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Emenda 28
Jean-Pierre Audy

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1. Japprova l-proposta mill-Kummissjoni
kif emendata;

1. Jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni
kif emendata;

Or. fr

Emenda 29
Jean-Pierre Audy

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 4

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa’
jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda 
l-proposta tal-Kummissjoni b’mod 
sostanzjali;

4. Jitlob lill-Kunsill jerġa’ jikkonsultah 
jekk beħsiebu jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni kif emendata b’mod 
sostanzjali;

Or. fr

Emenda 30
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Proposta għal Regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill … 2013 
li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)11 jimmira li 
jkollu impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jikkombina l-Programm
Qafas Orizzont 2020 u fondi tas-settur 
privat fi sħubiji pubbliki-privati f’oqsma 

(4) Ir-Regolament (UE) Nru .../2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill11 [il-
Programm Qafas Orizzont 2020] jimmira 
li jkollu impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jikkombina l-
finanzjament taħt il-Programm Qafas
Orizzont 2020 u fondi tas-settur privat fi
sħubijiet pubbliċi-privati f’oqsma ewlenin 
fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni jistgħu 
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ewlenin fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni 
jistgħu jikkontribwixxu għal għanijiet usa’
fil-kompetittività u jgħinu biex jintrebħu 
sfidi fis-soċjetà. L-involviment tal-Unjoni 
f’dawn is-sħubijiet jista’ jieħu l-forma ta’
kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
intrapriżi konġunti stabbiliti fuq l-
Artikolu 187 tat-Trattat fuq Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE.

jikkontribwixxu għall-għanijiet usa’ fil-
kompetittività tal-Unjoni, jagħtu spinta 
lill-investimenti privati b’mod iktar 
effettiv u jgħinu biex jintrebħu sfidi fis-
soċjetà. Dawk is-sħubijiet għandhom
ikunu bbażati fuq impenn fit-tul, 
għandhom ikunu responsabbli għall-ilħuq 
tal-miri tagħhom u għandhom ikunu 
allinjati mal-miri strateġiċi tal-Unjoni 
marbuta mar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni. Il-governanza u l-
funzjonament ta’ dawk is-sħubijiet 
għandhom ikunu miftuħa, trasparenti, 
effettivi u effiċjenti u għandhom jagħtu 
opportunità ndaqs lill-partijiet interessati 
kollha attivi fl-oqsma speċifiċi ta’ dawk is-
sħubijiet biex jipparteċipaw. L-
involviment tal-Unjoni f’dawn is-sħubijiet 
jista’ jieħu sura ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji lill-impriżi konġunti stabbiliti 
fuq il-bażi tal-Artikolu 187 tat-Trattat
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE) fuq Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE.

__________________ __________________
11 ĠU … [H2020 FP] 11 ĠU … [H2020 FP]

Or. en

Emenda 31
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill … 2013 
li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)11 jimmira li 
jkollu impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jikkombina l-Programm 
Qafas Orizzont 2020 u fondi tas-settur 
privat fi sħubiji pubbliki-privati f’oqsma 

(4) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill … 2013 
li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020) jimmira li jkollu 
impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni 
billi jikkombina l-Programm Qafas 
Orizzont 2020 u fondi tas-settur privat fi 
sħubiji pubbliki-privati f’oqsma ewlenin 
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ewlenin fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni 
jistgħu jikkontribwixxu għal għanijiet usa’
fil-kompetittività u jgħinu biex jintrebħu 
sfidi fis-soċjetà. L-involviment tal-Unjoni 
f’dawn is-sħubijiet jista’ jieħu l-forma ta’
kontribuzzjonijiet finanzjarji għal intrapriżi 
konġunti stabbiliti fuq l-Artikolu 187 tat-
Trattat fuq Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE.

fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni jistgħu 
jikkontribwixxu għal għanijiet usa’ fil-
kompetittività, jagħtu spinta lill-
investiment privat, u jgħinu biex jintrebħu 
sfidi fis-soċjetà. Dawn is-sħubijiet 
għandhom ikunu bbażati fuq impenn fit-
tul, inkluża kontribuzzjoni bbilanċjata 
mill-imsieħba kollha, ikunu responsabbli 
għall-kisba tal-miri tagħhom u jkunu 
allinjati mal-għanijiet strateġiċi tal-
Unjoni dwar ir-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni. Il-governanza u l-
funzjonament ta’ dawn is-sħubijiet 
għandhom ikunu miftuħa, trasparenti, 
effettivi u effiċjenti u jagħtu l-opportunità 
li tipparteċipa firxa wiesgħa ta’ partijiet 
interessati attivi fl-oqsma speċifiċi 
tagħhom. L-involviment tal-Unjoni f’dawn 
is-sħubijiet jista’ jieħu l-forma ta’
kontribuzzjonijiet finanzjarji għal intrapriżi 
konġunti stabbiliti fuq l-Artikolu 187 tat-
Trattat fuq Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE.

__________________ __________________
11 ĠU … [H2020 FP] 11 ĠU … [H2020 FP]

Or. en

(Ara l-Artikolu 19 tar-Regolament Orizzont 2020)

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tenfasizza l-prinċipji importanti li sar ftehim dwarhom waqt in-negozjati 
Orizzont 2020 rigward l-Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti (JTIs) u x’għandhom jipprovdu.

Emenda 32
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Skont id-Deċiżjoni (UE) Nru […]/2013
tal-Kunsill ta’ […] 2013 li tistabbilixxi l-
Programm Speċifiku li jimplimenta 
Orizzont 2020 (2014-2020)12, għandu 

(5) Skont ir-Regolament (UE) Nru .../2013 
[il-Programm Qafas Orizzont 2020] u d-
Deċiżjoni (UE) Nru .../2013 tal-Kunsill 
ta’... 2013 li tistabbilixxi l-Programm 
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jingħata iktar appoġġ lill-impriżi konġunti
kif stabbilit f’Deċiżjoni (UE)
Nru 1982/2006/KE taħt il-kundizzjonijiet 
speċifikati f’Deċiżjoni (UE) 
Nru […]/2013.

Speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020
(2014-2020)12 għandu jingħata iktar
sostenn għal impriżi konġunti stabbiliti 
taħt id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE skont 
il-kundizzjonijiet speċifikati fir-
Regolament u fid-Deċiżjoni (UE)
Nru .../2013.

__________________ __________________
12 ĠU … [H2020 SP]. 12 ĠU … [H2020 SP].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi inkluża referenza mhux biss għall-Programm Speċifiku, iżda wkoll għall-
Programm Qafas, li hija importanti biex turi konformità mal-Artikolu 19 tal-Programm Qafas 
u l-prinċipji ddikjarati fih.

Emenda 33
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Skont id-Deċiżjoni (UE) Nru […]/2013 
tal-Kunsill ta’ […] 2013 li tistabbilixxi l-
Programm Speċifiku li jimplimenta 
Orizzont 2020 (2014-2020)12, għandu
jingħata iktar appoġġ lill-impriżi konġunti 
kif stabbilit f’Deċiżjoni (UE) 
Nru 1982/2006/KE taħt il-kundizzjonijiet 
speċifikati f’Deċiżjoni (UE) Nru […]/2013.

(5) Skont id-Deċiżjoni (UE) Nru […]/2013 
tal-Kunsill ta’ […] 2013 li tistabbilixxi l-
Programm Speċifiku li jimplimenta 
Orizzont 2020 (2014-2020)12, jista’
jingħata iktar appoġġ lill-impriżi konġunti 
kif stabbilit f’Deċiżjoni (UE) 
Nru 1982/2006/KE taħt il-kundizzjonijiet 
speċifikati f’Deċiżjoni (UE) Nru […]/2013.

__________________ __________________
12 ĠU … [H2020 SP]. 12 ĠU … [H2020 SP].

Or. en

Emenda 34
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal Regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-kontribuzzjonijiet tagħhom
għandhom jirreferu wkoll għal attivitajiet 
addizzjonali li jridu jidħlu għalihom il-
Membri għajr l-Unjoni jew l-entitajiet 
kostitwenti tagħhom kif speċifikat fi pjan 
annwali tal-attivitajiet addizzjonali. Sabiex 
tinkiseb stampa ġenerali tajba tal-effett ta’
ingranaġġ, dawk l-attivitajiet addizzjonali 
għandhom jippreżentaw kontribuzzjonijiet
usa’ tal-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu.

(11) Il-kontribuzzjonijiet tagħhom marbuta 
ma’ attivitajiet addizzjonali li jridu jidħlu 
għalihom il-Membri għajr l-Unjoni jew l-
entitajiet kostitwenti tagħhom kif speċifikat 
fi pjan annwali tal-attivitajiet addizzjonali
għandhom jiġu kkwantifikati. Dawn il-
kontribuzzjonijiet jappoġġjaw l-objettivi
usa’ tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta 
fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu iżda m’għandhomx jgħoddu 
direttament bħala kontribuzzjonijiet in 
natura għall-impriża.

Or. en

Emenda 35
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-kontribuzzjonijiet tagħhom 
għandhom jirreferu wkoll għal attivitajiet 
addizzjonali li jridu jidħlu għalihom il-
Membri għajr l-Unjoni jew l-entitajiet 
kostitwenti tagħhom kif speċifikat fi pjan 
annwali tal-attivitajiet addizzjonali. Sabiex 
tinkiseb stampa ġenerali tajba tal-effett ta’
ingranaġġ, dawk l-attivitajiet addizzjonali 
għandhom jippreżentaw kontribuzzjonijiet 
usa’ tal-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu.

(11) Il-kontribuzzjonijiet tagħhom 
għandhom jirreferu wkoll għal attivitajiet 
addizzjonali li jridu jidħlu għalihom il-
Membri għajr l-Unjoni jew l-entitajiet 
kostitwenti tagħhom kif speċifikat fi pjan 
annwali tal-attivitajiet addizzjonali u 
ppreżentati f’rapport annwali; Sabiex 
tinkiseb stampa ġenerali tajba tal-effett ta’
ingranaġġ, dawk l-attivitajiet addizzjonali 
għandhom jippreżentaw kontribuzzjonijiet 
usa’ tal-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu.

Or. en

(Ara l-emenda għall-Artikolu 4(4).)
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Emenda 36
Jan Březina

Proposta għal Regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Kull istituzzjoni eliġibbli tista’
tipparteċipa bħala koordinatur fi proġetti 
magħżula. Skont ir-rekwżiti ta’ politika 
speċifiċi jew in-natura u l-objettiv tal-
azzjoni stabbilita fil-pjan ta’ ħidma, jista’
jkun meħtieġ li l-koordinatur ikun entità 
kostitwenti ta’ Membru għajr l-Unjoni, 
f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 
.../2013[ ir-Regoli għall-Parteċipazzjoni 
ta’ Orizzont 2020].

Or. en

Emenda 37
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għandha tkun immexxija skont il-
prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja għaqlija u 
bir-regoli relevanti dwar ġestjoni indiretta 
stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 u r-Regolament delegat mill-
Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-
29 ta’ Ottubru 201218 dwar ir-regoli tal-
applikazzjoni tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/201218.

(15) Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għandha tkun immexxija skont il-
prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja għaqlija u 
bir-regoli relevanti dwar ġestjoni indiretta 
stabbiliti fl-Artikolu 60 paragrafi 1 4 fir-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
u r-Regolament delegat mill-Kummissjoni
(UE) Nru 1268/2012 tad-
29 ta’ Ottubru 201218 dwar ir-regoli tal-
applikazzjoni tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/201218.

__________________ __________________
18 ĠU L 362, 31.12.2012, p.1 18 ĠU L 362, 31.12.2012, p.1

Or. en
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Emenda 38
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-awditur intern tal-Kummissjoni 
għandu jeżerċita l-istess poteri fuq l-
Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-
Fjuwil u l-Idroġenu 2 bħal dawk eżerċitati 
fir-rigward tal-Kummissjoni.

(18) L-awditur intern tal-Kummissjoni 
għandu jeżerċita l-istess poteri fuq l-
Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-
Fjuwil u l-Idroġenu 2 bħal dawk eżerċitati 
fir-rigward tal-Kummissjoni. L-istess 
japplika għall-Qorti Ewropea tal-Awdituri 
u għall-Parlament Ewropew.

Or. fr

Emenda 39
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat, l-
istrument kostitwenti ta’ korpi, uffiċċji 
jew aġenziji stabbiliti mill-Unjoni jista’
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u 
tan-nefqa kollha ta’ dawk il-korpi, l-
uffiċċji jew l-aġenziji mill-Qorti tal-
Awdituri. Skont l-Artikolu 60(5) tar-
Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012, il-kontijiet tal-korpi skont 
l-Artikolu 209 Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 għandhom jiġu eżaminati 
minn korp ta’ awditu indipendenti li 
għandu jagħti opinjoni inter alia dwar il-
kredibbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-
regolarità tat-tranżazzjonijiet fihom. L-
evitar ta’ duplikazzjoni tal-eżaminazzjoni 
tal-kontijiet jiġġustifika li l-kontijiet tal-
Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 m’għandhomx 

imħassra
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ikunu soġġetti għal eżaminazzjoni mill-
Qorti tal-Awdituri.

Or. en

Emenda 40
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Mingħajr ħsara għall-evalwazzjoni 
interim imsemmija fl-Artikolu 11 u 
f’konformità mal-Artikolu 26 tar-
Regolament Nru .../2013 [il-Programm 
Qafas Orizzont 2020], Inizjattivi 
Teknoloġiċi Konġunti, bħala strument 
partikolari ta’ finanzjament ta’
Orizzont 2020, għandhom ikunu suġġetti 
għal valutazzjoni interim fid-dettall, li 
għandha tinkludi, fost l-oħrajn, analiżi 
tal-ftuħ, it-trasparenza u l-effiċjenza 
tagħhom.

