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Emenda 44
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Orizzont 2020 - il-Programm Qafas 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) 
stabbilit permezz tar-Regolament (UE) 
Nru .../2013 tal-parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’ ... 20135 (minn hawn ’il 
quddiem ‘Programm Qafas Orizzont 
2020’) jimmira li jikseb impatt ikbar fuq ir-
riċerka u l-innovazzjoni billi
jikkontribwixxi għat-tisħiħ tas-sħubiji
pubbliċi-pubbliċi, inkluż permezz tal-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
mwettqa minn diversi Stati Membri skont 
l-Artikolu 185 tat-Trattat.

(2) Orizzont 2020 - il-Programm Qafas 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) 
stabbilit permezz tar-Regolament (UE) 
Nru .../2013 tal-parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’ ... 20135 (minn hawn ’il 
quddiem ‘Programm Qafas Orizzont 
2020’) jimmira li jikseb impatt ikbar fuq ir-
riċerka u l-innovazzjoni billi  jiżviluppa 
sinerġiji aktar mill-qrib, iżid il-
koordinazzjoni u jevita duplikazzjoni 
mhux meħtieġa ma’ programmi ta’
riċerka internazzjonali, nazzjonali u 
reġjonali.  Sħubiji pubbliċi-pubbliċi, 
inkluż il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fi 
programmi mwettqa minn diversi Stati 
Membri skont l-Artikolu 185 tat-Trattat, 
għandhom jiksbu dawn l-għanijiet, 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet speċifikati 
f’dak ir-Regolament, partikolarment fl-
Artikolu 20, u jkunu konformi bis-sħiħ 
mal-prinċipji ġenerali li japplikaw għal 
Orizzont 2020.

__________________ __________________
5ĠU … [H2020 FP] 5ĠU … [H2020 FP]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tenfasizza l-prinċipji importanti li ġew maqbula matul in-negozjati ta’
Orizzont 2020 dwar P2Ps u l-kisbiet li għandhom jilħqu.

Emenda 45
Christian Ehler
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Minħabba li l-iskop ġenerali ta’
Orizzont 2020 li titwettaq aktar 
simplifikazzjoni u armonizzazzjoni tal-
qafas tal-finanzjament tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-livell tal-Unjoni, it-tul ta’
żmien tas-sħubijiet pubbliċi-pubbliċi 
kollha ffinanzjati taħt Orizzont 2020 
għandu jkun allinjat mat-tul ta’ żmien tal-
Programm Qafas, sabiex fil-futur jiġu 
evitati ġabriet differenti  ta’ regoli li qed 
jiffunzjonaw b’mod parallel u piżijiet 
amministrattivi addizzjonali relatati għall-
parteċipanti;

Or. en

Emenda 46
Maria Badia i Cutchet

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Madwar 20 miljun persuna fit-
territorju kollu tal-Unjoni Ewropea 
għandhom “impjiegi bojod” fis-settur tas-
saħħa u tas-servizzi soċjali, ċifra li 
mistennija tiżdied fis-snin li ġejjin 
minħabba t-tixjiħ tal-popolazzjoni. It-
taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja f’dan is-
settur sensittiv għandhom ikunu prijorità 
ewlenija. Għalhekk, il-ħtieġa għall-
impjiegi fis-settur tas-saħħa u tas-servizzi 
soċjali u għall-investimenti f’ħiliet 
moderni, bħal pereżempju l-użu tat-
teknoloġiji tal-informazzjoni, għandha 
tiġi vvalutata b’mod aktar preċiż.

