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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Fondi Strutturali huma wieħed mill-istrumenti essenzjali tal-UE biex jintlaħqu l-objettivi 
politiċi maqbula tal-UE fil-qasam tal-enerġija, l-innovazzjoni, ir-riċerka, it-
telekomunikazzjoni u l-SMEs bis-saħħa ta' investimenti finanzjarji strateġiċi. Il-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, għaldaqstant, huwa ferm interessat u involut fl-
iffissar xieraq tal-objettivi u l-prijoritajiet ta' investiment tal-Politika ta' Koeżjoni tal-UE 
għall-2014-2020. Barra minn hekk, irridu niggarantixxu li l-investimenti permezz tal-Fondi 
Strutturali jkunu kkoordinati b'mod xieraq ma' programmi Komunitarji oħrajn, b'mod 
partikulari l-programmi Orizzont 2020, CEF u COSME, u li s-sinerġiji bejn il-Fondi differenti 
jiġu sfruttati bl-aħjar mod.

Sabiex l-objettivi u l-prijoritajiet ta' investiment jiġu ppreċiżati u sabiex il-koordinazzjoni u l-
implimentazzjoni xierqa tal-fond jittejbu, ir-rapporteur għaldaqstant tipproponi diversi 
emendi.

Ir-rapporteur tilqa' l-konċentrazzjoni tal-Kummissjoni fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni, it-
teknoloġiji tal-informazzjoni, l-impriżi żgħar u ta' daqs medju u l-enerġija, iżda hija tal-fehma 
li għandu jintuża grad xieraq ta' flessibilità fejn jidħlu r-reġjuni, sabiex jiġu promossi u 
jissaħħew il-politiki integrati ta' żvilupp maħsuba għat-tkabbir u l-ilħuq ta' eċċellenza fis-
setturi kollha. Hija, għaldaqstant, temmen li kwalunkwe tibdila fil-persentaġġi mniżżla fl-
Artikolu 4 titlob aktar dibattitu fi ħdan il-kumitat ITRE u li l-objettivi tematiċi ta' 
konċentrazzjoni għandhom ikunu eżaminati bħala parti mir-reviżjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni 
kkonċernata.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 

(5) L-FEŻR għandu jikkontribwixxi għall-
istrateġija Ewropa 2020, biex mill-
għajnuna tal-FEŻR tiġi żgurata 
konċentrazzjoni akbar fuq il-prijoritajiet 
tal-Unjoni. Skont il-kategorija ta' reġjuni 
megħjuna, l-appoġġ mill-FEŻR għandu 
jikkonċentra fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriżi ta' daqs żgħir u 
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medju u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. 
L-ammont ta' konċentrazzjoni għandha tqis 
il-livell ta' żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-
bżonnijiet speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per 
capita għall-perjodu 2007-2013 kien ta' 
anqas minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 
fil-perjodu ta' referenza.

medju, filwaqt li jippromwovi t-tkabbir 
ekonomiku inklużiv u l-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima. L-ammont ta' 
konċentrazzjoni għandha tqis il-livell ta' 
żvilupp tar-reġjun kif ukoll il-bżonnijiet 
speċifiċi tar-reġjuni li l-PGD per capita 
għall-perjodu 2007-2013 kien ta' anqas 
minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 fil-
perjodu ta' referenza.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fattur deċiżiv għall-iżvilupp ta' 
reġjun huwa l-kapaċità tiegħu ta' 
innovazzjoni, li min-naħa tagħha 
tiddependi ħafna mir-riċerka u l-iżvilupp. 
In-nuqqas ta' faċilitajiet eċċellenti għar-
riċerka li possibilment jattiraw kemm l-
aqwa xjenzati internazzjonali kif ukoll il-
ġenerazzjoni tagħhom stess ta' riċerkaturi 
li jmiss jippreżenta ostaklu serju għall-
iżvilupp f'ħafna reġjuni. Kważi r-reġjuni 
kollha tal-Ewropa għandhom diaspora 
b'suċċess ta' xjenzati li jaħdmu fl-aqwa 
istituzzjonijiet ta' riċerka fid-dinja, anke 
barra l-Ewropa. Ikun ta' benefiċċju għall-
Unjoni Ewropea tal-Innovazzjoni jekk 
dawn il-persuni b'talent jiġu lura. Il-
FEŻR għandu għalhekk jappoġġja l-
isforzi kollha li jsiru mir-reġjuni biex 
jistabbilixxu istituzzjonijiet ta' riċerka 
bħal dawn f'ambjent li jippromwovi l-
innovazzjoni. Is-sinerġiji kollha possibbli 
bl-'Orrizzont 2020' għandhom jiġu 
sfruttuti, b'mod partikolari meta r-reġjuni 
japplikaw għall-appoġġ skont il-
programm 'Orrizzont 2020' billi, 
pereżempju, jieħdu sehem f'kompetizzjoni 
għall-ħolqien ta' istituzzjonijiet ta' riċerka 
eċċellenti flimkien mal-aqwa korp ta' 
riċerka eżistenti. Huwa biss permezz ta' 
tali miżuri li istituzzjonijiet ġodda jistgħu 
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jsiru ċentri ta' gravità li jattiraw impriżi 
ta' innovazzjoni u jiżviluppaw f'nukleu ta' 
raggruppamenti tar-riċerka u l-
innovazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Der Brain Drain in einigen MS ist eine Herausforderung für ganz Europa! Um attraktive 
Forschungsinstitute aufzubauen, brauchen diese MS Unterstützung: für die Infrastruktur aus 
dem EFRE, für die Sicherung der Exzellenz aus Horizont 2020. Im Matias-Bericht hat das EP 
einen Wettbewerb vorgeschlagen, bei dem Teams aus jeweils einem bestehenden 
Spitzeninstitut und einer aufstrebenden Region antreten. Ihre wissenschaftlichen Konzepte 
werden nach dem Exzellenzprinzip aus H2020 gefördert. Die Region setzt Eigen- und EFRE-
Mittel - die nicht dem Wettbewerb unterliegen - für die Infrastruktur ein.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Sabiex jiżdiedu s-sinerġiji bejn il-
FEŻR u programmi Komunitarji oħrajn, 
il-Kummissjoni għandha twaqqaf, u 
taġġorna regolarment, inventarju onlajn 
ta' proposti ta' proġetti għall-programmi 
Komunitarji, bħall-Orizzont 2020, CEF u 
COSME, li ġew evalwati pożittivament 
iżda li ma kisbux, jew ma kisbux biżżejjed, 
fondi Komunitarji. L-Istati Membri 
għandhom jikkunsidraw jekk il-proposti 
ta' proġetti ta' rilevanza għalihom f'dan l-
inventarju jistgħux jiġu inklużi fil-
programmi operazzjonali tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa ġdida tirrifletti l-proposta li jiġi introdott "siġill ta' eċċellenza" għal proġetti 
jew impjanti pilota/ta' dimostrazzjoni eċċellenti, li ma kinux finanzjati, jew finanzjati 
biżżejjed, mill-fondi Ewropej, u li l-Istati Membri jistgħu jiffinanzjaw permezz tal-Fond 
Strutturali. L-ewwel pass, madankollu, għandu jkun li din l-informazzjoni ssir disponibbli.