Or. en

(Ara l-Artikolu 26 tar-Regolament Orizzont 2020.)

Ġustifikazzjoni

Din ir-referenza hi meħtieġa biex jitqies l-eżitu finali tan-negozjati ta’ Orizzont 2020. Dan 
jirrifletti aspett ieħor importanti li l-Parlament irnexxielu jinkludi fl-Artikolu 26 tar-
Regolament Orizzont 2020.

Emenda 41
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat, l- (20) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat, l-
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istrument kostitwenti ta’ korpi, uffiċċji jew 
aġenziji stabbiliti mill-Unjoni jista’
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u 
tan-nefqa kollha ta’ dawk il-korpi, l-
uffiċċji jew l-aġenziji mill-Qorti tal-
Awdituri. Skont l-Artikolu 60(5) tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, 
il-kontijiet tal-korpi skont l-Artikolu 209 
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
għandhom jiġu eżaminati minn korp ta’
awditu indipendenti li għandu jagħti 
opinjoni inter alia dwar il-kredibbiltà tal-
kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet fihom. L-evitar ta’
duplikazzjoni tal-eżaminazzjoni tal-
kontijiet jiġġustifika li l-kontijiet tal-
Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-
Fjuwil u l-Idroġenu 2 m’għandhomx 
ikunu soġġetti għal eżaminazzjoni mill-
Qorti tal-Awdituri.

istrument kostitwenti ta’ korpi, uffiċċji jew 
aġenziji stabbiliti mill-Unjoni jista’
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u 
tan-nefqa kollha ta’ dawk il-korpi, l-
uffiċċji jew l-aġenziji mill-Qorti tal-
Awdituri. Skont l-Artikolu 60(5) tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, 
il-kontijiet tal-korpi skont l-Artikolu 209 
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
għandhom jiġu eżaminati minn korp ta’
awditu indipendenti li għandu jagħti 
opinjoni inter alia dwar il-kredibbiltà tal-
kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet fihom. Minkejja din l-
opinjoni, li ma tikkostitwix awditu, ikun 
ġustifikat li l-kontijiet tal-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu 2 ikunu soġġetti għal 
eżaminazzjoni mill-Qorti tal-Awdituri.

Or. fr

Emenda 42
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-Impriża Konġunta FCH twaqqfet 
għal perjodu sal-31 ta’ Diċembru 2017. L-
Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-
Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha tipprovdi 
appoġġ kontinwat tal-programm ta’ riċerka 
fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu billi jitkabbar l-iskop tal-
attivitajiet taħt sett ta’ regoli modifikati. It-
tranżizzjoni mill-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 
għall-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha 
tkun allinjata u sinkronizzata mat-
tranżizzjoni mis-Seba’ Programm ta’ Qafas 
għall-Programm Qafas Orizzont 2020 biex 
ikun assigurat l-aqwa użu tal-iffinanzjar 

(21) L-Impriża Konġunta FCH twaqqfet 
għal perjodu sal-31 ta’ Diċembru 2017. L-
Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-
Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha tipprovdi 
appoġġ kontinwat tal-programm ta’ riċerka 
fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu billi timplimenta l-attivitajiet li 
fadal previsti fil-programm ta’ riċerka fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu
skont ir-regoli tal-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu. 
It-tranżizzjoni mill-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 
għall-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha 
tkun allinjata u sinkronizzata mat-
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disponibbli għar-riċerka. Fl-interess taċ-
ċertezza u ċ-ċarezza legali, ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 521/2008 għandu 
għalhekk jiġi revokat u għandhom jiġu 
stabbiliti dispożizzjonijiet tranżizzjonali,

tranżizzjoni mis-Seba’ Programm ta’ Qafas 
għall-Programm Qafas Orizzont 2020 biex 
ikun assigurat l-aqwa użu tal-iffinanzjar 
disponibbli għar-riċerka. Fl-interess taċ-
ċertezza u ċ-ċarezza legali, ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 521/2008 għandu 
għalhekk jiġi revokat u għandhom jiġu 
stabbiliti dispożizzjonijiet tranżizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li l-Impriża Konġunta FCH qiegħda biss timplimenta l-bqija tal-attivitajiet li 
oriġinarjament kienu previsti sal-2017 taħt il-programm ta’ riċerka FCH - u xejn iktar. Dawn 
l-attivitajiet li fadal għandhom isegwu l-ġabra "qadima" ta’ regoli tal-FCH, filwaqt li l-
attivitajiet ta’ FCH 2 għandhom isegwu l-ġabra “ ġdida” ta’ regoli. Filwaqt li dan diġà fih 
xogħol enormi, ebda modifika jew interferenza taż-żewġ settijiet ta’ regoli m’għandha sseħħ 
bejn l-2014 u l-2017.

Emenda 43
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Fid-dawl tal-iskop ġenerali ta’
Orizzont 2020 li jitwettqu iktar 
simplifikazzjoni u armonizzazzjoni tal-
qafas tal-fondi tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-livell Ewropew, it-tul ta’
żmien tas-sħubijiet pubbliċi-privati 
ffinanzjati taħt Orizzont 2020 għandu 
jkun allinjat mat-tul ta’ żmien tal-
Programm Qafas, biex jiġi evitat li settijiet 
ta’ regoli differenti jiffunzjonaw b’mod 
parallel u piż amministrattiv relatat 
addizzjonali għall-parteċipanti u l-korpi 
tal-Unjoni fil-futur;

Or. en
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Emenda 44
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal Regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Fid-dawl tal-iskop ġenerali ta’
Orizzont 2020 li jinkisbu iktar 
simplifikazzjoni u armonizzazzjoni tal-
qafas tal-fondi tar-riċerka u l-
innovazzjoni, l-Impriżi Konġunti 
għandhom jevitaw settijiet differenti ta’
regoli minn Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 45
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) B’kunsiderazzjoni għall-importanza 
tar-riċerka bażika fil-ħolqien ta’ ideat li 
jippermettu soluzzjonijiet innovattivi 
futuri, għandhom jinħarġu sejħiet għal 
proposti għal proġetti ta’ R&Ż 
kollaborattivi fil-qasam tar-riċerka dwar 
iċ-ċelloli tal-fjuwil u l-idroġenu skont 
Orizzont 2020, flimkien u b’mod parallel 
mal-attivitajiet tal-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu 2, b’mod partikolari dwar ir-
riċerka fil-Livelli ta’ Tlestija Teknoloġika 
1 sa 4;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont ir-Regolament Orizzont 2020, l-attivitajiet ta’ R&Ż koperti minn JTIs għandhom ukoll 
ikunu inklużi f’sejħiet regolari għal proposti (CfPs) fi programmi ta’ ħidma ta’
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Orizzont 2020. Fil-każ ta’ FCH2, għandha titwettaq riċerka kollaborattiva b’mod parallel 
ma’ attivitajiet FCH2 f’livelli aktar baxxi ta’ Tlestija Teknoloġika , biex tinkiseb inklużjoni 
usa’ ta’ universitajiet u SMEs fir-riċerka fil-qasam taċ-ċelloli tal-fjuwil u l-idroġenu 
ffinanzjata mill-UE, biex jiġi żgurat bilanċ tajjeb bejn Livelli ta’ Tlestija Teknoloġika iktar 
baxxi u iktar għolja, biex jinħoloq ambjent ta’ riċerka kompetittiv u tissaħħaħ l-innovazzjoni 
futura.

Emenda 46
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal Regolament
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) Sabiex jiġi eliminat id-distakk bejn 
ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-Ewropa, 
għandhom jiġu żviluppati l-
kumplimentarjetà u sinerġiji mill-qrib 
mill-Fondi Strutturali. Fejn ikun 
possibbli, se tkun promossa l-
interoperabbiltà bejn iż-żewġ strumenti. 
Il-finanzjamenti kumulattivi jew 
kombinati se jkunu mħeġġa. F’dan il-
kuntest, il-miżuri se jimmiraw lejn l-
isfruttament totali tar-riżorsi tat-talent 
Ewropew biex b’hekk jiġi ottimizzat l-
impatt ekonomiku u soċjali tar-riċerka u 
tal-innovazzjoni, u se jkunu distinti mill-
politiki u mill-interventi tal-fondi tal-
politika ta’ koeżjoni u fl-istess ħin 
komplementari magħhom.

Or. en

Emenda 47
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal Regolament
Premessa 21c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21c) Għandhom jiġu implimentati miżuri 
li jippromwovu l-parteċipazzjoni tal-
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SMEs, l-Universitajiet u ċ-Ċentri ta’
Riċerka. F’dan il-kuntest għandhom jiġu 
identifikati u indirizzati l-ostakli li 
jipprevjenu l-parteċipazzjoni ta’ atturi 
ġodda fil-programm.

Or. en

Emenda 48
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Premessa 21c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21c) Filwaqt li jitqiesu kif xieraq is-
sinerġiji maħsuba bejn Orizzont 2020 u l-
Fondi Strutturali, kif ukoll il-programmi 
ta’ finanzjament R&Ż nazzjonali u 
reġjonali relevanti, ir-reġjuni tal-Unjoni 
għandhom ikunu mħeġġa jikkontribwixxu 
proattivament għall-attivitajiet tal-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil 
u l-Idroġenu 2, pereżempju, billi 
jappoġġaw finanzjarjament infrastruttura 
ta’ riċerka relevanti, billi jippreparaw 
proposti, billi jisfruttaw ir-riżultati tar-
riċerka jew l-attivitajiet ta’ netwerking ta’
atturi relevanti, bl-għan li jsaħħu l-impatt 
reġjonali tal-attivitajiet ta’ Ċelloli tal-
Fjuwil u l-Idroġenu 2 u l-potenzjal 
tagħhom li joħolqu l-impjiegi u t-tkabbir 
fil-livell reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew irnexxielu jimbotta b’suċċess għal artikolu ġdid fir-Regolament Qafas 
Orizzont 2020 li espliċitament jitlob sinerġiji aħjar bejn Orizzont 2020 u l-Fondi Strutturali. 
F’dan il-kuntest, il-JTIs m’għandhomx ikunu eċċezzjoni. Ir-reġjuni għandhom jiġu mħeġġa 
jikkontribwixxu għall-attivitajiet tagħhom, b’mod partikolari minħabba l-potenzjal kbir li 
għandhom biex isaħħu r-raggruppamenti reġjonali.
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Emenda 49
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu, impriża konġunta fit-tifsira tal-
Artikolu 187 tat-Trattat (minn issa ’l 
quddiem issir referenza għaliha bħala
‘‘Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2’’), hija stabbilita 
għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2024.

1. Għall-implimentazzjoni tal-Impriża
Teknoloġika Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu, impriża 
konġunta fit-tifsira tal-Artikolu 187 tat-
Trattat (minn issa ’l quddiem issir 
referenza għaliha bħala “Impriża Konġunta 
fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu 2”), hija stabbilita għall-perjodu 
mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2024, b’finanzjament sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

Or. en

Emenda 50
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu, impriża konġunta fit-tifsira tal-
Artikolu 187 tat-Trattat (minn issa ’l 
quddiem issir referenza għaliha bħala
‘‘Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2’’), hija stabbilita 
għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2024.

1. Għall-implimentazzjoni tal-Impriża
Teknoloġika Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu, impriża 
konġunta fit-tifsira tal-Artikolu 187 tat-
Trattat (minn issa ’l quddiem issir 
referenza għaliha bħala “Impriża Konġunta 
fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu 2”), hija stabbilita għall-perjodu 
mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-parallelliżmu ta’ żewġ ġenerazzjonijiet ta’ JTIs li jagħmlu sejħiet għal proposti (b’membri 
differenti, regoli differenti, baġits differenti) jikkawża spejjeż amministrattivi, iżid il-
kumplessità tal-fondi ta’ riċerka tal-UE, u jaħbi l-ammonti attwali ta’ fondi minfuqa 
annwalment. Il-perjodu ta’ żmien ta’ JTIs għandu, għalhekk, ikun allinjat mal-perjodu ta’
żmien ta’ Orizzont 2020 u ma’ programmi oqfsa futuri. It-taqsir tal-perjodu ta’ żmien tal-
Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 jippermetti wkoll lill-Impriżi 
Konġunti joperaw b’baġit imnaqqas mingħajr ma jkollhom jirrevedu l-attivitajiet ippjanati.

Emenda 51
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu, impriża konġunta fit-tifsira tal-
Artikolu 187 tat-Trattat (minn issa ’l 
quddiem issir referenza għaliha bħala
‘‘Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2’’), hija stabbilita 
għall-perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2014.

1. Għall-implimentazzjoni tal-Impriża
Teknoloġika Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu, impriża 
konġunta fit-tifsira tal-Artikolu 187 tat-
Trattat (minn issa ’l quddiem issir 
referenza għaliha bħala “Impriża Konġunta 
fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu 2”), hija stabbilita għall-perjodu 
mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2024.

Or. ro

Emenda 52
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tikkontribwixxi għall-għanijiet tal-
Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar iċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu, permezz 
tal-iżvilupp ta’ settur taċ-ċelloli tal-fjuwil u 
l-idroġenu b’saħħtu, sostenibbliu u 
kompetittiv globalment fl-Unjoni.

