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EMENDI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-
Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 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-
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 
il-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha 
billi tikseb Żona Ewropea tar-Riċerka 
(“ERA”) li fiha r-riċerkaturi kemm nisa kif 
ukoll irġiel, 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-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.

Or. en

Emenda 2

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 

(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 
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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-
innovazzjoni, il-politika ta’ Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità u 
bħala t-triq li twassal għall-eċċellenza.

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-
innovazzjoni, il-politika ta’ Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità u 
billi tipprovdi t-triq li twassal għall-
eċċellenza, kemm lix-xjenzati nisa kif 
ukoll irġiel, biex iwettqu riċerka u 
innovazzjoni avvanzati u tal-ogħla 
kwalità.

Or. en

Emenda 3

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 

(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 għall-potenzjal sħiħ u l-eċċellenza 
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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.

xjentifika ta' parteċipanti ġodda ta’ talent, 
kemm nisa kif ukoll irġiel, minn madwar 
l-Ewropa kollha, 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.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-kwestjoni tas-sessi għandha tkun 
preżenti fit-tliet prijoritajiet ta' Orizzont 
2020: Xjenza Eċċellenti, Tmexxija 
Industrijali u Sfidi tas-Soċjetà, kif ukoll 
fl-isfidi kollha tas-soċjetà identifikati 
bħala assi integrat mar-riċerka 
fundamentali u ta' azzjoni u mar-riżorsi 
umani. Il-kwestjoni tas-sessi għandha 
tkun ukoll riflessa fl-allokazzjoni tal-
finanzjament, permezz tal-użu ta' 
indikaturi bbażati fuq is-sess għal 
parteċipazzjoni iktar bilanċjata tan-nisa 
fir-riċerka ffinanzjata mill-UE;

Or. en
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Emenda 5

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, ir-reklutaġġ u l-għamla tal-
gruppi ta' riċerka u l-finanzjament, 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 6

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) L-attivitajiet ta' Orizzont 2020 
għandhom jegħilbu l-ostakli kollha dovuti 
għall-fenomenu tas-"saqaf tal-ħġieġ" 
(glass ceiling), li joħolqu 
sottorappreżentanza tar-riċerkaturi nisa 
f'pożizzjonijiet prominenti fil-qasam tar-
riċerka u tal-innovazzjoni;

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 23b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) Orizzont 2020 għandu jħeġġeġ il-
parteċipazzjoni tan-nisa fir-riċerka, il-
proġetti u d-dixxiplini xjentifiċi Ewropej 
kollha, mhux biss għall-gruppi 
konsultattivi u fost l-evalwaturi iżda wkoll 
għall-istrutturi kollha li għandhom rabta 
ma' Orizzont 2020 (EIT, KER, JRC, 
Gruppi ta' Tmexxija, Gruppi ta' Livell 
Għoli, Gruppi ta' Esperti, eċċ.) kif ukoll 
fl-universitajiet u fl-istituzzjonijiet ta' 
riċerka.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 5 - paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Orizzont 2020 għandu jenfasizza l-
importanza tal-promozzjoni ta’ oqsma ta’ 
riċerka mhux segregati skont is-sessi.
Orizzont 2020, permezz tal-universitajiet, 
l-istituzzjonijiet tal-Unjoni u l-Istati 
Membri, għandu jippromwovi kemm ix-
xjenza bħala qasam ta' interess għaż-żewġ 
sessi sa mill-istadji bikrin tal-edukazzjoni 
kif ukoll l-immaġni tar-riċerkaturi nisa 
bħala mudelli ta' għajxien. Permezz ta' 
kampanji ta' għarfien, għandu jipprovdi 
informazzjoni dwar ir-rekwiżiti meħtieġa 
biex wieħed isir riċerkatur u l-
opportunitajiet disponibbli fil-qasam tar-
riċerka; .

Or. en
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Filwaqt li titqies ir-rata baxxa ta' 
parteċipazzjoni tar-riċerkaturi nisa fl-FP7 
u fl-FP6, Orizzont 2020 għandu jsolvi din 
il-kwestjoni permezz ta' opportunitajiet 
indaqs għall-avvanz professjonali kemm 
għar-riċerkaturi rġiel kif ukoll għan-nisa, 
filwaqt li jiffoka fuq il-mobilità tagħhom 
u fuq modi biex jintlaħaq bilanċ bejn il-
ħajja privata u dik professjonali.

Or. en