Emenda 4
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Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli, huwa kkunsidtrat neċessarju li 
jiġu megħjuna azzjonijiet integrati sabiex 
jingħelbu l-isfidi ekonomiċi, ambjentali, 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw iż-żoni 
urbani, u li tiġi definita proċedura li 
tistabbilixxi elenku ta' bliet koperti b'dawn 
l-azzjonijiet u l-allokazzjoni ta' flus 
imwarrba għal dawn l-azzjonijiet.

(7) Fi ħdan il-qafas tal-iżvilupp urban 
sostenibbli integrali u inklużiv, huwa 
kkunsidrat neċessarju li jiġu megħjuna 
azzjonijiet integrati sabiex jingħelbu l-
isfidi ekonomiċi, ambjentali, klimatiċi u 
soċjali li jaffettwaw iż-żoni urbani, sabiex 
l-ibliet jiġu adattati għall-isfidi għat-tibdil 
fil-klima, u li tiġi definita proċedura li 
tistabbilixxi elenku ta' bliet koperti b'dawn 
l-azzjonijiet u l-allokazzjoni ta' flus 
imwarrba għal dawn l-azzjonijiet.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Filwaqt li tibbaża fuq l-esperjenza u l-
vantaġġi tal-integrazzjoni tal-miżuri fil-
qasam tal-iżvilupp urban sostenibbli fil-
programmi operazzjonali appoġġjati mill-
FEŻR waqt il-perjodu 2007-2013, għandu 
jittieħed pass 'il quddiem fuq livell ta' 
Unjoni billi tiġi stabbilita pjattaforma 
għall-iżvilupp urban.

(8) Filwaqt li tibbaża fuq l-esperjenza u l-
vantaġġi tal-integrazzjoni tal-miżuri fil-
qasam tal-iżvilupp urban sostenibbli u 
inklużiv fil-programmi operazzjonali 
appoġġjati mill-FEŻR waqt il-perjodu 
2007-2013, għandu jittieħed pass 'il 
quddiem fuq livell ta' Unjoni billi tiġi 
stabbilita pjattaforma għall-iżvilupp urban.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex jiġu identifikati jew ivvalutati 
soluzjonijiet ġodda relatati mal-iżvilupp 
urban sostenibbli li huma ta' rilevanza fuq 
livell ta' Unjoni, il-FEŻR għandu jappoġġja 
azzjonijiet innovattivi fil-qasam tal-

(9) Sabiex jiġu identifikati jew ivvalutati 
soluzjonijiet ġodda relatati mal-iżvilupp 
urban sostenibbli u inklużiv li huma ta' 
rilevanza fuq livell ta' Unjoni, il-FEŻR 
għandu jappoġġja azzjonijiet innovattivi 
fil-qasam tal-iżvilupp sostenibbli integrali 



AD\905588MT.doc 7/36 PE486.187v03-00

MT

iżvilupp sostenibbli urban. urban.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Jenfasizza l-importanza li tinżamm l-
attività ekonomika fiċ-ċentri urbani.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura.

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali, reġjuni li qed jiffaċċjaw tibdil 
demografiku u reġjuni qegħdin lura. Il-
FEŻR għandhom jiġu allokati fit-totalità 
tagħhom biex jappoġġjaw il-bini tal-
kapaċità fir-reġjuni permezz tal-attivitajiet 
iddedikati mmirati lejn it-twaqqif ta’ 
ċentri ta’ eċċellenza, l-immodernizzar tal-
universitajiet, ix-xiri ta’ apparat 
xjentifiku, it-trasferiment tat-teknoloġija 
lokali, l-appoġġ għan-negozji li jkunu 
għadhom kemm jiftħu u l-ispin-offs, u l-
interazzjoni lokali bejn l-industrija u l-
akkademja, biex b'hekk jiġi stabbilit 
"taraġ lejn l-eċċellenza" biex jingħalaq 
id-distakk bejn ir-reġjuni l-aktar 
żviluppati u dawk l-anqas żviluppati tal-
Unjoni u biex jingħata kontribut għall-
istrateġija tal-Unjoni għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.
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Emenda 9

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment f'intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs);

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
primarjament permezz ta' għajnuna diretta 
għall-investiment f'intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs);

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali 
tas-saħħa u tal-edukazzjoni;

(c) l-investimenti fl-infrastruttura soċjali, 
tas-saħħa u tal-edukazzjoni, b'enfasi fuq 
ir-reġjuni l-inqas żviluppati u r-reġjuni l-
iktar vulnerabbli soċjoekonomikament;

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 – punt (d) – l-ewwel subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iżvilupp tal-potenzjal endoġenu billi 
jkun megħjun l-iżvilupp reġjonali u lokali, 
u r-riċerka u l-innovazzjoni. Dawn il-
miżuri għandhom jinkludu:

(d) l-investimenti mmirati għall-iżvilupp
tal-potenzjal endoġenu tal-kapaċità ta' 
riċerka u innovazzjoni fil-livell reġjonali u 
lokali wkoll permezz tal-ħolqien ta' 
raggruppamenti. Dawn il-miżuri 
għandhom jinkludu:

Ġustifikazzjoni

Dan huwa biss sabiex it-test ikun jista' jinqara aħjar u sabiex jitpoġġa fit-triq lejn ir-R&I 
b'mod aktar ċar.