(b) li tikkontribwixxi għall-objettivi tal-
Inizjattiva Teknoloġika Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu, 
permezz tal-iżvilupp ta’ settur taċ-ċelloli 
tal-fjuwil u l-idroġenu b’saħħtu, sostenibbli
u kompetittiv globalment, it-tixrid u l-bini 
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tal-kapaċitajiet tiegħu fl-Istati Membri 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 53
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

tnaqqas l-ispiża tas-sistemi tal-produzzjoni 
taċ-ċelloli tal-fjuwil li jintużaw 
f’applikazzjonijiet fit-trasport, filwaqt li 
jżid ħajjithom għal livelli kompetittiv mat-
teknoloġiji konvenzjonali,

tnaqqas l-ispiża tas-sistemi tal-produzzjoni 
taċ-ċelloli tal-fjuwil li jintużaw 
f’applikazzjonijiet fit-trasport bl-użu ta’
mezzi tqal, bħal xarabanks u bastimenti,
filwaqt li jżid ħajjithom għal livelli
kompetittivi mat-teknoloġiji konvenzjonali,

Or. en

Emenda 54
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iżżid il-produzzjoni tal-idroġenu minn 
sorsi ta’ enerġija rinnovabbli sa 70 % sal-
2020; 

Or. en

Emenda 55
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

telimina b’mod gradwali u malajr il-
produzzjoni kollha tal-idroġenu minn 
sorsi ta’ fjuwil fossili u nukleari; 

Or. en

Emenda 56
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

turi fuq skala kbira l-fattibbiltà tal-użu tal-
idroġenu biex jappoġġja l-integrazzjoni 
tas-sorsi tal-enerġija li tiġġedded fis-
sistemi tal-enerġija, inkluż permezz tal-użu 
tiegħu bħala mezz ta’ ħżin tal-enerġija 
kompetittiv għal elettriku prodott minn 
sorsi ta’ enerġija rinnovabbli.

turi fuq skala kbira, u sakemm il-
kompetizzjoni tas-suq ma tkunx imfixkla 
permezz tal-finanzjament tal-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil 
u l-Idroġenu 2, il-fattibbiltà tal-użu tal-
idroġenu biex jappoġġja l-integrazzjoni 
tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli fis-
sistemi tal-enerġija, inkluż permezz tal-użu 
tiegħu bħala mezz ta’ ħżin tal-enerġija 
kompetittiv għal elettriku prodott minn 
sorsi ta’ enerġija rinnovabbli.

Or. en

Emenda 57
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-proġetti li joperaw taħt l-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu wara 
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Sejħiet għal proposti jistgħu jinkludu 
kwalunkwe istituzzjoni eliġibbli bħala 
parteċipant jew koordinatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni (anke fi rwol ta’ koordinazzjoni) m’għandhiex tkun limitata għall-membri. 

Emenda 58
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Ambitu tal-attivitajiet

1. Sabiex ikunu ssodisfati l-objettivi 
stabbiliti fl-Artikolu 2, il-programm ta’
riċerka Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 
jista’ jiffinanzja attivitajiet ta’ riċerka u 
żvilupp li jkun fihom il-Livelli ta’ Tlestija 
Teknoloġika minn 2 sa 6.
2. Jekk il-programm ta’ riċerka Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 jipprevedi 
attivitajiet ta’ innovazzjoni li jkun fihom 
il-Livelli ta’ Tlestija Teknoloġika minn 7 
sa 8, ir-rati ta’ finanzjament għal 
azzjonijiet indiretti għandhom jitnaqqsu 
skont [l-Artikolu 22] tar-Regoli għall-
Parteċipazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu għandu l-għan li jiċċara l-ambitu tal-attivitajiet tal-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2, b’mod partikolari rigward il-Livelli ta’ Tlestija 
Teknoloġika relevanti koperti mill-programm ta’ riċerka tagħha. Ir-Regoli għall-
Parteċipazzjoni jitolbu wkoll aktar kunsiderazzjoni tal-kunċett ta’ Livell ta’ Tlestija 
Teknoloġika biex jiġu stipulati l-livelli ta’ finanzjament, kwistjoni li ġiet trattata f’dan l-
artikolu fir-rigward tar-rati ta’ finanzjament użati f’azzjonijiet indiretti.
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Emenda 59
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inklużi l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, 
għall-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 biex 
tkopri l-ispejjeż amministrattivi u spejjeż 
operattivi, għandha tkun ta’ EUR 700 
miljun, li għandhom jikkonsistu f’dan li 
ġej:

Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inklużi l-kontribuzzjonijiet tal-Istati 
Membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-
Kummerċ Ħieles (EFTA), għall-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu 2 biex tkopri l-ispejjeż 
amministrattivi u spejjeż operattivi, 
għandha tkun ta’ EUR 700 miljun, li 
għandhom jikkonsistu f’dan li ġej:

Or. fr

Emenda 60
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inklużi l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, 
għall-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 biex 
tkopri l-ispejjeż amministrattivi u spejjeż 
operattivi, għandha tkun ta’ EUR 700
miljun, li għandhom jikkonsistu f’dan li 
ġej:

Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inklużi l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, 
għall-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 biex 
tkopri l-ispejjeż amministrattivi u spejjeż 
operattivi, għandha tkun ta’ EUR 612.5
miljun, li għandhom jikkonsistu f’dan li 
ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jiġi propost li l-baġit tal-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 
jitnaqqas bi 12.5 % b’konsegwenza tat-tnaqqis globali tal-pakkett Orizzont 2020 fil-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali (QFP), sabiex ma jiġix ipperikolat il-bilanċ sensittiv ta’ finanzjament 
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għar-riċerka kollaborattiva fil-qasam taċ-ċelloli tal-fjuwil u l-idroġenu, minn naħa waħda, u 
l-finanzjament għall-JTIs, min-naħa l-oħra. L-istess tnaqqis għandu japplika għal JTIs oħra. 
Fl-istess ħin, qed jiġi propost li jitnaqqas il-perjodu ta’ żmien tal-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 b’4 snin, li jimplika l-istabbiliment ta’ baġit imġedded 
skont il-QFP wara l-2020.

Emenda 61
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inklużi l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, 
għall-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 biex 
tkopri l-ispejjeż amministrattivi u spejjeż 
operattivi, għandha tkun ta’ EUR 700
miljun, li għandhom jikkonsistu f’dan li 
ġej:

Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inklużi l-approprjazzjonijiet tal-EFTA, 
għall-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 biex 
tkopri l-ispejjeż amministrattivi u spejjeż 
operattivi, għandha tkun ta’ EUR 612.5
miljun, li għandhom jikkonsistu f’dan li 
ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis huwa proporzjonali għat-tnaqqis globali impost fuq il-baġit ta’ Orizzont 2020 u 
huwa meħtieġ biex ma joħloqx żbilanċ fil-finanzjament bejn l-Impriżi Konġunti u programmi 
u prijoritajiet oħra li dwarhom intlaħaq qbil għal Orizzont 2020. Tnaqqis proporzjonali tal-
baġit għandu japplika għall-Impriżi Konġunti u s-Sħubijiet Pubbliċi-Privati kollha.

Emenda 62
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sa EUR 600 miljun li jikkorrispondu 
mal-kontribuzzjoni kommessa skont l-
Artikolu 4(1),

(a) sa EUR 525 miljun li jikkorrispondu 
mal-kontribuzzjoni kommessa skont l-
Artikolu 4(1),

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis huwa proporzjonali għat-tnaqqis globali impost fuq il-baġit ta’ Orizzont 2020 u 
huwa meħtieġ biex ma joħloqx żbilanċ fil-finanzjament bejn l-Impriżi Konġunti u programmi 
u prijoritajiet oħra li dwarhom intlaħaq qbil għal Orizzont 2020. Tnaqqis proporzjonali tal-
baġit għandu japplika għall-Impriżi Konġunti u s-Sħubijiet Pubbliċi-Privati kollha.

Emenda 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) sa EUR 600 miljun li jikkorrispondu 
mal-kontribuzzjoni kommessa skont l-
Artikolu 4(1),

(a) sa EUR 525 miljun li jikkorrispondu 
mal-kontribuzzjoni kommessa skont l-
Artikolu 4(1),

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jiġi propost li l-baġit tal-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 
jitnaqqas bi 12.5 % b’konsegwenza tat-tnaqqis globali tal-pakkett Orizzont 2020 fil-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali (QFP), sabiex ma jiġix ipperikolat il-bilanċ sensittiv ta’ finanzjament 
għar-riċerka kollaborattiva fil-qasam taċ-ċelloli tal-fjuwil u l-idroġenu, minn naħa waħda, u 
l-finanzjament għall-JTIs, min-naħa l-oħra. L-istess tnaqqis għandu japplika għal JTIs oħra. 
Fl-istess ħin, qed jiġi propost li jitnaqqas il-perjodu ta’ żmien tal-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 b’4 snin, li jimplika l-istabbiliment ta’ baġit imġedded 
skont il-QFP wara l-2020.

Emenda 64
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sa EUR 100 miljun bi tqabbil ma’
kwalunkwe kontribut addizzjonali 
kommess fuq l-ammont minimu speċifikat 
fl-Artikolu 4(1).

(b) sa EUR 87.5 miljun bi tqabbil ma’
kwalunkwe kontribut addizzjonali 
kommess fuq l-ammont minimu speċifikat 
fl-Artikolu 4(1).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jiġi propost li l-baġit tal-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 
jitnaqqas bi 12.5 % b’konsegwenza tat-tnaqqis globali tal-pakkett Orizzont 2020 fil-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali (QFP), sabiex ma jiġix ipperikolat il-bilanċ sensittiv ta’ finanzjament 
għar-riċerka kollaborattiva fil-qasam taċ-ċelloli tal-fjuwil u l-idroġenu, minn naħa waħda, u 
l-finanzjament għall-JTIs, min-naħa l-oħra. L-istess tnaqqis għandu japplika għal JTIs oħra. 
Fl-istess ħin, qed jiġi propost li jitnaqqas il-perjodu ta’ żmien tal-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 b’4 snin, li jimplika l-istabbiliment ta’ baġit imġedded 
skont il-QFP wara l-2020.

Emenda 65
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sa EUR 100 miljun bi tqabbil ma’
kwalunkwe kontribut addizzjonali 
kommess fuq l-ammont minimu speċifikat 
fl-Artikolu 4(1).

(b) sa EUR 87.5 miljun bi tqabbil ma’
kwalunkwe kontribut addizzjonali 
kommess fuq l-ammont minimu speċifikat 
fl-Artikolu 4(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis huwa proporzjonali għat-tnaqqis globali impost fuq il-baġit ta’ Orizzont 2020 u 
huwa meħtieġ biex ma joħloqx żbilanċ fil-finanzjament bejn l-Impriżi Konġunti u programmi 
u prijoritajiet oħra li dwarhom intlaħaq qbil għal Orizzont 2020. Tnaqqis proporzjonali tal-
baġit għandu japplika għall-Impriżi Konġunti u s-Sħubijiet Pubbliċi-Privati kollha.

Emenda 66
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontribuzzjoni għandha titħallas mill-
approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-

Il-kontribuzzjoni għandha titħallas mill-
approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-
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Unjoni allokat lill-Programm Speċifiku 
Orizzont 2020 li jimplimenta l-Programm 
Qafas Orizzont 2020 skont id-
dispożizzjonijiet relavanti fl-
Artikolu 58(1)(c)(iv) u l-Artikoli 60 u 61 
tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 għal korpi li hemm referenza 
għalihom fl-Artikolu 209 ta’ dak ir-
Regolament.

Unjoni allokat lill-Programm Speċifiku 
Orizzont 2020 li jimplimenta l-Programm 
Qafas Orizzont 2020 skont id-
dispożizzjonijiet relevanti fl-
Artikolu 58(1)(c)(iv) u l-Artikoli 60
paragrafi 1 sa 4 u 61 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 għal korpi li 
hemm referenza għalihom fl-Artikolu 209 
ta’ dak ir-Regolament.

Or. en

Emenda 67
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-ftehim ta’ delegazzjoni li hemm 
referenza għalih fil-paragrafu 2 għandu 
jindirizza l-elementi stabbiliti fl-
Artikolu 58(3) u l-Artikoli 60 u 61 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
u fl-Artikolu 40 tar-Regolament delegat 
tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 kif
ukol bħala inter alia dawn li ġejjin:

3. Il-ftehim ta’ delegazzjoni li hemm 
referenza għalih fil-paragrafu 2 għandu 
jindirizza l-elementi stabbiliti fl-
Artikolu 58(3) u l-Artikoli 60 paragrafi 1 
sa 4 u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 u fl-Artikolu 40 tar-
Regolament delegat tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 1268/2012 kif ukoll bħala inter alia 
dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 68
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-arranġamenti rigward l-għoti tad-dejta 
neċessarja biex ikun assigurat li l-
Kummissjoni tkun kapaċi taqdi l-obbligi 
tagħha ta’ disseminazzjoni u rappurtaġġ;

(d) l-arranġamenti rigward l-għoti tad-dejta 
neċessarja biex ikun assigurat li l-
Kummissjoni tkun kapaċi taqdi l-obbligi 
tagħha ta’ disseminazzjoni u rappurtaġġ, 
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inkluża informazzjoni kompluta dwar il-
proposti kollha u l-ftehimiet tal-għotja u l-
imsieħba tagħhom li għandha tiddaħħal 
fid-database globali ta’ Orizzont 2020 
[ECORDA] b’mod f’waqtu;

Or. en

Emenda 69
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kontribuzzjonijiet lejn l-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu 2 kif stipulat fil-klawżola 13(2) 
u Klawżola 13(3)(b) tal-Istatuti stabbiliti fl-
Anness;

(a) kontribuzzjonijiet lejn l-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu 2 għall-infiq amministrattiv u 
l-parteċipazzjoni tagħhom f’azzjonijiet 
indiretti kif stipulat fil-klawżola 13(2) u l-
klawżola 13(3)(b) tal-Istatuti stabbiliti fl-
Anness.