Or. es
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Emenda 47
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Taħt l-Isħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u 
f’Saħħtu stabbilita taħt l-Unjoni tal-
Innovazzjoni, is-soluzzjonijiet tal-ICT
huma mistennija li jkollhom rwol 
importanti fl-ilħuq tal-miri tagħha ta’
sentejn ħajja addizzjonali b’saħħithom sal-
2020 kif ukoll it-titjib tal-kwalità tal-ħajja 
għaċ-ċittadini u t-titjib fl-effiċjenza tas-
sistemi tal-kura fl-Unjoni. Il-Pjan 
Strateġiku ta’ Implimentazzjoni tagħha 
jiffissa l-prijoritajiet biex jaċċellera u jżid 
l-innovazzjoni fit-tixjiħ attiv u f’saħħtu 
madwar l-Unjoni, fi tlett dominji: il-
prevenzjoni u l-promozzjoni tas-saħħa, il-
kura u l-fejqan, u l-għixien indipendenti u 
l-inklużjoni soċjali.

(9) Taħt l-Isħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni dwar it-Tixjiħ Attiv u 
f’Saħħtu stabbilita taħt l-Unjoni tal-
Innovazzjoni, is-soluzzjonijiet innovattivi 
li jinkludu prodotti u servizzi li jintegraw 
l-ICT, huma mistennija li jkollhom rwol 
importanti fl-ilħuq tal-miri tagħha ta’
sentejn ħajja addizzjonali b’saħħithom sal-
2020 kif ukoll it-titjib tal-kwalità tal-ħajja 
għaċ-ċittadini u t-titjib fl-effiċjenza tas-
sistemi tal-kura fl-Unjoni. Il-Pjan 
Strateġiku ta’ Implimentazzjoni tagħha 
jiffissa l-prijoritajiet biex jaċċellera u jżid 
l-innovazzjoni fit-tixjiħ attiv u f’saħħtu 
madwar l-Unjoni, fi tliet dominji: il-
prevenzjoni u l-promozzjoni tas-saħħa, il-
kura u l-fejqan, u l-għajxien indipendenti u 
l-inklużjoni soċjali.

Or. en

Emenda 48
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-Programm tar-Riċerka u l-Iżvilupp
Għixien Megħjun Kontestwalment (minn 
hawn ’il quddiem ‘il-programm AAL’) 
għandu jibni fuq il-kisbiet tal-programm 
preċedenti u jindirizza n-nuqqasijiet tiegħu 
billi jħeġġeġ parteċipazzjoni iktar tal-utenti 

(10) Il-Programm tar-Riċerka u l-Iżvilupp
Għajxien Megħjun Kontestwalment (minn 
hawn ’il quddiem ‘il-programm AAL’) 
għandu jibni fuq il-kisbiet tal-programm 
preċedenti u jindirizza n-nuqqasijiet tiegħu 
billi jħeġġeġ parteċipazzjoni iktar tal-utenti 



PE524.770v01-00 6/20 AM\1012277MT.doc

MT

fil-proġetti u permezz ta’ implimentazzjoni 
tal-programm b’inqas intoppi.

fil-proġetti minn stadju bikri u permezz ta’
implimentazzjoni tal-programm b’inqas 
intoppi.

Or. en

Emenda 49
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Skont il-mira taċ-ċifra stipulata fir-
rigward tal-parteċipazzjoni tal-SMEs 
f’azzjonijiet indiretti tal-Qafas Orizzont  
2020, il-Programm AAL għandu jimmira 
li jiddedika 20 % tal-baġit previst tiegħu 
għal azzjonijiet indiretti għall-SMEs.

Or. en

Emenda 50
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex ikun żgurat li impenn 
finanzjarju mill-Unjoni ikun imqabbel 
mill-Istati Parteċipanti, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni għandha tkun 
suġġetta għal impenji formali mill-Istati 
Parteċipanti qabel il-varar tal-Programm 
AAL u l-ilħuq tagħhom. Il-kontribuzzjoni 
tal-Istati Parteċipanti għall-Programm AAL 
għandha tinkludi l-ispejjeż amminsitrattivi 
mġarrba fil-livell nazzjonali għall-operat 
effettiv tal-programm.