AD\905588MT.doc 9/36 PE486.187v03-00

MT

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt (d) – subpunt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) investiment fiss f'tagħmir u 
infrastruttura fuq skala żgħira;

(i) investiment fiss f'tagħmir u 
infrastruttura tar-riċerka, inklużi l-
infrastrutturi meħtieġa li jagħtu 
possibilitajiet;

Ġustifikazzjoni

L-"infrastruttura li tagħti possibilitajiet" hija mdaħħla sabiex ikun possibbli li jsir investiment 
fl-infrastruttura tal-broadband permezz ta' din il-konċentrazzjoni tematika.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt (d) – subpunt (ii)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) għajnuna u servizzi lill-impriżi, b'mod 
partikolari l-SMEs;

(ii) għajnuna u servizzi biex tissaħħaħ l-
innovazzjoni fl-impriżi, b'mod partikolari 
l-SMEs;

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt (d) – subpunt (iii)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) għajnuna lill-entitajiet tar-riċerka u 
innovattivi pubbliċi u investiment fit-
teknoloġija u r-riċerka applikata fl-impriżi;

(iii) għajnuna lill-entitajiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni (primarjament pubbliċi) u 
investiment fit-teknoloġija u r-riċerka 
applikata fl-impriżi; din tinkludi l-ħolqien 
tal-aqwa istituzzjonijiet ta' riċerka, 
pereżempju bħala parti minn 
kompetizzjoni korrispondenti skont il-
programm Orizzont 2020, u l-appoġġ 
għall-miżuri xierqa kollha li se jagħmlu 
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dawn l-istituzzjonijiet attraenti 
internazzjonalment, inklużi salarji 
kompetittivi internazzjonalment;

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn reġjuni, bliet, u l-
protagonisti soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali relevanti;

(iv) netwerking, kooperazzjoni u qsim ta' 
esperjenzi bejn reġjuni, bliet, u l-
protagonisti soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali, xjentifiċi u ta' riċerka
relevanti;

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d – subpunt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iva) appoġġ għall-organizzazzjonijiet 
pubbliċi u privati fit-titjib tas-sistemi tas-
saħħa.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) assistenza teknika. (e) l-assistenza teknika fil-livelli kollha 
tal-korpi tal-amministrazzjoni u ta' 
ġestjoni li jittrattaw l-innovazzjoni.
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Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex dawn il-miżuri jkunu aktar 
effettivi huwa importanti li jiġu introdotti 
kuntratti pubbliċi għall-innovazzjoni jew 
kuntratti pubbliċi prekummerċjali. 

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin primarjament
investimenti f'infrastruttura li tipprovdi 
servizzi bażiċi liċ-ċittadini fl-oqsma tal-
ambjent, it-trasport u l-ICT.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mill-inqas 80% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettivi tematiċi 
stabbilit f'punti 1, 3 u 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] . 
kif ukoll

imħassar

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) mill-inqas 20% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom 
jiġu allokati għall-objettiv tematiku 
stabbilit f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR].

imħassar

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) mill-inqas 6% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

(ii) mill-inqas 15% mit-total tar-riżorsi tal-
FEŻR fuq livell nazzjonali għandhom jiġu 
allokati għall-objettiv tematiku stabbilit 
f'punt 4 tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 
Nru […]/2012 [CPR].

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'deroga minn punt (a) (i), f'dawk ir-
reġjuni li l-PGD per capita tagħhom 
għall-perjodu 2007-13 kien ta' anqas 
minn 75% tal-PGD medju tal-UE-25 fil-
perjodu ta' referenza, imma li huma 
eliġibbli taħt il-kategorija ta' tranżizzjoni 
jew reġjuni aktar żviluppati kif definit fl-
Artikolu 82(2)(b) u (c) tar-Regolament 
(UE) Nru […]/2012 [CPR] fil-perjodu 
2014-2020, mill-inqas 60% mit-total tar-
riżorsi tal-FEŻR fuq livell nazzjonali 
għandhom ikunu allokati għal kull 
objettiv tematiku stabbilit f'punti 1, 3 u 4 
tal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 
[…]/2012 [CPR].

imħassar
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1 – parti intrоduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) it-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u l-innovazzjoni:

(1) it-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku, l-innovazzjoni u t-titjib tat-
taħriġ fiċ-ċentri Ewropej tal-edukazzjoni.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 1 – subpunt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tal-infrastruttura tar-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I), u l-kapaċità li tiġi 
żviluppata eċċellenza fir-R&I, u l-
promozzjoni ta' ċentri ta' kompetenza, 
b'mod partikolari dawk li huma ta' interess 
Ewropew;

(a) it-titjib tal-investimenti fit-teknoloġija 
tar-riċerka u l-innovazzjoni (R&I), u l-
kapaċità li tiġi żviluppata eċċellenza fir-
R&I, u l-promozzjoni tal-istabbiliment, ir-
rinnovament u l-operazzjoni u ċ-ċentri ta' 
kompetenza, b'mod partikolari dawk li 
huma ta' interess Ewropew, inkluż l-
infrastrutturi neċessarji tagħhom li jiftħu 
possibilitajiet ġodda u dawk li 
jippreżentaw sinerġiji possibbli ma' 
programmi Ewropej oħra, pereżempju 
mal-kompetizzjoni biex jinħolqu l-aqwa 
istituzzjonijiet ta' riċerka fil-qafas tal-
Orizzont 2020;