Or. en

Emenda 70
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-kontribuzzjonijiet in natura ta’ mill-
inqas EUR 300 miljun matul il-perjodu 
definit fl-Artikolu 1 mill-Membri għajr l-
Unjoni jew entitajiet kostitwenti tagħhom, 
li jikkonsistu fl-ispejjeż imġarrba 
minnhom fl-implimentazzjoni ta’
attivitajiet addizzjonali barra l-pjan ta’
ħidma tal-Impriża Konġunta fil-qasam 

imħassar
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taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 
jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-
Inizjattiva Teknoloġika Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu. 
Programmi ta’ finanzjament oħra tal-
Unjoni jkunu jistgħu jappoġġjaw dawk l-
ispejjeż b’konformità mar-regoli u l-
proċeduri applikabbli. F’dawn il-każijiet, 
il-finanzjament mill-Unjoni m’għandux 
jissostitwixxi kontribuzzjonijiet in natura 
mill-Membri għajrl-Unjoni jew entitajiet 
kostitwenti tagħhom.

Or. en

Emenda 71
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dawk l-ispejjeż imsemmija fil-punt (b) ma 
għandhomx ikunu eliġibbli għall-appoġġ 
finanzjarju tal-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2. L-
attivitajiet korrispondenti għandhom ikun 
stabbiliti f’attivitajiet addizzjonali annwali 
fil-pjan li għandu jindika l-valur stmat ta’
dawk il-kontribuzzjonijiet.

Il-kontribuzzjonijiet addizzjonali matul il-
perjodu definit fl-Artikolu 1 ta’ dan ir-
Regolament mill-Membri għajr l-Unjoni 
jew entitajiet kostitwenti tagħhom, li 
jikkonsistu fl-ispejjeż imġarrba minnhom 
fl-implimentazzjoni ta’ attivitajiet 
addizzjonali barra l-pjan ta’ ħidma tal-
Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 u li 
jikkontribwixxu għall-għanijiet tal-
Inizjattiva Teknoloġika Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 
għandhom jiġu kkwantifikati. Programmi 
ta’ finanzjament oħra tal-Unjoni jkunu 
jistgħu jappoġġjaw dawk l-ispejjeż
f’konformità mar-regoli u l-proċeduri 
applikabbli. Dawk l-ispejjeż imsemmija 
fil-punt (b) ma għandhomx ikunu eliġibbli 
għall-appoġġ finanzjarju mill-Impriża
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu 2 u m’għandhomx jgħoddu 
għall-kontribuzzjoni in natura għall-
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Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 L-attivitajiet 
korrispondenti għandhom ikun stabbiliti 
f’attivitajiet addizzjonali annwali fil-pjan li 
għandu jindika l-valur stmat ta’ dawk il-
kontribuzzjonijiet.

Or. en

Emenda 72
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet imsemmija fil-punt (b) 
tal-paragrafu 2 u l-klawżola 13(3)(b) tal-
Istatuti stabbiliti fl-Anness, l-ispejjeż 
għandhom jiġu stabbiliti skont il-prattika 
normali tal-kontabilità tal-ispejjeż tal-
entitajiet ikkonċernati, skont l-istandards 
tal-kontabilità applikabbli tal-pajjiż fejn 
kull waħda mill-entitajiet hija stabbilita, u 
l-istandards tal-kontabilità internazzjonali 
applikabbli / l-istandards ta’ rappurtaġġ 
finanzjarju internazzjonali. L-ispejjeż 
għandhom jiġu ċċertifikati minn awditur 
estern indipendenti maħtur mill-entità 
konċernata. Il-valutazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet għandha tiġi vverifikata 
mill-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2. F’każ li 
jifdal xi inċertezzi, dawn jistgħu jiġu 
awditjati mill-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2.

4. Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet imsemmija fil-punt (b) 
tal-paragrafu 2 u l-klawżola 13(3)(b) tal-
Istatuti stabbiliti fl-Anness, l-ispejjeż 
għandhom jiġu stabbiliti skont il-prattika 
normali tal-kontabilità tal-ispejjeż tal-
entitajiet ikkonċernati, skont l-istandards 
tal-kontabilità applikabbli tal-pajjiż fejn 
kull waħda mill-entitajiet hija stabbilita, u 
l-istandards tal-kontabilità internazzjonali 
applikabbli / l-istandards ta’ rappurtaġġ 
finanzjarju internazzjonali. L-ispejjeż tal-
kontribuzzjonijiet imsemmija fil-klawżola 
13(3)(b) tal-Istatuti inklużi fl-Anness
għandhom jiġu ċċertifikati minn awditur 
estern indipendenti maħtur mill-entità 
konċernata Il-valutazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet għandha tiġi vverifikata 
mill-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2. F’każ li 
jifdal xi inċertezzi, dawn jistgħu jiġu 
awditjati mill-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2. L-
entità kkonċernata għandha tippreżenta 
f’rapport annwali l-attivitajiet addizzjonali 
tagħha lill-pubbliku ġenerali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-attivitajiet addizzjonali li se jitwettqu minn membri privati huma addizzjoni 
mixtieqa għall-effett ta’ lieva tal-JTI, dawn m’għandhomx ikunu suġġetti għal awditjar. L-
attivitajiet addizzjonali għandhom ikunu ppjanati u mwettqa konsegwentement, determinati 
b’mod ċar bħala kontribuzzjonijiet in natura, u jsir rapport annwali fuqhom. Iżda dawn l-
attivitajiet mhumiex ikkofinanzjati mill-Unjoni u għaldaqstant għandhom ikunu eżentati minn 
kontroll għajr permezz tal-Impriża Konġunta.

Emenda 73
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal Regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet imsemmija fil-punt (b) 
tal-paragrafu 2 u l-klawżola 13(3)(b) tal-
Istatuti stabbiliti fl-Anness, l-ispejjeż 
għandhom jiġu stabbiliti skont il-prattika 
normali tal-kontabilità tal-ispejjeż tal-
entitajiet ikkonċernati, skont l-istandards 
tal-kontabilità applikabbli tal-pajjiż fejn 
kull waħda mill-entitajiet hija stabbilita, u 
l-istandards tal-kontabilità internazzjonali 
applikabbli / l-istandards ta’ rappurtaġġ 
finanzjarju internazzjonali. L-ispejjeż 
għandhom jiġu ċċertifikati minn awditur 
estern indipendenti maħtur mill-entità 
konċernata. Il-valutazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet għandha tiġi vverifikata 
mill-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2. F’każ li 
jifdal xi inċertezzi, dawn jistgħu jiġu
awditjati mill-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2.

4. Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet imsemmija fil-punt (b) 
tal-paragrafu 2 u l-klawżola 13(3)(b) tal-
Istatuti stabbiliti fl-Anness, l-ispejjeż 
għandhom jiġu stabbiliti skont il-prattika 
normali tal-kontabilità tal-ispejjeż tal-
entitajiet ikkonċernati, skont l-istandards 
tal-kontabilità applikabbli tal-pajjiż fejn 
kull waħda mill-entitajiet hija stabbilita, u 
l-istandards tal-kontabilità internazzjonali 
applikabbli / l-istandards ta’ rappurtaġġ 
finanzjarju internazzjonali. L-ispejjeż 
għandhom jiġu ċċertifikati minn awditur 
estern indipendenti maħtur mill-entità 
konċernata. Il-valutazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet għandha tiġi vverifikata 
mill-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2. F’każ li 
jifdal xi inċertezzi, dawn jistgħu jiġu
spezzjonati minn awditur maħtur mill-
Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-indipendenza u t-trasparenza sħiħa tal-inizjattiva.
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Emenda 74
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha tadotta r-
regoli finanzjarji speċifiċi tagħha skont l-
Artikolu 209 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 u Regolament
(UE) Nru … [Regolament Delegat dwar il-
mudell tar-Regolament Finanzjarju għal 
sħubiji pubbliċi-privati].

Minkejja l-Artikolu 12 ta’ dan ir-
Regolament, l-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 
għandha tadotta r-regoli finanzjarji 
speċifiċi tagħha skont l-Artikolu 209 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
u Regolament (UE) Nru … [Regolament 
Delegat dwar il-mudell tar-Regolament 
Finanzjarju għal sħubiji pubbliċi-privati].

Or. en

Emenda 75
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Bord tat-Tmexxija għandu, skont l-
Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal, 
jadotta deċiżjoni, abbażi tal-Artikolu 2(1) 
tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-
Artikolu 6 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg 
ta’ Uffiċjali Oħra, li tiddelega s-setgħat 
rilevanti ta’ awtorità li taħtar lid-Direttur 
Eżekuttiv u li tiddefinixxi l-kundizzjonijiet 
skont liema dawn il-delegi ta’ setgħat 
jistgħu jiġu sospiżi. Id-Direttur Eżekuttiv 
huwa awtorizzat li jissottodelega dawn is-
setgħat.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu, skont l-
Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-Persunal, 
jadotta deċiżjoni, abbażi tal-Artikolu 2(1) 
tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-
Artikolu 6 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg 
ta’ Uffiċjali Oħra, li tiddelega s-setgħat 
rilevanti ta’ awtorità li taħtar lid-Direttur 
Eżekuttiv u li tiddefinixxi l-kundizzjonijiet 
skont liema dawn id-delegi ta’ setgħat 
jistgħu jiġu sospiżi. Id-Direttur Eżekuttiv 
huwa awtorizzat li jissottodelega dawn is-
setgħat. Matul il-laqgħa li jmiss tal-Bord 
ta’ Tmexxija, id-Direttur Eżekuttiv 
għandu jirrapporta dwar it-twettiq ta’
dawn id-delegi u s-sottodelegi.

Or. fr



AM\1011987MT.doc 31/72 PE524.727v01-00

MT

Emenda 76
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fil-każ ta’ ċirkostanzi eċċezzjonali, il-
Bord tat-Tmexxija jista’, permezz ta’
deċiżjoni, jissospendi temporanjament id-
delegazzjoni tas-setgħat tal-awtorità tal-
ħatra lid-Direttur Eżekuttiv u dawk 
sottodelegati minn tal-aħħar u jeżerċitahom 
huwa stess jew jiddelegahom lil wieħed 
mill-membri tiegħu jew lil membru tal-
persunal tal-Impriża Konġunta minbarra 
d-Direttur Eżekuttiv.

Il-Bord tat-Tmexxija jista’, permezz ta’
deċiżjoni motivata,  jissospendi 
temporanjament id-delega tas-setgħat tal-
awtorità tal-ħatriet lid-Direttur Eżekuttiv u 
dawk sottodelegati minn tal-aħħar u 
jeżerċitahom huwa stess jew jiddelegahom 
lil wieħed mill-membri tiegħu jew lil 
membru tal-persunal tal-Impriża Konġunta
ħlief id-Direttur Eżekuttiv.

Or. fr

Emenda 77
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-
Immunitajiet tal-Unjoni għandu japplika
għall-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 u l-
persunal tagħha.

Il-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-
Immunitajiet tal-Unjoni għandu japplika
għad-Direttur Eżekuttiv u għall-membri 
tal-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu 2.

Or. fr

Emenda 78
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux 
kuntrattwali, l-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2, 
f’konformità mal-prinċipji ġenerali komuni 
għal-liġijiet tal-Istati Membri, għandha 
tagħmel tajjeb għad-danni kollha kkawżati
mill-persunal tagħha fil-qadi ta’
dmirijiethom.

2. Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux 
kuntrattwali, l-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2, 
f’konformità mal-prinċipji ġenerali komuni 
għal-liġijiet tal-Istati Membri, għandha 
tagħmel tajjeb għad-danni kollha kkawżati
mill-uffiċjali tagħha u mill-membri tal-
Bord tat-Tmexxija fil-qadi tad-dmirijiet 
tagħhom.

Or. fr

Emenda 79
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) tilwim relatat mal-kumpens għal danni 
kkawżati mill-persunal ta’ l-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil 
u l-Idroġenu 2 waqt il-qadi ta’
dmirijiethom;

imħassar

Or. fr

Emenda 80
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward ta’ kwalunkwe kwistjoni 
oħra mhux koperta minn dan ir-
Regolament jew minn atti oħra tal-liġi tal-

imħassar
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Unjoni, għandha tapplika l-liġi tal-Istat 
fejn hija tkun tinsab is-sede tal-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil 
u l-Idroġenu 2.

Or. fr

Emenda 81
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta 
fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu 2, li għandha tivvaluta, b’mod 
partikolari, il-livell ta’ parteċipazzjoni fl-
azzjonijiet indiretti kemm minn entitajiet 
kostitwenti tal-Membri għajr l-Unjoni u 
wkoll minn entitajiet legali oħra, u l-
kontribut tagħhom għalihom. Il-
Kummissjoni għandha tikkomunika l-
konklużjonijiet tagħha, flimkien mal-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill sat-30 ta’ Ġunju 
2018.

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta 
fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu 2, li għandha tivvaluta, b’mod 
partikolari, il-livell ta’ parteċipazzjoni fl-
azzjonijiet indiretti kemm minn entitajiet 
kostitwenti tal-Membri għajr l-Unjoni u 
wkoll minn entitajiet legali oħra, u l-
kontribut tagħhom għalihom. Din għandha 
tinkludi analiżi statistika ddettaljata tal-
ammonti minfuqa fuq proġetti differenti, 
u r-riżultati miksuba b’dawn l-ammonti.
Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-
konklużjonijiet tagħha, flimkien mal-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill sat-30 ta’ Ġunju 
2018.