(13) Sabiex ikun żgurat li impenn 
finanzjarju mill-Unjoni ikun imqabbel 
mill-Istati Parteċipanti, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni għandha tkun 
suġġetta għal impenji formali mill-Istati 
Parteċipanti qabel il-varar tal-Programm 
AAL u l-ilħuq tagħhom. Il-kontribuzzjoni 
tal-Istati Parteċipanti għall-Programm AAL 
għandha tinkludi l-ispejjeż amminsitrattivi 
mġarrba fil-livell nazzjonali għall-operat 
effettiv tal-programm. Il-parteċipazzjoni 
bħala Stati Parteċipanti fil-Programm 
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Konġunt AAL għandha tkun suġġetta 
għal kontribuzzjoni finanzjarja minima 
jekk il-pajjiż ikun se jipparteċipa fil-
programm ta’ ħidma annwali.

Or. en

Emenda 51
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti 
ffinanzjati mill-Programm AAL hija 
suġġetta għar-Regolament (UE) Nru ... 
/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
ta’ ... 2013 li jistabbilixxi r-regoli għall-
parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni fil-
’Programm Qafas għar-Riċerka ul-
Innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-
2020)’15. Madankollu, minħabba ħtiġijiet 
operattivi speċifiċi tal-Programm AAL 
hemm bżonn li jiġu pprovduti derogi mir-
Regolament skont l-Artikolu 1(3) ta’ dak 
ir-Regolament.

(18) Il-parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti 
ffinanzjati mill-Programm AAL hija 
suġġetta għar-Regolament (UE) Nru ... 
/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
ta’ ... 2013 li jistabbilixxi r-regoli għall-
parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni fil-
’Programm Qafas għar-Riċerka ul-
Innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-
2020)’15. Madankollu, minħabba ħtiġijiet 
operattivi speċifiċi tal-Programm AAL 
hemm bżonn li jiġu pprovduti derogi mir-
Regolament skont l-Artikolu 1(3) ta’ dak 
ir-Regolament. Hemm bżonn ukoll li 
jitnaqqsu aktar il-frammentazzjoni u l-
koordinazzjoni insuffiċjenti tal-istrumenti 
finanzjarji differenti, ir-regoli tal-
eliġibbiltà u s-sistema ta’ rimbors li jservu 
bħala ostaklu għall-innovazzjoni.

__________________ __________________
15ĠU L…, …, p. … [H2020 RfP]. 15ĠU L…, …, p. … [H2020 RfP].

Or. en

Emenda 52
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Hemm bżonn ta’ derogi speċifiċi mir-
Regolament (UE) Nru ... / 2013 [Reg. 
għall-Part. f’Orizzont 2020] għaliex il-
Programm AAL huwa intenzjonat bħala 
programm li huwa qrib l-innovazzjoni tas-
suq, fejn jiġu miġbura flimkien ħafna flussi 
differenti ta’ fondi nazzjonali (bħall-
innovazzjoni tar-riċerka, il-programmi ta’
finanzjament tas-saħħa u l-industrija). 
Dawk il-programmi nazzjonali għandhom 
min-natura tagħhom regoli ta’
parteċipazzjoni differenti u ma jistgħux 
ikunu mistennija li jallinjaw kompletament 
mar-Regolament (UE) Nru .../2013 [Reg. 
għall-Part. f’Orizzont 2020]. 
Addizzjonalment, il-Programm AAL qed 
jimmira b’mod partikolari l-impriżi żgħar u 
medji u organizzazzjonijiet tal-utenti li 
normalment ma jipparteċipawx fl-
attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-
Unjoni. Il-kontribuzzjoni finazjarja tal-
Unjoni, sabiex tiffaċilita l-parteċipazzjoni 
ta’ dawk l-impriżi u organizzazzjonijiet,
hija pprovduta skont ir-regoli magħrufa 
sew tal-programmi ta’ finanzjament 
nazzjonali tagħhom u implimentati 
permezz ta’ għotja unika li tikkombian l-
finanzjament tal-Unjoni mal-finanzjament 
nazzjonali korrispondenti.