Ġustifikazzjoni

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 1 – subpunt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
impriżi derivati (spin-offs), impriżi ġodda, 
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ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

l-applikazzjonijiet ta' innovazzjoni soċjali 
u organizzativa u ta’ servizzi pubbliċi, l-
ekoinnovazzjoni, l-istimolu tad-domanda, 
il-proġetti ta' kollaborazzjoni fir-R&I, in-
netwerks ta' eċċellenza, il-faċilitajiet ta' 
riċerka u ċ-ċentri teknoloġiċi 
nazzjonali/reġjonali, iċ-ċentri ta' 
kompetenza u l-parks tax-xjenza, l-
edukazzjoni fil-livell ta’ lawrja u Masters,
ċentri ta' teknoloġija għolja, u l-
innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 1 – subpunt (ba) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) tisħiħ tal-bini ta' kapaċitajiet umani 
ta' kwalifiki għolja, inkluż taħriġ u 
mobilità tar-riċerkaturi u ċentri ta' 
eċċellenza;

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 1 – subpunt (bb) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) l-appoġġ għal rabtiet u sinerġiji 
adegwati mal-programm Orizzont 2020 
tal-UE;
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 1 – subpunt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-għajnuna għar-riċerka teknoloġika u 
applikata, il-linji pilota, l-azzjonijiet li 
jivvalidaw prodott bikri, il-kapaċità fil-
manifattura avvanzata u l-ewwel 
produzzjoni ta' Teknoloġiji li Jiftħu l-
Possibbilitajiet, u t-tixrid ta' teknoloġiji 
għal għanijiet ġenerali;

(c) l-għajnuna għar-riċerka teknoloġika u 
applikata, il-linji pilota, ir-riżorsi umani, l-
azzjonijiet ta' validazzjoni bikrija tal-
prodott, il-kapaċità fil-manifattura 
avvanzata u l-ewwel produzzjoni ta' 
Teknoloġiji li Jiftħu l-Possibbilitajiet, u t-
tixrid ta' teknoloġiji għal għanijiet ġenerali, 
permezz ta' kooperazzjoni ma' atturi fl-
isfera tar-riċerka u l-edukazzjoni, it-
trasferiment tat-teknoloġija, ir-riċerka 
applikata, il-faċilitajiet ta' żvilupp 
teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni, sabiex 
jgħinu lill-kumpaniji jiżviluppaw prodotti, 
proċessi, kummerċjalizzazzjoni u servizzi 
aktar innovattivi u jiddiversifikaw l-
ekonomija nazzjonali/reġjonali permezz 
ta' attivitajiet ġodda ta' tkabbir b'rata 
għolja;

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-appoġġ għall-bini ta' kapaċità 
għall-isfruttament ekonomiku b'ħeffa tal-
ideat li joriġinaw mir-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I). Dan jinkludi appoġġ 
għar-raggruppamenti, is-sħubijiet 
kooperattivi bejn l-atturi fir-riċerka, fl-
edukazzjoni u fl-innovazzjoni, inklużi l-
pjattaformi tematiċi industrijali tar-
riċerka u l-innovazzjoni, l-infrastrutturi 
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tar-R&I fin-negozju, il-promozzjoni ta' 
servizzi konsultattivi fir-R&I fin-negozju, 
ukoll fil-qasam tas-servizzi, iċ-ċentri ta' 
kreattività, l-industriji kulturali u kreattivi 
u l-innovazzjoni soċjali, l-attivitajiet pilota 
u ta' dimostrazzjoni, u l-ħolqien ta' 
domanda akbar għal prodotti innovattivi 
anki permezz tal-akkwist pubbliku u l-
offerti pubbliċi ta' finanzjament ta' 
proġetti tal-innovazzjoni;

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 2 – sentenza introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) it-titjib tal-aċċess għal, u l-użu u l-
kwalità tal-ICT:

(2) B'konformità mal-objettivi tal-aġenda 
diġitali għall-Ewropa, it-titjib tal-aċċess 
għal, u l-użu u l-kwalità tal-ICT permezz 
ta':

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 2 – subpunt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-estensjoni fil-firxa tal-broadband u l-
provvediment ta' netwerks veloċi ;

(a) l-estensjoni fil-firxa tal-broadband u l-
provvediment ta' netwerks veloċi, u l-
appoġġ għall-adozzjoni ta' netwerk tat-
Teknoloġiji Emerġenti tal-Futur u tal-
ekonomija diġitali u ta' Infrastrutturi ta' 
Aċċess tal-Ġenerazzjoni li jmiss (NGA) li 
jkunu miftuħa, bi prezz aċċessibbli, 
vijabbli u b'perspettiva fil-futur, f'inħawi 
li mhumiex serviti biżżejjed mill-
investiment privat, jew fejn is-suq jonqos 
li jiffunzjona.

L-adozzjoni ta' mudelli ta' investiment fit-
tul għandha tkun konformi mal-gwida tal-
UE dwar l-investiment fil-broadband u 
fir-rispett tar-regoli dwar l-għajnuna mill-
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istat. Din għandha ssaħħaħ l-innovazzjoni 
u l-kompetittività reġjonali, tiżgura livell 
għoli ta' kompetizzjoni u toħloq 
kundizzjonijiet ugwali għall-atturi kollha 
fis-suq. L-infrastruttura li tirriżulta 
għandha tippermetti d-diżaggregazzjoni 
tas-servizzi fil-livell tal-utent finali, u d-
differenzjazzjoni tas-servizzi u tal-
interoperabilità 'end-to-end' tan-netwerks 
u l-indipendenza tal-operaturi u l-
fornituri tas-servizzi.