Or. en

Emenda 82
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta 
fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu 2, li għandha tivvaluta, b’mod 
partikolari, il-livell ta’ parteċipazzjoni fl-
azzjonijiet indiretti kemm minn entitajiet 
kostitwenti tal-Membri għajr l-Unjoni u 
wkoll minn entitajiet legali oħra, u l-
kontribut tagħhom għalihom. Il-
Kummissjoni għandha tikkomunika l-
konklużjonijiet tagħha, flimkien mal-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill sat-30 ta’ Ġunju 
2018.

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta 
fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu 2, li għandha tivvaluta, b’mod 
partikolari, il-livell ta’ parteċipazzjoni fl-
azzjonijiet indiretti kemm minn entitajiet 
kostitwenti tal-Membri għajr l-Unjoni u 
wkoll minn entitajiet legali oħra, u l-
kontribut tagħhom għalihom. Il-
Kummissjoni għandha tikkomunika l-
konklużjonijiet tagħha, flimkien mal-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill sat-30 ta’ Ġunju 
2018. L-evalwazzjoni interim tal-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil 
u l-Idroġenu 2 għandha tifforma parti 
minn evalwazzjoni interim ta’
Orizzont 2020 u kkompilata magħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti t-tibdiliet li saru għall-Artikolu 26 tar-Regolament Orizzont 2020, fejn 
il-JTIs huma msemmija b’mod ċar li huma parti minn evalwazzjoni interim ta’ Orizzont 2020 
u suġġetti għaliha.

Emenda 83
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta 
fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu 2, li għandha tivvaluta, b’mod 
partikolari, il-livell ta’ parteċipazzjoni fl-
azzjonijiet indiretti kemm minn entitajiet 
kostitwenti tal-Membri għajr l-Unjoni u 

1. Sat-30 ta’ Ġunju 2017, il-Kummissjoni 
għandha twettaq evalwazzjoni interim tal-
Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-
Fjuwil u l-Idroġenu 2, li għandha tivvaluta, 
b’mod partikolari, il-livell ta’
parteċipazzjoni fl-azzjonijiet indiretti 
kemm minn entitajiet kostitwenti tal-
Membri għajr l-Unjoni u wkoll minn 
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wkoll minn entitajiet legali oħra, u l-
kontribut tagħhom għalihom. Il-
Kummissjoni għandha tikkomunika l-
konklużjonijiet tagħha, flimkien mal-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill sat-30 ta’ Ġunju 
2018.

entitajiet legali oħra, u l-kontribut tagħhom 
għalihom. Il-Kummissjoni għandha 
tikkomunika l-konklużjonijiet tagħha, 
flimkien mal-osservazzjonijiet tagħha, lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill sal-
31 ta’ Diċembru 2017.

Or. ro

Emenda 84
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal Regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha twettaq
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta 
fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu 2, li għandha tivvaluta, b’mod 
partikolari, il-livell ta’ parteċipazzjoni fl-
azzjonijiet indiretti kemm minn entitajiet 
kostitwenti tal-Membri għajr l-Unjoni u 
wkoll minn entitajiet legali oħra, u l-
kontribut tagħhom għalihom. Il-
Kummissjoni għandha tikkomunika l-
konklużjonijiet tagħha, flimkien mal-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill sat-30 ta’ Ġunju 
2018.

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tippromwovi
evalwazzjoni interim esterna tal-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu 2, li għandha tivvaluta, b’mod 
partikolari:

Or. en

Emenda 85
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal Regolament
Artikolu 11 - subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. il-livell ta’ parteċipazzjoni fi, u l-
kontribut għal, l-azzjonijiet indiretti kemm 
mill-entitajiet kostitwenti tal-Membri 
għajr l-Unjoni, kif ukoll minn entitajiet 
legali oħra; 

Or. en

Emenda 86
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal Regolament
Artikolu 11 - subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. il-kontribut tal-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 
2 għall-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 
2(1)(b) kif ivvalutat, inter alia, mill-
indikaturi tal-prestazzjoni li ġejjin:  artikli 
vvalutati minn pari ppubblikati u l-fattur 
ta’ impatt tagħhom;  l-għadd ta’ privattivi 
ffajljati u liċenzjati; il-progress 
teknoloġiku milħuq kif imkejjel mill-
iskala tal-livell tat-tlestija teknoloġika; l-
għadd ta’ negozji li jkunu nbdew; il-flussi 
tal-flus iġġenerati permezz ta’ prodotti jew 
applikazzjonijiet ġodda; l-għadd ta’
impjiegi maħluqa; valutazzjoni 
komparattiva kompetittiva tas-setturi 
mhux tal-UE; 

Or. en

Emenda 87
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal Regolament
Artikolu 11 – subparagrafu 1c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. il-kontribut tal-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 
2, f’termini kkwantifikati, għall-objettivi 
tekniċi speċifiċi stabbiliti fl-Artikolu 2(2), 
kif ukoll il-valutazzjoni tal-valur 
ekonomiku ta’ dan il-progress tekniku;

Or. en

Emenda 88
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal Regolament
Artikolu 11 - subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. Il-Kummissjoni għandha tikkomunika 
l-konklużjonijiet tagħha, flimkien mal-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill sat-30 ta’ Ġunju 
2018.

Or. en

Emenda 89
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-baġit tal-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 
2 jista’ jkun soġġett għal reviżjoni fil-kors 
tar-Reviżjoni ta’ Nofs il-Perjodu.

Or. en

(Ara l-premessa 20a.)
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Ġustifikazzjoni

Skont ir-riżultat tal-evalwazzjoni interim, u b’kunsiderazzjoni xierqa tal-fatturi relevanti l-
oħra kollha, il-possibilità li l-baġit tal-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu 2 jiġi adattat għandha tiġi inkluża fl-att bażiku legali tal-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2. Ġeneralment, tali referenzi għal reviżjoni 
baġitarja possibbli matul ir-reviżjoni ta’ nofs il-perjodu għandhom ikunu inklużi wkoll fl-atti 
bażiċi legali ta’ Impriżi Konġunti oħra rispettivament.

Emenda 90
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal Regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien sitt xhur wara l-proċess ta’
stralċ tal-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2, iżda 
mhux iktar tard minn sentejn wara li 
tinbeda l-proċedura tal-proċess ta’ stralċ li 
hemm referenza għaliha fi Klawżola 21 tal-
Istatuti inklużi fl-Anness, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel evalwazzjoni finali tal-
Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-
Fjuwil u l-Idroġenu 2. Ir-riżultati ta’ dik l-
evalwazzjoni finali għandhom ikunu 
ppreżentati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

3. Fi żmien sitt xhur wara l-proċess ta’
stralċ tal-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2, iżda 
mhux iktar tard minn sentejn wara li 
tinbeda l-proċedura tal-proċess ta’ stralċ li 
hemm referenza għaliha fi klawżola 21 tal-
Istatuti inklużi fl-Anness, il-Kummissjoni 
għandha tippromwovi evalwazzjoni finali
esterna tal-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2, li tal-
inqas għandha tifhem l-elementi vvalutati 
fl-evalwazzjoni interim. Ir-riżultati ta’ dik 
l-evalwazzjoni finali għandhom ikunu 
ppreżentati lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

Or. en

Emenda 91
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-
baġit fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-

1. Il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-
baġit tal-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
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Unjoni lill-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2
għandha tkun parti mill-kwittanza
mogħtija mill-Parlament Ewropew, fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, lill-
Kummissjoni skont il-proċedura stabbilita 
fl-Artikolu 319 tat-Trattat.

Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 mogħtija 
mill-Parlament Ewropew fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, skont
proċedura komparabbli għal dik prevista 
fl-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u 
għall-Artikoli 164 sa 166 tar-Regolament 
(UE, EURATOM) Nru 966/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u, dan, 
abbażi tar-rapport ta’ awditu tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-kumpaniji konġunti jkunu soġġetti għall-kontrolli ta’ awditu tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri u għall-istess proċeduri ta’ kwittanza bħall-Kummissjoni Ewropea 
b’kontroll baġitarju u kontroll politiku tal-Parlament Ewropew. 

Emenda 92
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-
baġit fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-
Unjoni lill-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 
għandha tkun parti mill-kwittanza
mogħtija mill-Parlament Ewropew, fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, lill-
Kummissjoni skont il-proċedura stabbilita
fl-Artikolu 319 tat-Trattat.

1. Il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-
baġit fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-
Unjoni lill-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 
għandha tkun mogħtija mill-Parlament 
Ewropew, fuq rakkomandazzjoni tal-
Kunsill, qabel il-15 ta’ Mejju tas-sena n+2
skont proċedura komparabbli ma’ dik 
deskritta fil-qosor fl-Artikolu 319 TFUE u 
l-Artikoli 164 u 165 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 u prevista fir-
Regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta 
fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu 2.

Or. en
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Emenda 93
Jean-Pierre Audy

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. F’każ ta’ rifjut ta’ kwittanza mill-
Parlament Ewropew, id-Direttur Eżekuttiv 
għandu jissottometti lill-Bord tat-
Tmexxija li jivvaluta, skont iċ-ċirkostanzi,  
id-deċiżjoni finali li għandha tittieħed.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għall-kredibilità tal-proċess ta’ kwittanza, huwa importanti li r-rifjut ta’ kwittanza jkun 
segwit minn konsegwenzi billi jpoġġi f’idejn il-Bord ta’ Tmexxija d-destin tad-Direttur 
Eżekuttiv. Din il-proċedura mhijiex revoka, iżda hija sempliċiment l-obbligu tad-Direttur 
Eżekuttiv li jerġa’ jpoġġi r-riżenja tiegħu f’idejn il-Bord ta’ Tmexxija li għandu jqis is-
segwitu li għandu jingħata.

Emenda 94
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-membri tal-persunal tal-Impriża 
Konġunta, id-Direttur Eżekuttiv u l-
membri tal-Bord ta’ Tmexxija jiżvelaw bla 
dewmien u mingħajr ma r-responsabbiltà 
tagħhom tista’ tiġi ddubitata bħala riżultat 
ta’ din ir-rivelazzjoni, il-frodi li huma 
setgħu kellhom għarfien tagħhom fl-
eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħhom jew 
mandati lill-OLAF. Jekk huma ma 
jissodisfawx dan l-obbligu, huma jkunu 
personalment responsabbli tal-
konsegwenzi tal-frodi li huma kellhom 
għarfien dwaru u li huma ma żvelawx lill-
OLAF. 
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-ġlieda kontra l-frodi trid tkun prijorità tal-Unjoni.  Din is-sistema ta’ rivelazzjoni, li diġà 
qed taħdem mill-inqas fi Stat Membru wieħed, hija strument utli ħafna għal dan il-għan. 

Emenda 95
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Ir-Regolament (UE) Nru … [Regoli għall-
parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni
f’Orizzont 2020] għandu japplika għall-
azzjonijiet ffinanzjati mill-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu 2. Skont dak ir-Regolament, l-
Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-
Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha titqies bħala 
korp tal-iffinanzjar u għandha tipprovdi 
appoġġ finanzjarju għal azzjonijiet indiretti 
kif stabbilit fi Klawżola 1 tal-Istatuti 
inklużi fl-Anness.

Ir-Regolament (UE) Nru ... [Ir-regoli
għall-parteċipazzjoni u t-tixrid
f’Orizzont 2020] u d-Deċiżjonijiet 
relevanti tal-Kummissjoni għall-
implimentazzjoni tiegħu għandhom 
japplikaw għall-azzjonijiet indiretti
ffinanzjati mill-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2. 
Skont dak ir-Regolament, l-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu 2 għandha titqies bħala korp tal-
iffinanzjar u għandha tipprovdi appoġġ 
finanzjarju għal azzjonijiet indiretti kif 
stabbilit fi Klawżola 1 tal-Istatuti inklużi 
fl-Anness.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda sservi biex tiċċara li mhux biss ir-Regoli għall-Parteċipazzjoni, iżda wkoll atti 
ta’ implimentazzjoni relatati bħar-regoli għat-tressiq, l-evalwazzjoni, l-għażla, l-għoti u l-
proċeduri ta’ reviżjoni japplikaw. Skont l-Artikolu 1(1) tar-Regoli għall-Parteċipazzjoni dawn 
ir-regoli japplikaw biss għal azzjonijiet indiretti.

Emenda 96
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal Regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 8(5) tar-Regolament 
(UE) Nru.../2013 [Regoli għall-
Parteċipazzjoni ta’ Orizzont 2020], il-
pjanijiet ta’ ħidma jistgħu jipprevedu 
kundizzjonijiet addizzjonali ġustifikati 
skont rekwiżiti speċifiċi ta’ politika jew in-
natura u l-objettiv tal-azzjoni, inter alia, li 
l-koordinaturi għandhom ikunu entitajiet 
kostitwenti ta’ Membru għajr l-Unjoni. 
Dan ma għandu taħt l-ebda kundizzjoni, u 
matul il-programm kollu, iqajjem 
kundizzjonijiet mhux xierqa jew irażżan 
lil dawk l-entitajiet li jixtiequ jsiru entità 
kostitwenti ta’ Membru milli jagħmlu 
dan; il-prinċipji tal-ftuħ u t-trasparenza 
għandhom japplikaw tul iż-żmien kollu 
tal-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2. 