(19) Hemm bżonn ta’ derogi speċifiċi mir-
Regolament (UE) Nru ... / 2013 [Reg. 
għall-Part. f’Orizzont 2020] għaliex il-
Programm AAL huwa intenzjonat bħala 
programm li huwa qrib l-innovazzjoni tas-
suq, fejn jiġu miġbura flimkien ħafna flussi 
differenti ta’ fondi nazzjonali (bħall-
innovazzjoni tar-riċerka, il-programmi ta’
finanzjament tas-saħħa u l-industrija). 
Dawk il-programmi nazzjonali għandhom 
min-natura tagħhom regoli ta’
parteċipazzjoni differenti u ma jistgħux 
ikunu mistennija li b’mod immedjat
jallinjaw kompletament mar-Regolament
(UE) Nru .../2013 [Reg. għall-Part. 
f’Orizzont 2020]. Madankollu, il-
Programm AAL għandu jindirizza aktar 
il-kumplessità li  tinħoloq minn eliġibbiltà 
finanzjarja u nazzjonali differenti tal-
pajjiżi u l-effett tagħha fuq l-
implimentazzjoni u l-parteċipazzjoni.
Addizzjonalment, il-Programm AAL qed 
jimmira b’mod partikolari l-impriżi żgħar u 
medji u organizzazzjonijiet tal-utenti li 
normalment ma jipparteċipawx fl-
attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-
Unjoni. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni, sabiex tiffaċilita l-parteċipazzjoni 
ta’ dawk l-impriżi u organizzazzjonijiet,
għandha tiġi pprovduta skont ir-regoli 
magħrufa sew u implimentati permezz ta’
għotja unika li tikkombina l-finanzjament 
tal-Unjoni mal-finanzjament nazzjonali 
korrispondenti.

Or. en

Emenda 53
Maria Badia i Cutchet

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 22a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) L-azzjonijiet previsti fil-Programm 
AAL għandhom jikkontribwixxu biex 
isaħħu s-sistemi tas-saħħa Ewropej u l-
kopertura sanitarja, peress li 
jikkostitwixxu mekkaniżmu kruċjali biex 
jinżamm il-benessri soċjali u jitnaqqsu l-
inugwaljanzi fil-qasam tal-assistenza bejn 
reġjuni u setturi tal-popolazzjoni, li qed 
jiżdiedu b’mod allarmanti minħabba l-
kriżi ekonomika u soċjali attwali.

Or. es

Emenda 54
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni għall-Programm AAL li tkopri 
l-ispejjeż amminsitrattivi u l-ispejjeż 
opreattivi għandha tkun EUR 175.000.000. 
Il-kontribuzzjoni għnadha titħallas mill-
approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-
Unjoni allokat lill-partijiet rilevanti tal-
Programm Speċipfiku li jimplimenta l-
Programm Qafas Orizzont 2020 stabbilit 
permezz tad-Deċiżjoni .../2013/UE skont l-
Artikolu 58(1)(c)(vi) u l-Artikoli 60 u 61 
tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012.

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni għall-Programm AAL li tkopri 
l-ispejjeż amminsitrattivi u l-ispejjeż 
opreattivi għandha tkun EUR 153 125 000. 
Il-kontribuzzjoni għandha titħallas mill-
approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-
Unjoni allokat lill-partijiet rilevanti tal-
Programm Speċifiku li jimplimenta l-
Programm Qafas Orizzont 2020 stabbilit 
permezz tad-Deċiżjoni .../2013/UE skont l-
Artikolu 58(1)(c)(vi) u l-Artikoli 60 u 61 
tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-baġit tal-P2Ps u tal-PPPs għandu jitnaqqas bi 12.5 % b’konsegwenza tat-tnaqqis globali 
tal-pakkett Orizzont 2020 fil-QFP, sabiex ma jiġux ipperikolati l-bilanċ sensittiv ta’
finanzjament għar-riċerka kollaborattiva, min-naħa waħda, u l-finanzjament għas-sħubiji, 
min-naħa l-oħra.
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Emenda 55
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-Istati Parteċipanti juru li l-
Programm  AAL hu stabbilit skont l-
objettivi u l-prijoritajiet ta’ riċerka kif 
stipulati fil-Qafas Orizzont 2020;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tenfasizza li għandu jkun hemm koerenza qawwija bejn l-attivitajiet tal-P2Ps u l-
prijoritajiet tar-riċerka kif definiti fil-Programm Qafas Orizzont 2020.