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 2 – subpunt - (aa) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Jekk l-objettiv bażiku tal-broadband 
tal-aġenda diġitali għall-Ewropa ma 
jintlaħaqx sal-2013, tista' tingħata 
awtorizzazzjoni biex jiġi appoġġjat 
investiment biex il-popolazzjoni li jkun 
fadal tiġi koperta bis-servizzi bis-satellita;

Ġustifikazzjoni

Il-prijorità tal-investiment mhix inkluża la fil-proposta u lanqas fid-dokument ta' ħidma tal-
istaff; madankollu hija konformi mal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 2 – subpunt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tisħiħ tal-applikazzjoni tal-ICT għal 
gvern elettroniku (e-government), tagħlim 
elettroniku (e-learning), inklużjoni 

(c) l-iżvilupp u t-tisħiħ tal-applikazzjonijiet
tal-ICT li jikkontribwixxu biex jiġu 
ffaċċjati l-isfidi u l-opportunitajiet futuri 
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elettronika (e-inclusion) u struttura tas-
saħħa elettronika (e-health);

tas-soċjetà bħat-tagħlim elettroniku (e-
learning), is-saħħa elettronika (e-health), 
it-tixjiħ tal-popolazzjoni, it-tnaqqis tal-
emissjonijiet tal-karbonju, l-effiċjenza fl-
użu tar-riżorsi, l-edukazzjoni, l-inklużjoni 
elettronika (e-Inclusion), il-kultura 
elettronika (e-Culture), l-effiċjenza fl-
enerġija, is-soluzzjonijiet integrati tal-ICT 
għall-"bliet intelliġenti", l-informazzjoni 
u l-għoti tas-setgħa lill-konsumturi u l-
applikazzjonijiet tal-gvern elettroniku bil-
għan li jissaħħu l-innovazzjoni, il-
modernizzazzjoni tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi u l-aċċess għaċ-ċittadini għal 
dawn is-servizzi, inklużi l-gruppi 
marġinalizzati u l-persuni b'diżabilità;

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 2 – subpunt (ca) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-promozzjoni tal-edukazzjoni u t-
taħriġ dwar l-użu tal-ICT;

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 3 – parti intrоduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) it-titjib tal-kompetittività tal-SMEs: (3) it-titjib tal-kompetittività u s-
sostenibilità tal-SMEs:
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 3 – subpunt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda; 

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija fost 
in-nisa u l-irġiel u t-trawwim tal-ħolqien 
ta’ ditti ġodda u inkubaturi tan-negozji fl-
oqsma li jindirizzaw sfidi ewlenin tal-UE 
fis-soċjetà; b'mod partikolari billi jiġi 
aġevolat l-isfruttar ekonomiku ta' ideat 
ġodda u riżultati ta’ riċerka, billi tiġi 
pprovduta l-infrastruttura meħtieġa biex 
jinfetħu tagħti possibilitajiet ġodda u biex 
tiġi pprovduta assistenza finanzjarja 
suffiċjenti lill-SMEs;

Ġustifikazzjoni

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 3 – subpunt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iżvilupp ta' mudelli ġodda ta' negozju 
għall-SMEs b'mod partikolari l-
internazzjonalizzazzjoni.

(b) l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta' mudelli 
ġodda ta' negozju għall-SMEs, inklużi 
katini ġodda ta' valur u l-organizzazzjoni 
tal-kummerċjalizzazzjoni, b'mod 
partikolari l-internazzjonalizzazzjoni.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 3 – subpunt (ba) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-promozzjoni tal-imprenditorija, 
inkluż l-għoti ta' kapital inizjali, garanziji, 
self u kapital intermedjarju u inizjali 
permezz ta' strumenti ta' finanzjament, u 
appoġġ għall-iżvilupp ta' pjanijiet ta' 
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negozju;

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 3 – subpunt (bb) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) il-promozzjoni tal-isfruttament 
kummerċjali ta' ideat ġodda u riżultati ta' 
riċerka u l-ħolqien ta' aktar impriżi 
intensivi fl-għarfien permezz ta' interventi 
mfassla għall-ħtiġijiet tal-SMEs fid-
diversi stadji ta' żvilupp tagħhom u matul 
il-katina ta' valur tal-innovazzjoni;

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 3 – subpunt (bc) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) il-promozzjoni ta' servizzi ta' 
konsulenza għall-impriżi, partikolarment 
fil-qasam tat-twaqqif tal-impriża, it-
trasferiment tan-negozju, l-aċċess għal 
swieq ġodda, l-istrateġija tan-negozju u s-
superviżjoni, it-trasferiment tat-
teknoloġija u t-tbassir, kif ukoll l-
innovazzjoni orjentata lejn l-utent u 
mmexxija mid-disinn, it-tisħiħ tal-
kapaċità tal-ġestjoni tal-innovazzjoni u l-
inkoraġġimnet għall-iżvilupp u l-użu ta' 
dawn is-servizzi;
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Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 3 – subpunt (bd) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bd) l-appoġġ għall-iżvilupp tal-għodod 
tal-web biex tingħata informazzjoni 
mmirata u biex jiġu ffaċilitati l-proċeduri 
regolatorji għall-SMEs, partikolarment 
fil-qasam tal-akkwist pubbliku, il-liġi tal-
impjiegi, is-sigurtà soċjali, it-tassazzjoni u 
l-istandardizzazzjoni;

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 3 – subpunt (be) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(be) l-iżvilupp ta' SMEs f'oqsma 
emerġenti marbuta mal-isfidi Ewropej u 
reġjonali bħall-industriji kreattivi u 
kulturali, forom ġodda ta' turiżmu, u 
servizzi innovattivi li jirriflettu l-ħtiġijiet 
ġodda jew prodotti tas-soċjetà u servizzi 
marbuta mal-popolazzjoni li qed tixjieħ, 
mal-kura soċjali u tas-saħħa, mal-
ekoinnovazzjonijiet, mal-ekonomija bl-
użu baxx tal-karbonju u mal-effiċjenza fl-
użu tar-riżorsi, inkluża l-koordinazzjoni 
mal-akkwist pubbliku sabiex titħaffef l-
assimilazzjoni fis-suq ta' soluzzjonijiet 
innovattivi sabiex jiġu ffaċċjati dawn l-
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isfidi.