Or. en

Emenda 97
Jan Březina

Proposta għal Regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 8(5) tar-Regolament 
(UE) Nru.../2013 [Regoli għall-
Parteċipazzjoni ta’ Orizzont 2020], il-
pjanijiet ta’ ħidma jistgħu jipprevedu 
kundizzjonijiet addizzjonali ġustifikati 
skont rekwiżiti speċifiċi ta’ politika jew in-
natura u l-objettiv tal-azzjoni, inter alia, li 
l-koordinaturi għandhom ikunu entitajiet 
kostitwenti ta’ Membru għajr l-Unjoni.

Or. en
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Emenda 98
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont il-prinċipji tat-trasparenza u n-
nondiskriminazzjoni kif stabbilit fl-
Artikoli 35, 60(1) u 128(1) tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
u l-Artikolu 16 ta’ dan ir-Regolament, is-
sejħiet għal proposti organizzati mill-
Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandhom jiġu 
ppubblikati fil-Portal tal-Parteċipanti ta’
Orizzont 2020 ibbażat fuq l-internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt in-negozjati trilogi ta’ Orizzont 2020 l-istituzzjonijiet ftiehmu li jippromwovu iktar 
koerenza tal-possibilitajiet kollha ta’ sejħa ffinanzjati taħt Orizzont 2020. Fid-dawl ta’ dan, 
il-Kummissjoni wiegħdet li tippromwovi l-pubblikazzjoni tas-sejħiet għal proposti organizzati 
mill-JTIs fuq il-Portal tal-Parteċipanti ta’ Orizzont 2020. Kollha qablu li jsegwu dan l-
approċċ. Din l-emenda għandha l-għan li tibdel l-awtoobbligazzjoni f’rekwiżit legali, biex 
tiggarantixxi informazzjoni sempliċi u aċċessibbli lill-applikanti.

Emenda 99
Teresa Riera Madurell

Proposta għal Regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kwalunkwe approprjazzjonijiet mhux 
użati taħt ir-Regolament (KE) 
Nru 521/2008 għandhom ikunu trasferiti 
lejn l-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2.

5. L-approprjazzjonijiet indispensabbli 
biss meħtieġa biex ikopru l-ispejjeż 
amministrattivi derivati minn sejħiet 
għall-proposti taħt l-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 
1 għandhom jiġu trasferiti lejn l-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu 2 mill-approprjazzjonijiet 
mhux użati taħt ir-Regolament (KE) 
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Nru 521/2008.

Or. en

Emenda 100
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tappoġġa finanzjarjament azzjonijiet 
indiretti tar-riċerka u l-innovazzjoni 
prinċipalment fil-forma ta’ għotjiet;

(a) tappoġġa finanzjarjament azzjonijiet 
indiretti tar-riċerka u l-innovazzjoni 
prinċipalment fil-forma ta’ għotjiet
mogħtija permezz ta’ sejħiet miftuħa lill-
parteċipanti;

Or. en

Emenda 101
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal Regolament
Anness 1 – punt 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) tipprovdi l-komunikazzjoni f’waqtha 
ta’ sejħiet għal proposti, id-disponibbiltà 
ta’ dokumentazzjoni legali, il-proċessi ta’
evalwazzjoni u t-trasparenza tar-riżultati;

Or. en

Emenda 102
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mal-aċċettazzjoni ta’ dawn l-Istatuti u 
permezz ta’ ittra ta’ aċċettazzjoni, il-grupp 
New Energy World Industry Grouping 
AISBL, li huwa organizzazzjoni mhix 
intiża għall-profitt stabbilita skont il-Liġi 
Belġjana (numru tar-reġistrazzjoni:
890025478, bl-uffiċċju permanenti tiegħu 
fi Brussell, il-Belġju) (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ il-"Grupp Industrijali"), 
u

(b) mal-aċċettazzjoni ta’ dawn l-Istatuti u 
permezz ta’ deliberazzjoni mill-entità 
inkarigata mill-governanza tagħha, il-
grupp New Energy World Industry 
Grouping AISBL, li huwa organizzazzjoni 
mhix intiża għall-profitt stabbilita skont il-
Liġi Belġjana (numru tar-reġistrazzjoni:
890025478, bl-uffiċċju permanenti tiegħu 
fi Brussell, il-Belġju) (minn hawn ’il 
quddiem imsejjaħ il-“Grupp Industrijali”), 
u

Or. fr

Emenda 103
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mal-aċċettazzjoni ta’ dawn l-Istatuti u 
permezz ta’ ittra ta’ aċċettazzjoni, il-grupp 
New European Research Grouping on Fuel 
Cells and Hydrogen AISBL, li huwa 
organizzazzjoni mhix intiża għall-profitt 
stabbilita skont il-Liġi Belġjana (numru 
tar-reġistrazzjoni:  0897.679.372, bl-
uffiċċju permanenti tiegħu fi Brussell, il-
Belġju) (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ 
il-"Grupp tar-Riċerka").

(c) mal-aċċettazzjoni ta’ dawn l-Istatuti u 
permezz ta’ deliberazzjoni mill-entità 
inkarigata mill-governanza tagħha, il-
grupp New European Research Grouping 
on Fuel Cells and Hydrogen AISBL, li 
huwa organizzazzjoni mhix intiża għall-
profitt stabbilita skont il-Liġi Belġjana
(numru tar-reġistrazzjoni:   0897.679.372, 
bl-uffiċċju permanenti tiegħu fi Brussell, 
il-Belġju) (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ 
il-“Grupp tar-Riċerka”).

Or. fr

Emenda 104
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 3 – punt 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Membri kollha jistgħu jtemmu s-
sħubija tagħhom fl-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2. 
It-terminazzjoni ssir effettiva u rrevokabbli 
sitt xhur wara n-notifika lill-Membri l-
oħra. Sa minn dak iż-żmien, il-Membru 
preċedenti għandu jiġi rrilaxxat mill-
obbligi kollha għajr dawk approvati jew li 
jsiru mill-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 qabel ma 
jtemm is-sħubija.

1. Il-Membri kollha jistgħu jtemmu s-
sħubija tagħhom fl-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2. 
It-terminazzjoni ssir effettiva u rrevokabbli 
sitt xhur wara n-notifika lill-Membri l-
oħra. Sa minn dak iż-żmien, il-Membru 
preċedenti għandu jiġi rrilaxxat mill-
obbligi kollha għajr dawk approvati jew li 
jsiru mill-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 qabel ma 
jtemm is-sħubija. F’każ ta’ rtirar, jiġi 
stabbilit kont bejn il-membru li jirtira u l-
Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 biex jibbilanċja 
l-obbligi finanzjarji tiegħu. 

Or. fr

Emenda 105
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 3 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jivvaluta 
l-applikazzjoni billi jqis ir-rilevanza u l-
potenzjal tal-valur miżjud tal-applikant 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil 
u l-Idroġenu. Huwa għandu mbagħad 
jiddeċiedi dwar l-applikazzjoni. Ir-regoli 
dwar l-aċċettazzjoni ta’ membri ġodda 
għandhom ikunu pubbliċi u trasparenti, u 
m’għandhomx  joħolqu ostakli żejda, u 
kwalunkwe ċaħda għandha tiġi 
ġġustifikata b’mod ċar bil-miktub u ssir 
disponibbli lill-kandidat u l-Grupp ta’
Rappreżentanti tal-Istati 

Or. en
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Emenda 106
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 3 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-Sħubija fl-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 
ma tistax tiġi ttrasferita lil terza parti ħlief 
bl-approvazzjoni bil-miktub minn qabel 
tal-Bord tat-Tmexxija.

2. Is-Sħubija fl-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 
ma tistax tiġi ttrasferita lil terza parti ħlief 
bl-approvazzjoni bil-miktub minn qabel 
tal-Bord tat-Tmexxija. Din l-approvazzjoni 
għandha tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni 
li għandha dritt li toġġezzjona. 

Or. fr

Emenda 107
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tliet rappreżentanti tal-Kummissjoni; (a) ħames rappreżentanti tal-Kummissjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-perjodu ta’ finanzjament preċedenti kien hemm ħames rappreżentanti tal-Kummissjoni

Emenda 108
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 6 – punt 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għanda żżomm 50%
tad-drittijiet tal-vot. Il-vot tal-Kummissjoni 
għandu jkun indiviżibbli. Il-Grupp 
Industrijali għandu jkollu 43% tad-drittijiet 
tal-vot u l-Grupp tar-Riċerka 7% tad-
drittijiet tal-vot. Il-Membri għandhom 
jagħmlu l-aqwa sforz biex jiksbu kunsens. 
Jekk ma jintlaħaqx kunsens, il-Bord tat-
Tmexxija għandu jieħu d-deċiżjonijiet
tiegħu b’maġġoranza ta’ mill-inqas 75%
tal-voti kollha, inklużi l-voti ta’ dawk li ma 
jkunux preżenti.

1. Il-Kummissjoni għanda żżomm 51 %
tad-drittijiet tal-vot. Il-vot tal-Kummissjoni 
għandu jkun indiviżibbli. Il-Grupp 
Industrijali għandu jkollu 42 % tad-
drittijiet tal-vot u l-Grupp tar-Riċerka 7 %
tad-drittijiet tal-vot. Il-Membri għandhom 
jagħmlu l-aqwa sforz biex jiksbu kunsens. 
Jekk ma jintlaħaqx kunsens, il-Bord tat-
Tmexxija għandu jieħu d-deċiżjonijiet 
tiegħu b’maġġoranza ta’ mill-inqas 75 %
tal-voti kollha, inklużi l-voti ta’ dawk li ma 
jkunux preżenti.

Or. en

Emenda 109
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 6 – punt 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-President tal-Grupp ta’ Rappreżentanti 
tal-Istati għandu jkollu d-dritt jattendi l-
laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija bħala 
osservatur.

Il-President tal-Grupp ta’ Rappreżentanti 
tal-Istati għandu jkollu d-dritt jattendi l-
laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija u jieħu parti 
fid-deliberazzjonijiet tiegħu, imma 
mingħajr drittijiet għal vot.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp ta’ Rappreżentanti tal-Istati kif ukoll il-Kumitat Xjentifiku u l-Forum ta’ Dawk 
b’Interess huma korpi konsultattivi għall-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu 2 skont il-punt 4(2) tal-istatuti. Biex iwettqu kif xieraq dan ir-rwol huma 
għandhom jingħataw id-dritt kemm li jattendu l-laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija kif ukoll jieħdu 
sehem fid-deliberazzjonijiet tiegħu meta jkunu qed iseħħu. Min jagħti konsulenza għandu 
jkollu d-dritt li jitkellem.

Emenda 110
Teresa Riera Madurell
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Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 6 – punt 3 – –  subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-President tal-Kumitat Xjentifiku 
għandu jkollu d-dritt jattendi l-laqgħat 
tal-Bord ta’ Tmexxija u jieħu sehem fid-
deliberazzjonijiet tiegħu, imma mingħajr 
drittijiet għal vot.

Or. en

Emenda 111
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 6 – punt 3 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-President tal-Kumitat Xjentifiku
għandu jkollu d-dritt jattendi l-laqgħat 
tal-Bord ta’ Tmexxija u jieħu sehem fid-
deliberazzjonijiet, imma mingħajr drittijiet 
għal vot.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp ta’ Rappreżentanti tal-Istati kif ukoll il-Kumitat Xjentifiku u l-Forum ta’ Dawk 
b’Interess huma korpi konsultattivi għall-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu 2 skont il-punt 4(2) tal-istatuti. Biex iwettqu kif xieraq dan ir-rwol huma 
għandhom jingħataw id-dritt kemm li jattendu l-laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija kif ukoll jieħdu 
sehem fid-deliberazzjonijiet tiegħu meta jkunu qed iseħħu. Min jagħti konsulenza għandu 
jkollu d-dritt li jitkellem.

Emenda 112
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 6 – punt 3 – subparagrafu 3b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-President tal-Forum ta’ Dawk 
b’Interess għandu jkollu d-dritt jattendi l-
laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija u jieħu 
sehem fid-deliberazzjonijiet, imma 
mingħajr drittijiet għal vot.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Grupp ta’ Rappreżentanti tal-Istati kif ukoll il-Kumitat Xjentifiku u l-Forum ta’ Dawk 
b’Interess huma korpi konsultattivi għall-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu 2 skont il-punt 4(2) tal-istatuti. Biex iwettqu kif xieraq dan ir-rwol huma 
għandhom jingħataw id-dritt kemm li jattendu l-laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija kif ukoll jieħdu 
sehem fid-deliberazzjonijiet tiegħu meta jkunu qed iseħħu. Min jagħti konsulenza għandu 
jkollu d-dritt li jitkellem.

Emenda 113
Teresa Riera Madurell

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 6 – punt 3 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta r-
regoli tal-proċedura tiegħu stess.

Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta u 
jagħmel disponibbli għall-pubbliku r-
regoli tal-proċedura tiegħu stess.

Or. en

Emenda 114
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 7 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
koordinazzjoni kostanti bejn l-attivitajiet 
ta’ Orizzont 2020 u l-attivitajiet tal-
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Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 billi 
regolarment tidentifika 
kumplimentarjetajiet u sinerġiji possibbli, 
inklużi dupplikazzjonijiet mixtieqa, u 
timplimenta proċess ta’ koordinazzjoni 
formali biex tipperfezzjona l-prijoritajiet 
ta’ riċerka koperti minn riċerka 
kollaborattiva skont il-programm qafas u 
l-attivitajiet koperti mill-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil 
u l-Idroġenu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa urġenti ta’ koordinazzjoni ta’ attivitajiet ta’ riċerka skont il-programm qafas u 
l-attivitajiet imwettqa minn JTIs, inkluż il-ġestjoni ta’ dupplikazzjoni mixtieqa u ta’ sinerġiji u 
kumplimentarjetajiet meħtieġa. Naturalment dan il-kompitu jista’ jitwettaq l-aħjar mill-
Kummissjoni li r-rwol tagħha fl-istruttura tat-tmexxija tal-JTIs (50 % tal-voti) għandu 
jipprovdiha b’mezzi suffiċjenti biex tagħmel dan.

