiġu ssofisfati l-ħtiġijiet 
tal-utenti permezz tal-promozzjoni ta’ 
trasport u loġistika integrati minn bieb għal 
bieb; biex titjib l-intermodalità u l-
iskjerament ta’ soluzzjonijiet ta’ ippjanar u 
ġestjoni intelliġenti; u biex drastikament 
tonqos l-okkorrenza tal-aċċidenti u l-impatt 
tat-theddid għas-sigurtà. Ir-riċerka 
għandha tqis id-differenzi soċjo-
ekonomiċi u tal-ġeneru fix-xejriet tat-
trasport.

Or. en
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Emenda 112
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 3 – punt 4 – punt 4.3 – punt b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
titnaqqas il-konġestjoni, titjieb l-
aċċessibbiltà u li jiġu ssofisfati l-ħtiġijiet 
tal-utenti permezz tal-promozzjoni ta’ 
trasport u loġistika integrati minn bieb għal 
bieb; biex titjib l-intermodalità u l-
iskjerament ta’ soluzzjonijiet ta’ ippjanar u 
ġestjoni intelliġenti; u biex drastikament 
tonqos l-okkorrenza tal-aċċidenti u l-impatt 
tat-theddid għas-sigurtà.

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
titnaqqas il-konġestjoni, titjieb l-
aċċessibbiltà u li jiġu ssofisfati l-ħtiġijiet 
tal-utenti permezz tal-promozzjoni ta’ 
trasport u loġistika integrati minn bieb għal 
bieb; biex titjib l-intermodalità u l-
iskjerament ta’ soluzzjonijiet ta’ ippjanar u 
ġestjoni intelliġenti; u biex drastikament 
tonqos l-okkorrenza tal-aċċidenti u l-impatt 
tat-theddid għas-sigurtà. Id-dimensjoni tal-
ġeneru għandha tkun integrata fl-
attivitajiet deskritti aktar kmieni u 
għandha tiġi ppreċeduta minn analiżi tal-
ġeneru.

Or. en

Emenda 113
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 3 – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tibdil fil-klima u l-impatti tiegħu bl-
ebda mod ma huma newtrali għall-
ġeneru. Billi minħabba r-rwoli bbażati 
fuq il-ġeneru, l-impatt tan-nisa fuq l-
ambjent mhuwiex l-istess bħal dak tal-
irġiel, u l-aċċess tagħhom għar-riżorsi u l-
mod li bih jaffaċċjaw u jadattaw huwa 
affettwat bil-qawwi minn diskriminazzjoni 
f’termini ta’ dħul, aċċess għar-riżorsi, 
poter politiku, edukazzjoni u 
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responsabilità domestika; L-istili ta' 
għajxien tan-nisa u l-irġiel, l-imġiba u l-
konsum tagħhom spiss huma differenti u 
jħallu traċċa ambjentali differenti. It-
tibdil fil-klima jaffettwa lin-nisa u l-irġiel 
madwar id-dinja. L-IPCC, il-bord tan-NU 
għall-klima, ikkonkluda li "l-impatti għat-
tibdil fil-klima, għandhom jitqassmu 
b'mod different fost ir-reġjuni differenti, 
il-ġenerazzjonijiet, klassijiet ta' età, 
gruppi skont id-dħul, impjiegi u ġeneru".

Or. en

Emenda 114
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 3 – punt 5 – punt 5.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġu żviluppati u evalwati 
miżuri innovattivi, kosteffetttivi u 
sostenibbli ta’ adattament u mitigazzjoni, li 
jkollhom fil-mira tagħhom il-gassijiet 
b’effett serra kemm 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 
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. Ir-riċerka għandha 
tikkunsidra l-kwistjonijiet tal-ġeneru u 
tal-ugwaljanza bejn is-sessi fir-rigward 
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tal-politiki ta' adattament.

Or. en

Emenda 115
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 3 – punt 5 – punt 5.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġu żviluppati u evalwati 
miżuri innovattivi, kosteffetttivi u 
sostenibbli ta’ adattament u mitigazzjoni, li 
jkollhom fil-mira tagħhom il-gassijiet 
b’effett serra kemm 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 
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. Id-dimensjoni tal-ġeneru 
għandha tkun integrata fl-attivitajiet 
deskritti aktar kmieni u għandha tiġi 
ppreċeduta minn analiżi tal-ġeneru.

Or. en

Emenda 116
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 3 – punt 6 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. SOĊJETAJIET INKLUŻIVI, 
INNOVATTIVI U SIGURI

6. SOĊJETAJIET INKLUŻIVI, UGWALI, 
INNOVATTIVI U SIGURI

Or. en

Emenda 117
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 3 – punt 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. SOĊJETAJIET INKLUŻIVI, 
INNOVATTIVI U SIGURI