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 3 – subpunt (bf) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bf) l-appoġġ għall-ħolqien u t-tisħiħ tal-
kapaċità fl-iżvilupp ta' servizzi u prodotti;

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 3 – subpunt (bg) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bg) l-iżvilupp ta' SMEs f'oqsma 
emerġenti marbuta mal-isfidi Ewropej u 
reġjonali bħall-industriji kreattivi u 
kulturali, forom ġodda ta' turiżmu, inkluż 
it-turiżmu kulturali, u servizzi innovattivi 
li jirriflettu l-ħtiġijiet ġodda tas-soċjetà 
jew prodotti u servizzi marbuta mal-
popolazzjoni li qed tixjieħ, mal-kura 
soċjali u tas-saħħa, mal-
ekoinnovazzjonijiet, mal-ekonomija bl-
użu baxx tal-karbonju u mal-effiċjenza fl-
użu tar-riżorsi, inkluża l-koordinazzjoni 
mal-akkwist pubbliku sabiex titħaffef l-
assimilazzjoni fis-suq ta' soluzzjonijiet 
innovattivi sabiex jiġu ffaċċjati dawn l-
isfidi;

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 4 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni tal-użu tal-effiċjenza 
enerġetika u l-enerġija rinnovabbli fl-
SMEs;

(b) iż-żieda tal-effiċjenza enerġetika u l-
enerġija rinnovabbli fl-SMEs u minnhom;

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 4 – subpunt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-sostenn tal-effiċjenza enerġetika u l-
użu tal-enerġija rinnovabbli f'infrastrutturi 
pubbliċi u s-settur tad-djar;

(c) is-sostenn tal-effiċjenza enerġetika, l-
użu usa' tal-Kuntratti għall-Prestazzjoni 
tal-Enerġija u l-użu tal-enerġija 
rinnovabbli speċjalment f'infrastrutturi 
pubbliċi u r-rinnovament qawwi tas-settur 
tad-djar;

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 4 – subpunt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-promozzjoni ta' strateġiji b'livell baxx 
ta' karbonju għal żoni urbani;

(e) il-promozzjoni ta' strateġiji u interventi 
ta’ effiċjenza enerġetika u abbażi tal-
enerġija rinnovabbli għal żoni urbani, 
inkluż sistemi ta’ tidwil pubbliku u 
netwerks intelliġenti (smart grids) u l-
adattament ta’ dawn biex inaqqsu l-
emissjonijiet tal-karbonju;
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Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 4 – subpunt (ea) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-promozzjoni ta' sistemi innovattivi, 
b'mod partikulari it-tisħin u s-sistemi 
elettriċi fuq skala żgħira;

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 4 – subpunt (eb) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) l-effiċjenza enerġetika u t-tisħin u t-
tkessiħ rinovabbli f'binjiet pubbliċi, b'mod 
partikulari d-dimostrazzjoni ta' binjiet 
b'fattur żero ta' emissjonijiet jew b'fattur 
pożittiv ta' enerġija, kif ukoll ir-
rinnovament qawwi tal-binjiet eżistenti sa 
livelli ogħla minn dawk ottimali fl-
ispejjeż;

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 4 – subpunt (ec) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ec) l-integrazzjoni tat-teknoloġiji tal-
enerġija rinovabbli innovattivi, 
partikolarment it-teknoloġiji msemmija 
fil-Pjan Strateġiku Ewropew għat-
Teknoloġija tal-Enerġija u fil-Pjan 
Direzzjonali tal-Enerġija għall-2050, 
flimkien mal-bijofjuwils tat-tieni u tat-
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tielet ġenerazzjoni;

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 4 – subpunt (ed) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ed) l-appoġġ tal-applikazzjoni tal-
produzzjoni tal-enerġija rinovabbli li ġejja 
mill-baħar, inkluża l-enerġija mill-marea 
u mill-mewġ;

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 7 – parti intrоduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) il-promozzjoni ta' trasport sostenibbli u 
t-tneħħija ta' toroq li jagħlqu f'netwerks
infrastrutturali kruċjali:

(7) il-promozzjoni ta' trasport intermodali
sostenibbli u l-mobilità b'enfasi fuq it-
tneħħija ta' konġestjonijiet fit-toroq u l-
ikkompletar ta’ konnessjonijiet 
transkonfinali nieqsa f'infrastrutturi 
sostenibbli u intermodali tat-trasport;
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Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 7 – subpunt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-iżvilupp ta' sistemi tat-trasport favur l-
ambjent u b'karbonju baxx, u l-
promozzjoni tal-mobilità urbana

(c) l-iżvilupp ta' sistemi tat-trasport favur l-
ambjent u b'karbonju baxx, u l-
promozzjoni tal-mobilità urbana u 
interurbana sostenibbli;

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 7 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-modernizzazzjoni tat-trasport 
urban u ż-żieda tal-effiċjenza tiegħu;

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 8 – parti intrоduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) il-promozzjoni tal-impjiegi u s-sostenn 
lill-mobiltà tax-xogħol:

(8) il-promozzjoni tal-impjiegi u l-iżvilupp 
partikolarment ta' impjiegi ekoloġiċi, u s-
sostenn lill-mobiltà tax-xogħol:

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 8 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-iżvilupp ta' inkubaturi tan-negozju u 
għajnuna b'investiment għal dawk li 
jaħdmu għal rashom u l-ħolqien ta' 
negozju;

(a) l-iżvilupp ta' inkubaturi tan-negozju u 
appoġġ b'investiment għal dawk li jaħdmu 
għal rashom, il-mikrointrapriżi u l-ħolqien 
ta' negozju
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Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 8 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) investiment fl-infrastruttura għas-
servizzi tal-impjieg pubbliku;

(c) investiment fl-infrastruttura għas-
servizzi tal-impjieg pubbliku u ċ-ċentri ta' 
taħriġ vokazzjonali;

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt 9 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) għajnuna lill-impriżi soċjali; (c) għajnuna lill-impriżi u l-
organizzazzjonijiet tal-ekonomija soċjali;