Emenda 115
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 7 – punt 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Biex jiġu adottati u jsiru aċċessibbli 
għall-pubbliku regoli miftuħa u 
trasparenti għall-entitajiet li jixtiequ jsiru 
entitajiet kostitwenti ta’ Membru tal-
Impriża Konġunta.

Or. en

Emenda 116
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 7 – punt 2 – punt e 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jaħtar, ikeċċi, jestendi t-terminu tal-
uffiċċju, jipprovdi gwida lil u jagħmel 
monitoraġġ tal-prestazzjoni tad-Direttur 
Eżekuttiv;

(e) jaħtar, jirrevoka, jestendi t-terminu tal-
uffiċċju, jipprovdi gwida lil u jagħmel 
monitoraġġ tal-prestazzjoni tad-Direttur 
Eżekuttiv;

Or. fr

Emenda 117
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 7 – punt 2 – punt ka (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) jaħtar, abbażi ta’ sejħa għal offerta 
pubblika, il-korp indipendenti ta’ awditu 
li ser ikun fdat bl-inkarigu li jippreżenta l-
opinjoni prevista fl-Artikolu 60 §5 tar-
Regolament (UE-EURATOM) Nru 
966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hija r-responsabilità tal-entità permanenti li tapprova l-kontijiet li taħtar il-korp indipendenti 
ta’ awditu  li ser ikun inkarigat li jippreżenta l-opinjoni prevista fl-Artikolu 60 § 5 tar-
Regolament (UE-EURATOM) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill; Sabiex 
tiġi żgurata t-trasparenza, huwa propost li din il-ħatra ssir abbażi ta’ sejħa għal offerta 
pubblika. 

Emenda 118
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 7 – punt 2 – punti 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) japprova s-sejħiet kif ukoll, fejn xieraq, 
ir-regoli relatati għas-sottomissjoni, l-
evalwazzjoni, l-għażla u l-proċeduri ta’
reviżjoni;

(l) japprova s-sejħiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli għas-sottomissjoni, l-evalwazzjoni, l-għażla, l-għoti u l-proċeduri għar-reviżjoni ta’
Orizzont 2020 għandhom japplikaw, mutatis mutandis.

Emenda 119
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 7 – punt 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) japprova s-sejħiet kif ukoll, fejn xieraq, 
ir-regoli relatati għas-sottomissjoni, l-
evalwazzjoni, l-għażla u l-proċeduri ta’
reviżjoni;

(l) japprova s-sejħiet kif ukoll, fejn adatt, 
ir-regoli relatati għall-preżentazzjoni, l-
evalwazzjoni, l-għażla, l-għotjiet, il-
proċeduri ta’ reviżjoni, u n-normi ta’
trasparenza;

Or. en

Emenda 120
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 7 – punt 2 – punt m

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(m) japprova l-lista ta’ azzjonijiet 
magħżula għall-iffinanzjar;

(m) japprova l-lista ta’ azzjonijiet 
magħżula għall-iffinanzjar abbażi tal-lista 
ta’ klassifikazzjoni prodotta minn panel 
ta’ esperti indipendenti skont l-Artikolu 
37 tar-Regolament (UE) Nru .../2013 [ir-
Regoli għall-Parteċipazzjoni ta’ Orizzont 
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2020];

Or. en

Emenda 121
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 7 – punt 2 – punt sa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(sa) jinforma lill-Grupp ta’
Rappreżentanti tal-Istati, il-Kumitat 
Xjentifiku u l-Forum ta’ Dawk b’Interess  
b’mod regolari dwar il-kwistjonijiet kollha 
relevanti għar-rwol konsultattiv tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex iwettqu l-kompitu tagħhom bħala korpi konsultattivi għall-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2, il-Grupp ta’ Rappreżentanti tal-Istati, il-Kumitat 
Xjentifiku u l-Forum ta’ Dawk b’Interess għandhom jirċievu informazzjoni adegwata dwar il-
kwistjonijiet relevanti kollha.

Emenda 122
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 8 – punt 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord tat-Tmexxija minn lista ta’
kandidati proposta mill-Kummissjoni, wara 
proċedura ta’ għażla miftuħa u trasparenti. 
Il-Kummissjoni għandha tassoċja r-
rappreżentazzjoni mis-settur mill-Membri 
l-oħra tal-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 fil-
proċedura tal-għażla kif xieraq.

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord tat-Tmexxija minn lista ta’
kandidati proposta mill-Kummissjoni, wara 
proċedura ta’ għażla miftuħa u trasparenti. 
Il-Kummissjoni għandha tassoċja r-
rappreżentazzjoni mis-settur mill-Membri 
l-oħra tal-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 fil-
proċedura tal-għażla kif xieraq. Il-
Parlament Ewropew għandu d-dritt li 
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joġġezzjona. 

Or. fr

Emenda 123
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 9 – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-Direttur Eżekuttiv għandu b’mod 
partikolari jwettaq dawn il-kompiti li ġejjin
b’mod indipendenti:

4. Id-Direttur Eżekuttiv għandu b’mod 
partikolari jwettaq dawn il-kompiti li 
ġejjin:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-Direttur Eżekuttiv m’għandux ikun indipendenti :  huwa, bħall-persunal, qiegħed 
f’subordinazzjoni b’mod partikolari tal-Bord tat-Tmexxija, u tal-interessi tal-Unjoni 
inġenerali u tal-parteċipanti l-oħra. 

Emenda 124
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 9 – punt 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jissottometti għall-approvazzjoni lill-
Bord tat-Tmexxija l-kontijiet annwali;

(c) jipprepara u jissottometti l-kontijiet 
annwali għall-approvazzjoni lill-Bord tat-
Tmexxija;

Or. fr

Emenda 125
Christian Ehler
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Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 9 – punt 4 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) ifassal rapport annwali dwar il-
progress tal-attivitajiet ta’ riċerka u 
żvilupp f’kooperazzjoni mad-diviżjoni tal-
komunikazzjonijiet tal-Impriża Konġunta 
fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu 2;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun rakkomandabbli li titqassam aktar informazzjoni li tkun faċilment aċċessibbli dwar il-
progress u r-rendiment tal-JTI fuq bażi regolari, sabiex il-JTI tkun aktar viżibbli u jinħoloq 
għarfien tal-kisbiet tagħha fost il-pubbliku ġenerali.

Emenda 126
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 9 – punt 4 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) jorganizza s-sejħa għal offerta 
pubblika li abbażi tagħha l-Bord tat-
Tmexxija jaħtar lill-korp indipendenti ta’
awditu li ser ikun fdat bl-inkarigu li 
jippreżenta l-opinjoni prevista fl-Artikolu 
60 § 5 tar-Regolament (UE-EURATOM) 
Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill;

Or. fr

Emenda 127
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 9 – punt 4 – punt la (ġdid)



AM\1011987MT.doc 57/72 PE524.727v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(la) segwitu dwar kwalunkwe 
rakkomandazzjoni li tirriżulta mill-
evalwazzjoni finali tal-Impriża Konġunta 
fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu, l-evalwazzjoni interim tal-
Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 jew kwalunkwe 
valutazzjoni relevanti oħra tal-attivitajiet 
tal-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 b’mod 
f’waqtu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat impatt suffiċjenti tal-evalwazzjonijiet formali previsti u biex titjieb il-
kwalità tat-tmexxija tal-Impriża Konġunta, id-Direttur Eżekuttiv għandu jkun responsabbli 
biex isegwi kwalunkwe rakkomandazzjoni relevanti.

Emenda 128
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal Regolament
Anness I – parti 9 – punt 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jimmaniġġja s-sejħiet kif mitlub fil-pjan 
ta’ ħidma annwali u l-amminstrazzjoni 
tal-ftehimiet jew deċiżjonijiet, inkluż il-
kordinazzjoni tagħhom;

(b) jimmaniġġja s-sejħiet, inkluż l-
evalwazzjoni minn panel ta’ esperti 
indipendenti, kif mitlub fil-pjan ta’ ħidma
u jamministra l-ftehimiet jew deċiżjonijiet, 
inkluż il-kordinazzjoni tagħhom

Or. en

Emenda 129
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 9 – punt 5 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jissorvelja sistema ta’ informazzjoni u 
promozzjoni għal parteċipazzjoni wiesgħa 
fl-attivitajiet tal-Impriża Konġunta, 
prinċipalment is-Sejħiet għal proposti, 
inkluża konnessjoni mas-sistema ta’ punti 
ta’ kuntatt nazzjonali

Or. en

Emenda 130
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jkun 
magħmul minn mhux iktar minn disa’
membri. Huwa għandu jeleġġi chairperson 
minn fost il-membri tiegħu.

1. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jkun 
magħmul minn 28 membru, wieħed minn
kull Stat Membru, għal perjodu ta’
sentejn li jista’ jiġġedded. Il-grupp għandu 
jeleġġi chairperson minn fost il-membri 
tiegħu għal sena. Il-kompożizzjoni tiegħu 
għandha tirrispetta l-ugwaljanza bejn is-
sessi skont l-Artikolu 16 tal-Programm 
Qafas Orizzont 2020.

Or. ro

Emenda 131
Teresa Riera Madurell

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-membri għandhom jirreflettu 
rappreżentazzjoni bilanċjata ta’ esperti ta’
l-aqwa livell dinji mill-kamp ta’ l-
akkademja, mill-industrija u mill-korpi 
regolatorji. B’mod kollettiv, il-membri tal-
Kumitat Xjentifiku għandu jkollhom il-
kompetenzi xjentifiċi u l-għarfien espert 

2. Il-membri għandhom jirreflettu 
rappreżentazzjoni bilanċjata ta’ esperti tal-
aqwa livell dinji mill-kamp tal-akkademja, 
mill-industrija u mill-korpi regolatorji. 
B’mod kollettiv, il-membri tal-Kumitat 
Xjentifiku għandu jkollhom il-kompetenzi 
xjentifiċi u l-għarfien espert neċessarji li 
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neċessarji li jkopru l-qasam tekniku kollu 
meħtieġ biex isiru rakkomandazzjonijiet 
ibbażati fuq ix-xjenza dwar l-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu 2.

jkopru l-qasam tekniku kollu meħtieġ biex 
isiru rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq ix-
xjenza dwar l-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2. Il-
kompożizzjoni tiegħu għandha tkun tali li 
jkun hemm ugwaljanza bejn is-sessi 
f’konformità mal-Artikolu 16 tar-
Regolament (UE) Nru .../2013 [il-
Programm Qafas Orizzont 2020].

Or. en

Emenda 132
Teresa Riera Madurell

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jagħti parir dwar il-prijoritajiet 
xjentifiċi li għandhom ikunu indirizzati
fil-pjani ta’ ħidma annwali;

(a) jagħti pariri dwar il-prijoritajiet 
xjentifiċi li jridu jiġu indirizzati fil-
pjanijiet ta’ ħidma annwali, inklużi l-
abbozzi tat-testi tas-sejħiet;

Or. en

Emenda 133
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 4 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jagħti parir dwar il-prijoritajiet 
xjentifiċi li għandhom jiġu indirizzati fl-
Aġenda Strateġika tar-Riċerka

Or. en
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Emenda 134
Teresa Riera Madurell

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jiltaqa’
mill-inqas darba fis-sena. Il-laqgħat 
għandhom jissejħu miċ-chairperson tiegħu.

5. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jiltaqa’
mill-inqas darbtejn fis-sena. Il-laqgħat 
għandhom jissejħu miċ-chairperson tiegħu.

Or. en

Emenda 135
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jiltaqa’
mill-inqas darba fis-sena. Il-laqgħat 
għandhom jissejħu miċ-chairperson tiegħu.

5. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jiltaqa’
mill-inqas darbtejn fis-sena. Il-laqgħat 
għandhom jissejħu miċ-chairperson tiegħu.

Or. en

Emenda 136
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jiltaqa’
mill-inqas darba fis-sena. Il-laqgħat 
għandhom jissejħu miċ-chairperson tiegħu.

5. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jiltaqa’
mill-inqas darbtejn fis-sena. Il-laqgħat 
għandhom jissejħu miċ-chairperson tiegħu.

Or. en
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Emenda 137
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jirċievi 
informazzjoni fuq bażi regolari, b’mod 
partikolari dwar il-parteċipazzjoni 
f’azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-
Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2, dwar l-eżitu ta’
kull sejħa u implimentazzjoni ta’ proġett, 
dwar sinerġiji ma’ programmi relevanti 
oħra tal-Unjoni, dwar l-eżekuzzjoni tal-
baġit tal-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 u dwar 
it-tixrid u l-isfruttar tar-riżultati ta’
riċerka.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex iwettaq il-kompitu tiegħu bħala korp konsultattiv għall-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2, il-Kumitat Xjentifiku għandu jirċievi informazzjoni 
adegwata dwar il-kwistjonijiet relevanti kollha.

Emenda 138
Teresa Riera Madurell

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jadotta r-
regoli ta’ proċedura tiegħu.

7. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jadotta u 
jagħmel disponibbli għall-pubbliku r-
regoli tal-proċedura tiegħu.