6. SOĊJETAJIET UGWALI, INKLUŻIVI, 
INNOVATTIVI U SIGURI

Or. en

Emenda 118
Anna Záborská

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 3 – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel nett, fl-Unjoni jippersistu 
inugwaljanzi sinifikanti kemm bejn il-
pajjiżi kif ukoll fi ħdanhom. Fl-2010 l-
Indiċi tal-Iżvilupp tal-Bniedem, kejl 
aggregat tal-progress fis-saħħa, l-
edukazzjoni u d-dħul, immarka l-punteġġ 
tal-Istati Membri tal-Unjoni bejn 0,743 u 
0,895, u b’hekk irrifletta diverġenzi 
konsiderevoli bejn il-pajjiżi. Jippersistu 
wkoll inugwaljanzi konsiderevoli bejn is-
sessi: pereżempju, fl-Unjoni d-differenza 
bejn is-sessi fil-pagi għadha ta’ 17.8 % 
favur l-irġiel. Wieħed minn kull sitt 
ċittadini tal-Unjoni llum (madwar 

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

80 miljun persuna) huwa fir-riskju ta’ 
faqar. Matul l-aħħar żewġ deċennji l-faqar 
tal-adulti żgħażagħ u l-familji bit-tfal 
żdied. Ir-rata ta’ nuqqas ta’ impjiegi fost 
iż-żgħażagħ hija aktar minn 20 %. 
150 miljun Ewropew (madwar 25 %) qatt 
ma użaw l-internet u jistgħu qatt ma 
jkollhom biżżejjed kompetenzi diġitali. 
Żdiedu wkoll l-apatija politika u l-
polarizzazzjoni fl-elezzjonijiet, u dan 
jirrifletti tnaqqis fil-fiduċja taċ-ċittadini fis-
sistemi tal-politika attwali. Dawn iċ-ċifri 
jissuġġerixxu li xi gruppi soċjali u l-
komunitajiet jitħallew barra 
persistentament mill-iżvilupp soċjali u 
ekonomiku u/jew il-politika demokratika.

Or. en

Emenda 119
Anna Záborská

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 3 – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma’ imsieħba 
internazzjonali, permezz ta’ xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet 
organizzazzjonali. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista’ jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta’ 
politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta’ diversi forom 
ta’ diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi jew il-
diviżżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma’ reġjuni oħra fid-
dinja. B’mod partikolari, dan għandu 

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

miżuri speċifiċi biex tiġi rilaxxata l-
eċċellenza fir-reġjuni anqas żviluppati, 
biex b’hekk tiżdied il-parteċipazzjoni fl-
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 120
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 3 – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-
sessi madwar l-Ewropa.

Or. en

Emenda 121
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 3 – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 122
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 3 – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 123
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 3 – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jippromwovi l-ugwaljanza bejn is-
sessi madwar l-Ewropa u fl-attivitajiet ta' 
riċerka u innovazzjoni kollha li huma 
ffinanzjati fil-qafas ta' Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 124
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 5 – punt 3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrateġija u l-attivitajiet tal-EIT 
għandhom ikunu xprunati lejn iffukar fuq 
l-isfidi tas-soċjetà li huma ta’ rilevanza 

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

kbira għall-ġejjieni, bħat-tibdil fil-klima, 
b'kunsiderazzjoni tad-dimensjoni tal-
ġeneru, jew l-enerġija sostenibbli. Billi 
jindirizza l-isfidi ewlenin tas-soċjetà b’mod 
komprensiv, l-EIT se jippromwovi 
approċċi interdixxiplinari u 
multidixxiplinari u jgħin biex jiffoka l-
isforzi tar-riċerka tal-imsieħba fil-KICs.

Or. en

Emenda 125
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 5 – punt 3 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Żvilupp ta’ nies b’talent, b’ħiliet u 
intraprenditorjali bl-għajnuna tal-
edukazzjoni u t-taħriġ

(c) Żvilupp ta’ nies b’talent, b’ħiliet u 
intraprenditorjali, kemm nisa u rġiel, bl-
għajnuna tal-edukazzjoni u t-taħriġ

Or. en

Emenda 126
Raül Romeva i Rueda
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 5 – punt 3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-EIT għandu jintegra kompletament l-
edukazzjoni u t-taħriġ fl-istadji kollha tal-
karrieri u jiżviluppa kurrikuli ġodda u 
innovattivi biex jirrifletti l-ħtieġa għal 
profili ġodda kollha li joħolqu l-isfidi 
kumplessi tas-soċjetà u ekonomiċi. Din hi 
r-raġuni għalfejn aktar minn kwalunkwe 
strument ieħor ta' Orizzont 2020, l-EIT,  
ser ikollhom responsabilità ewlenija li 
jiffukaw fuq in-nisa żgħażagħ biex 
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itemmu t-telf ta' dawn it-talenti fiż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka. Bl-istess mod, il-
programm għandu jfassal taħriġ u 
edukazzjoni li jkunu sensittivi għal 
kwistjonijiet relatati mas-sessi, peress li t-
tiġdid tax-xenarju xjentifiku u 
intraprenditorjali tal-ġejjieni jibda 
permezz tat-taħriġ fil-livell edukattiv. Fl-
aħħar nett għandu jintegra d-dimensjoni 
tal-ġeneru fil-kurrikuli l-ġodda sabiex 
tkun żgurata l-effikaċja u l-kwalità tat-
taħriġ u l-edukazzjoni kif ukoll tad-
dimensjoni innovattiva. Għal dan il-għan, 
l-EIT se jkollu rwol ewlieni fl-
inkoraġġiment tar-rikonoxximent ta’ 
degrees u diplomi ġodda fl-Istati Membri.

Or. en

Emenda 127
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 5 – punt 3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en