Ġustifikazzjoni

L-appoġġ lill-impriżi u l-organizzazzjonijiet tal-ekonomija soċjali (il-kooperattivi, is-
soċjetajiet mutwi, l-assoċjazzjonijiet u l-fondazzjonijiet) huwa essenzjali biex ikunu promossi 
l-valuri tal-atturi tal-ekonomija soċjali fl-Ewropa u jiġi rikonoxxut ir-rwol tagħhom fis-Suq 
Uniku tal-UE.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bini ta' sinerġija, kumplimentarità u 
interoperabilità ikbar bejn l-istrumenti 
tal-Orizzont 2020, li fih l-eċċellenza u t-
triq għall-eċċellenza huma l-mutur 
prinċipali, u l-fondi strutturali, li l-mutur 
prinċipali tagħhom huwa l-bini tal-
kapaċitajiet u l-ispeċjalizzazzjoni 
intelliġenti, sakemm jinbnew pontijiet fiż-
żewġ direzzjonijiet li jorbtu ż-żewġ 
programmi flimkien;
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Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi strutturali jistgħu jintużaw biex 
jiġu ffinanzjati t-tagħmir, l-iżvilupp tar-
riżorsi umani, il-ħolqien tar-
raggruppamenti fl-oqsma ta' prijorità tal-
Orizzont 2020 u bħala sors ta' għotjiet 
żgħar mogħtija għat-tħejjija tal-proposti li 
għandhom jiġu preżentati lill-
Orizzont 2020;

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi nazzjonali u reġjonali jistgħu 
jintużaw biex jikkontribwixxu għall-
finanzjament tal-KER, il-proġett Marie 
Curie jew proġetti ta’ kollaborazzjoni li 
jissodisfaw il-kriterji tal-eċċellenza iżda 
ma jistgħux jiġu ffinanzjati minħabba n-
nuqqas ta’ fondi Ewropej; L-
Orizzont 2020 jista' jagħti status ta' "siġill 
ta' eċċellenza" għal proġetti evalwati 
b'mod pożittiv li ma setgħux jiksbu 
finanzjament minn banda oħra minħabba 
l-limitazzjonijiet baġitarji;

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi strutturali jistgħu jintużaw biex 
jiffinanzjaw jew jikkofinanzjaw is-segwitu 
tal-proġetti ta' riċerka tal-Orizzont 2020 
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(p.e. il-proġetti pilota ta’ skala u 
dimostrazzjoni);

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi strutturali jistgħu jintużaw biex 
jivvalorizzaw ir-riżultati tar-riċerka b'tali 
mod li jinkoraġġixxu l-aċċess ħafif għall-
għarfien jew li jiffaċilitaw l-applikazzjoni 
tal-għarfien li jirriżulta f'termini tal-użu 
dirett tiegħu fl-ekonomija u s-soċjetà;

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tanalizza 
l-possibilità li tistabbilixxi fond komuni 
għall-Ewropa kollha ffinanzjat mill-fondi 
strutturali biex tiġi promossa r-riċerka 
kollaborattiva Ewropea;

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indikaturi komuni kif stipulati fl-Anness 
għal dan ir-Regolament għandhom 
jintużaw fejn relevanti u skont l-Artikolu 
24(3) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR]. Għall-indikaturi komuni, il-linji ta' 
bażi għandhom jibdew minn żero u l-miri 
kumulattivi għandhom jintlaħqu fl-2022.

Indikaturi komuni kif stipulati fl-Anness 
għal dan ir-Regolament għandhom 
jintużaw fejn relevanti wara 
konsultazzjoni mal-Istati Membri u mar-
reġjuni u skont l-Artikolu 24(3) tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]. 
Għall-indikaturi komuni, il-linji ta' bażi 
għandhom jibdew minn żero u l-miri 
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kumulattivi għandhom jintlaħqu fl-2022.

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni għandu jkollhom rwol importanti fid-definizzjoni tal-indikaturi bħala benefiċjarji 
tal-fond.

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jenfasizza l-ħtieġa li jkun hemm 
indikatur speċifiku fil-qasam tal-
edukazzjoni u t-taħriġ.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żvilupp urban sostenibbli Żvilupp urban sostenibbli u inklużiv.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-FEŻR għandu jappoġġja fi ħdan il-
programmi operazzjonali l-żvilupp urban 
sostenibbli permezz ta' strateġiji li 
jistipulaw azzjonijiet integrati li 
jindirizzaw l-isfidi ekonomiċi, ambjentali 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw liż-żoni 
urbani.

1. Il-FEŻR għandu jappoġġja fi ħdan il-
programmi operazzjonali l-żvilupp urban 
sostenibbli u inklużiv permezz ta' strateġiji 
li jistipulaw azzjonijiet integrati li 
jindirizzaw l-isfidi ekonomiċi, ambjentali 
klimatiċi u soċjali li jaffettwaw liż-żoni 
urbani.
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Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
fil-Kuntratt ta' Sħubija lista ta' bliet fejn 
għandhom ikunu implimentati azzjonijiet 
integrati għal żvilupp urban sostenibbli, u 
l-allokazzjoni annwali indikattiva għal 
dawn l-azzjonijiet fuq livell nazzjonalli.

2. Kull Stat Membru, f'kooperazzjoni mal-
awtoritajiet reġjonali, għandu jistabbilixxi 
fil-Kuntratt ta' Sħubija lista ta' bliet fejn 
għandhom ikunu implimentati azzjonijiet 
integrati għal żvilupp urban sostenibbli u 
inklużiv, u l-allokazzjoni annwali 
indikattiva għal dawn l-azzjonijiet fuq 
livell nazzjonalli.

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-politika ta' koeżjoni u ta' żvilupp urban tal-UE, huwa importanti li jiġi 
enfasizzat ir-rwol importanti li għandhom l-awtoritajiet reġjonali, li huma l-istituzzjonijiet li 
jiggwidaw, u li mbagħad jimplimentaw lokalment, l-istrateġiji ta' intervent stipulati fid-
dokumenti ta' programmazzjoni.

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni skont l-Artikolu 51 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
għandha tistabbilixxi pjattaforma għall-
iżvilupp urban sabiex tippromwovi l-bini 
ta' kapaċità u netwerking bejn l-ibliet, kif 
ukoll il-qsim tal-esperjenza dwar il-politika 
urbana fuq livell ta' Unjoni f'żoni relatati 
mal-prijoritajiet ta' investiment tal-FEŻR, u 
għall-izvilupp urban sostenibbli.