Or. en
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Emenda 139
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 11 – punt 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
għandu jiltaqa’ mill-inqas darba fis-sena. 
Il-laqgħat għandhom jissejħu mill-
president tiegħu. Id-Direttur Eżekuttiv u l-
president tal-Bord tat-Tmexxija jew ir-
rappreżentanti tagħhom għandhom jattendu 
l-laqgħat.

2. Il-Grupp ta’ Rappreżentanti tal-Istati 
għandu jiltaqa’ mill-inqas darbtejn fis-
sena. Il-laqgħat għandhom jissejħu mill-
president tiegħu. Id-Direttur Eżekuttiv u l-
president tal-Bord tat-Tmexxija jew ir-
rappreżentanti tagħhom għandhom jattendu 
l-laqgħat.

Or. en

Emenda 140
Teresa Riera Madurell

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 11 – punt 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) rabtiet mal-Programm Qafas Orizzont 
2020;

(c) konformità mal-Programm Qafas
Orizzont 2020;

Or. en

Emenda 141
Teresa Riera Madurell

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 11 – punt 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) ir-rakkomandabilità tal-inklużjoni ta’
prijorità ta’ riċerka partikolari koperta 
mill-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 f’sejħiet 
regolari fil-Programm Qafas 
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Orizzont 2020 sabiex jiġu żviluppati 
sinerġiji ġodda ma’ attivitajiet ta’ riċerka 
u innovazzjoni ta’ importanza strateġika;

Or. en

Emenda 142
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 11 – punt 5 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Grupp ta’ Rappreżentanti tal-Istati 
għandu jirċievi informazzjoni fuq bażi 
regolari, b’mod partikolari dwar il-
parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti 
ffinanzjati mill-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 
2, dwar l-eżitu ta’ kull sejħa u l-
implimentazzjoni ta’ proġett, dwar 
sinerġiji ma’ programmi relevanti oħra 
tal-Unjoni, dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit 
tal-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 u dwar 
it-tixrid u l-isfruttar tar-riżultati ta’
riċerka.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex iwettaq il-kompitu tiegħu bħala korp konsultattiv għall-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2, il-Grupp ta’ Rappreżentanti tal-Istati għandu jirċievi 
informazzjoni adegwata dwar il-kwistjonijiet relevanti kollha.

Emenda 143
Teresa Riera Madurell

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 11 – punt 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
tal-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandu jadotta r-
regoli ta’ proċedura tiegħu stess.

6. Il-Grupp ta’ Rappreżentanti tal-Istati 
tal-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandu jadotta u 
jagħmel disponibbli għall-pubbliku r-
regoli tal-proċedura tiegħu stess.

Or. en

Emenda 144
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 11 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Sabiex il-Grupp ta’ Rappreżentanti 
tal-Istati jissodisfa r-responsabbiltajiet 
tiegħu rigward il-punti 3, 4 u 5 ta’ din il-
klawżola, għandu jiġi pprovdut 
regolarment mid-Direttur Eżekuttiv bl-
informazzjoni relevanti kollha dwar ir-
riżultat tas-sejħiet, il-parteċipazzjoni tal-
pajjiżi u l-parteċipanti, inkluż id-dejta 
finanzjarja u l-kontribuzzjonijiet in 
natura dettaljati mill-Membri.

Or. en

Emenda 145
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 12 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Forum ta’ Dawk b’Interess għandu 
jkun infurmat bl-attivitajiet tal-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu 2 u għandu jkun mistieden biex 

2. Il-Forum ta’ Dawk b’Interess għandu 
jkun infurmat bl-attivitajiet tal-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu 2 fuq bażi regolari, b’mod 
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jagħti l-kummenti. partikolari dwar il-parteċipazzjoni 
f’azzjonijiet indiretti ffinanzjati mill-
Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2, dwar l-eżitu ta’
kull sejħa u l-implimentazzjoni ta’
proġett, dwar sinerġiji ma’ programmi 
relevanti oħra tal-Unjoni, dwar l-
eżekuzzjoni tal-baġit tal-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil 
u l-Idroġenu 2 u dwar it-tixrid u l-
isfruttar tar-riżultati ta’ riċerka, u għandu 
jkun mistieden biex jagħti l-kummenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex iwettaq il-kompitu tiegħu bħala korp konsultattiv għall-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2, il-Forum ta’ Dawk b’Interess għandu jirċievi 
informazzjoni adegwata dwar il-kwistjonijiet relevanti kollha.

Emenda 146
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 12 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Forum ta’ Dawk b’Interess għandu 
jkun infurmat bl-attivitajiet tal-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu 2 u għandu jkun mistieden biex 
jagħti l-kummenti.

2. Il-Forum ta’ Dawk b’Interess għandu 
jkun infurmat b’mod regolari bl-attivitajiet 
tal-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 u għandu jkun 
mistieden biex jagħti l-kummenti.

Or. en

Emenda 147
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 14a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14a. Jekk xi membru tal-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil 
u l-Idroġenu 2 jonqos mill-impenji tiegħu 
fir-rigward tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
miftehma, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jieħu nota ta’ dan bil-miktub u 
jistabbilixxi perjodu raġonevoli li fih 
għandu jiġi rrimedjat tali nuqqas. Jekk 
dan in-nuqqas ma jiġix irrimedjat f’dan 
il-perijodu, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jlaqqa’ lill-Bord ta’ Tmexxija biex 
jiddeċiedi jekk għandhiex tiġi rrevokata s-
sħubija tal-membru li qed jonqos jew jekk 
għandhomx jittieħdu xi miżuri oħra 
sakemm jintlaħqu l-obbligi. Kull membru 
li jonqos milli jikkonforma mal-obbligi 
tiegħu jista’ jkun sospiż mid-dritt tiegħu 
tal-vot mill-Bord ta’ Tmexxija, inizjalment 
u wara li jkun instema’ u li l-proċedura 
ta’ regolarizzazzjoni tkun ġiet proposta 
lilu. 

Or. fr

Emenda 148
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 17 – punt 1 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-azzjonijiet magħżula għall-iffinanzjar 
inkluż analiżi statistika skont it-tip ta’
parteċipant, inkluż SMEs, u bil-pajjiż u li 
tindika l-kontribuzzjoni tal-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu 2 lill-parteċipanti u l-azzjonijiet 
individwali.

(c) l-azzjonijiet magħżula għall-iffinanzjar 
inkluż analiżi statistika skont it-tip ta’
parteċipant, inkluż SMEs, l-istatistiki tal-
pajjiżi, u indikazzjoni tal-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 lill-
parteċipanti u l-azzjonijiet individwali.

Or. en
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Emenda 149
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 17 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha 
tirrapporta annwalment lill-Kummissjoni
skont l-Artikolu 60(5) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012.

3. L-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha 
tirrapporta annwalment lill-Kummissjoni u 
lill-awtoritajiet baġitarji.

Fi żmien xahrejn wara t-tmiem ta’ kull 
sena fiskali, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jissottometti l-kontijiet annwali u l-karta 
tal-bilanċ tas-sena ta’ qabel lill-Qorti tal-
Awdituri. Il-Qorti tal-Awdituri tista’
twettaq spezzjonijiet, inklużi verifiki fuq 
il-post.

Or. en

Emenda 150
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 17 – punt 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 
għandhom ikunu eżaminati minn korp
indipendenti ta’ awditu kif stipulat fl-
Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 
għandhom ikunu eżaminati mill-Qorti tal-
Awdituri fil-qafas tal-proċedura ta’
kwittanza. Fil-ħidma tagħha, il-Qorti 
tikkunsidra dawk tal-korp indipendenti ta’
awditu li ser ikun fdat bl-inkarigu li 
jippreżenta l-opinjoni prevista fl-Artikolu 
60 § 5 tar-Regolament (UE-EURATOM) 
Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill;

Or. fr
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Emenda 151
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 17 – punt 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 
għandhom ikunu eżaminati minn korp 
indipendenti ta’ awditu kif stipulat fl-
Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 
għandhom ikunu eżaminati mill-Qorti tal-
Awdituri skont l-Artikolu 287 tat-Trattat.

Or. en

Emenda 152
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 17 – punt 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 
2 ma għandhomx ikunu soġġetti għal 
eżami mill-Qorti tal-Awdituri.

imħassar

Or. en

Emenda 153
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 17 – punt 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 
2 ma għandhomx ikunu soġġetti għal 
eżami mill-Qorti tal-Awdituri.

imħassar
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Or. fr

Emenda 154
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 17 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Qorti tal-Awdituri għandha tħejji 
Rapport Annwali Speċifiku dwar l-
Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2.

Or. en

Emenda 155
Christian Ehler

Proposta għal Regolament
Anness 1 – parti 20 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu 2 jista’ jadotta regoli għall-
prevenzjoni u l-immaniġġjar ta’ kunflitti 
ta’ interess fir-rigward tal-Membri, il-korpi 
u l-persunal tagħha. F’dawk ir-regoli, 
għandha ssir dispożizzjoni biex ikun evitat 
kwalunkwe kunflitt ta’ interess għar-
rappreżentanti tal-Membri li jservu fil-
Bord tat-Tmexxija.

2. Il-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu 2 għandu jadotta regoli għall-
prevenzjoni u l-immaniġġjar ta’ kunflitti 
ta’ interess fir-rigward tal-Membri, il-korpi 
u l-persunal tagħha. F’dawk ir-regoli, 
għandha ssir dispożizzjoni biex ikun evitat 
kwalunkwe kunflitt ta’ interess għar-
rappreżentanti tal-Membri li jservu fil-
Bord tat-Tmexxija.

Or. en

Emenda 156
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 21 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 tkun 
għaddejja mill-proċess ta’ stralċ, l-assi 
tagħha għandhom jintużaw biex ikopru l-
obbligi tagħha u l-ispiża relatata mal-
proċess ta’ stralċ. Kwalunkwe fdal għandu 
jitqassam fost il-Membri fiż-żmien tal-
proċess ta’ stralċ proporzjonalment mal-
kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom lill-
Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-
Fjuwil u l-Idroġenu 2. Kwalunkwe fdal 
bħal dan imqassam lill-Unjoni għandu jiġi 
ritornat lill-baġit tal-Unjoni.

4. Meta l-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 tkun 
għaddejja mill-proċess ta’ stralċ, l-assi 
tagħha għandhom jintużaw biex ikopru l-
obbligi tagħha u l-ispiża relatata mal-
proċess ta’ stralċ. Kwalunkwe fdal għandu 
jitqassam fost il-Membri fiż-żmien tal-
proċess ta’ stralċ proporzjonalment mal-
kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom lill-
Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-
Fjuwil u l-Idroġenu 2. Kwalunkwe fdal 
bħal dan imqassam lill-Unjoni għandu jiġi 
ritornat lill-programm speċifiku li 
jimplimenta l-Programm Qafas Orizzont 
2020 fi ħdan il-baġit tal-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jekk ikun hemm fdal, huwa loġiku li dawn għandhom ikunu trasferiti lill-Programm Qafas 
Orizzont 2020.

Emenda 157
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal Regolament
Anness – 1.4.3

Test propost mill-Kummissjoni

1.4.3. Indikaturi tar-riżultati u tal-impatt 
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Biex tiġi ssorveljata l-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 
matul il-perjodu mill-2014 sal-2020 b’konformità mal-għanijiet tal-programm, huwa 
propost sett ta’ Indikaturi Ewlenin tar-Rendiment (KPIs).

Qasam Deskrizzjoni tal-KPI Mira Meta?

Għan operattiv 1 Infiq pubbliku u privat fir-Riċerka u l-
Iżvilupp, l-innovazzjoni u l-attivitajiet ta’
skjerament bikri fl-Ewropa (li huma 
kawżati minn Impriża Konġunta)

> €1.4 biljun 
matul 2014-
2020 

Sal-2020

Għan operattiv 2 Parteċipazzjoni mill-SMEs fil-programm 
tal-Impriża Konġunta

≥ 25% Kull CfP

Għan operattiv 3 Proġetti ta’ turija tal-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 
ospitati fl-Istati Membri u r-Reġjuni li 
jibbenefikaw minn Fondi Strutturali tal-UE

7 proġetti Sal-2020

Għan operattiv 4 Iż-żmien biex tingħata l-għotja (mill-
għeluq tas-sejħa sal-firma tal-għotja)

Iż-żmien biex isir il-ħlas

< 180 jum

< 90 jum
Kull CfP

Emenda
1.4.3. Indikaturi tar-riżultati u tal-impatt 
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Biex tiġi ssorveljata l-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 
2 matul il-perjodu mill-2014 sal-2020 b’konformità mal-għanijiet tal-programm, 
huwa propost sett ta’ Indikaturi Ewlenin tar-Rendiment (KPIs).

Qasam Deskrizzjoni tal-KPI Mira Meta?

Għan operattiv 1

Infiq pubbliku u privat fir-Riċerka u 
l-Iżvilupp, l-innovazzjoni u l-
attivitajiet ta’ skjerament bikri fl-
Ewropa (li huma kawżati minn 
Impriża Konġunta)

> €1.4 
biljun 
matul 

2014-2020 

Sal-2020

Għan operattiv 2
Parteċipazzjoni mill-SMEs fil-
programm tal-Impriża Konġunta ≥ 25% Kull CfP

Għan operattiv 3

Proġetti ta’ turija tal-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-
Fjuwil u l-Idroġenu 2 ospitati fl-Istati 
Membri u r-Reġjuni li jibbenefikaw 
minn Fondi Strutturali tal-UE

35 proġett Sal-2020

Għan operattiv 4
Iż-żmien biex tingħata l-għotja (mill-
għeluq tas-sejħa sal-firma tal-għotja)

Iż-żmien biex isir il-ħlas

< 180 jum

< 90 jum
Kull CfP

Or. en