1. Il-Kummissjoni għandha, skont l-
Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 
[…]/2012 [CPR], tistabbilixxi 
regolarment, f'kooperazzjoni mal-Kumitat 
tar-Reġjuni u bl-appoġġ mill-programmi 
ta' kooperazzjoni territorjali rilevanti,
pjattaforma għall-iżvilupp urban sabiex 
tippromwovi l-bini ta' kapaċità u 
netwerking, kif ukoll djalogu politiku u l-
qsim tal-esperjenza dwar il-politika urbana 
fuq livell ta' Unjoni speċjalment f'oqsma
relatati mal-prijoritajiet ta' investiment tal-
FEŻR, u għall-izvilupp urban sostenibbli u 
inklużiv.
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Ġustifikazzjoni

M’hemmx raġuni għar-restrizzjoni tal-ambitu tan-netwerks u l-qsim tal-esperjenzi fost il-bliet. 
Il-programm Urban se jkompli jkun ferm importanti għall-bliet mhux involuti fil-pjattaforma, 
iżda jista' jsir ukoll programm biex tiġi estiża l-kooperazzjoni fost il-bliet kemm fi ħdan il-
pjattaforma, kif ukoll 'il barra minnha.

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni, għandha tadotta lista ta' 
bliet li għandhom jipparteċipaw fil-
pjattaforma fuq il-bażi ta' listi stabbiliti fil-
Kuntratti ta' Sħubija permezz tal-atti ta' 
implimentazzjoni. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' konsultazzjoni 
referita fl-Artikolu 14(2).

Il-Kummissjoni, flimkien mal-Istati 
Membri, għandha tadotta lista ta' 
konurbanizzazzjonijiet, bliet żgħar u kbar
li għandhom jipparteċipaw fil-pjattaforma 
fuq il-bażi ta' listi stabbiliti fil-Kuntratti ta' 
Sħubija permezz tal-atti ta' 
implimentazzjoni. Dawn l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta' konsultazzjoni 
referita fl-Artikolu 14(2).

Emenda 73

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-lista għandu jkollha numru massimu ta' 
300 belt, bin-numru massimu ta' 20 għal 
kull Stat Membru. Il-bliet għandhom ikunu 
magħżula fuq dawn il-kriterji:

Il-lista għandu jkollha numru massimu ta' 
300 belt, bin-numru massimu ta' 20 għal 
kull Stat Membru. Dan in-numru ta' bliet 
għandu jinkludi wkoll il-bliet ta' daqs 
medju u żgħir. Il-bliet għandhom ikunu 
magħżula fuq dawn il-kriterji:

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt ba (ġdid)



AD\905588MT.doc 33/36 PE486.187v03-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Għall-għażla l-Istati Membri 
għandhom jitolbu lill-bliet biex jinkludu 
strateġija integrali fil-proġetti konkreti li 
tqis il-valur miżjud tar-riżorsi naturali u 
storiċi u l-impatt tiegħu fuq il-produzzjoni 
u fuq l-impjiegi.

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) Iħeġġeġ biex ir-riabilitazzjoni tal-
ġabriet ta' bliet storiċi għall-adattament 
għall-emblema ta’ Ewropa 2020, l-
aċċessibilità, it-teknoloġija tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni, l-
enerġija u l-ħtiġijiet tal-persuni 
b'diżabilità jkunu kriterji oħra li se 
jitqiesu fl-għażla tal-bliet.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) Jenfasizza l-ħtieġa li l-irkupru tal-
bliet u d-djar wara li jseħħu katastrofi jiġi 
inkluż biex jitqies bħala kriterju għall-
għażla.

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet Innovattivi fil-qasam tal-
Iżvilupp Urban Sostenibbli

Azzjonijiet Innovattivi fil-qasam tal-
Iżvilupp Urban Sostenibbli u Inklużiv

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq inizjattiva tal-Kummissjoni l-FEŻR 
jista' jappoġġja azzjonijiet innovattivi fil-
qasam tal-iżvilupp urban sostenibbli, 
suġġetti għall-massimu ta' 0,2% mit-total 
annwali tal-allokazzjoni tal-FEŻR. Dawn 
jistgħu jinkludu studji u proġetti pilota 
sabiex jidentifikaw jew jittestjaw 
soluzzjonijiet ġodda li għandhom x'jaqsmu 
mal-iżvilupp urban sostenibbli, li huma ta' 
relevanza fuq livell ta' Unjoni.

1. Fuq inizjattiva tal-Kummissjoni l-FEŻR 
jista' jappoġġja azzjonijiet innovattivi fil-
qasam tal-iżvilupp urban sostenibbli u 
inklużiv, suġġetti għall-massimu ta' 0,2% 
mit-total annwali tal-allokazzjoni tal-
FE¯R. Dawn jistgħu jinkludu studji u 
proġetti pilota sabiex jidentifikaw jew 
jittestjaw soluzzjonijiet ġodda li għandhom 
x'jaqsmu mal-iżvilupp urban sostenibbli, li 
huma ta' relevanza fuq livell ta' Unjoni.

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta' atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 9(3) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
żmien indeterminat mill-1 ta' Jannar 2014.

2. Is-setgħa ta' adozzjoni tal-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 9(3) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
ħames snin mill-1 ta' Jannar 2014.

Il-Kummissoni għandha tfassal rapport 
fir-rigward tad-delega tas-setgħa mhux
iktar tard minn disa’ xhur qabel jiskadi l-
perjodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-
setgħa għandha tiġi estiża għal perjodi ta’ 
tul ta' żmien identiku, sakemm il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ma 
jopponux din l-estensjoni sa mhux aktar 
tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull 
perjodu.
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Emenda 80

Proposta għal regolament
Anness 1 – tabella tat-titolu 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indikaturi komuni għandhom, jekk 
ikun il-każ, jinkludu perspettiva mqassma 
skont il-ġeneru.
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