Emenda 56
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) l-Istati Parteċipanti juru li l-
Programm  AAL hu stabbilit skont il-
prinċipji ġenerali li jirregolaw il-Qafas 
Orizzont 2020;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tenfasizza l-aderenza importanti tal-P2Ps għall-prinċipji ġenerali li japplikaw 
għall-qafas Orizzont 2020 bħalma huma l-aċċess miftuħ, l-ugwaljanza bejn is-sessi u n-
nondiskriminazzjoni li ġew maqbula waqt in-negozjati Orizzont 2020.

Emenda 57
Christian Ehler



AM\1012277MT.doc 11/20 PE524.770v01-00

MT

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) l-Istati Parteċipanti juru li l-
Programm AAL hu stabbilit skont il-
kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 20 tar-
Regolament (UE) Nru .../2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-... 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tenfasizza l-prinċipji importanti li ġew maqbula matul in-negozjati ta’
Orizzont 2020 dwar P2Ps u l-kisbiet li għandhom jilħqu.

Emenda 58
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 16(1) 
tar-Regolament (UE) Nru .../2013 [Regoli 
għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni 
f’Orizzont 2020], il-ftehimiet tal-għotja 
mal-parteċipanti għandhom jiġu ffirmati 
mill-aġenzija ta’ ġestjoni tal-programm 
nazzjonali nominat.

3. Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 16(1) 
tar-Regolament (UE) Nru .../2013 [Regoli 
għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni 
f’Orizzont 2020], il-ftehimiet tal-għotja 
mal-parteċipanti għandhom jiġu ffirmati 
mill-aġenzija ta’ ġestjoni tal-programm 
nazzjonali nominat. It-tul taż-żmien li fih 
irid isir il-kuntratt għandu jkun 
ippubblikat u għandu jkun limitat għal 5 
xhur.

Or. en

Emenda 59
Christian Ehler
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Skont il-prinċipji tat-trasparenza u 
tan-nondiskriminazzjoni kif stabbiliti fl-
Artikoli 60(1) u 128(1) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012, sejħiet għal 
proposti organizzati mill-AAL JP 
għandhom ikunu ppubblikati fuq il-Portal 
tal-Parteċipanti Orizzont 2020 ibbażat fuq 
l-internet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt in-negozjati trilogi ta’ Orizzont 2020 l-istituzzjonijiet qablu li jippromwovu koerenza 
akbar tal-possibilitajiet kollha ta’ sejħiet ffinazjati taħt Orizzont 2020. Għal dan il-għan, il-
Kummissjoni wiegħdet li tippromwovi l-pubblikazzjoni tal-Sejħiet għal Proposti (CfPs) 
organizzati mill-PPPs u mill-P2Ps fuq il-Portal tal-Parteċipazzjoni Orizzont 2020. Din l-
emenda għandha l-għan li tibdel l-awtoobbligu f’rekwiżit legali, li jiggarantixxi informazzjoni 
sempliċi u aċċessibbli għall-applikanti.

Emenda 60
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjon
interim tal-programm AAL. Il-
Kummissjoni għandha tipprepara rapport 
dwar dik l-evalwazzjoni li jinkludi l-
konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u l-
osservazzjonijiet mill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-
30 ta’ Ġunju 2018.

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha twettaq
evalwazzjoni interim tal-programm AAL. 
Il-Kummissjoni għandha tipprepara rapport 
dwar dik l-evalwazzjoni li jinkludi l-
konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u l-
osservazzjonijiet mill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-
30 ta’ Ġunju 2018. Din l-evalwazzjoni 
interim tal-Programm AAL għandha 
tifforma parti minn’ u tkun ikkumpilata 
mal-evalwazzjoni interim ta’ Orizzont 
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2020.

Or. en

Emenda 61
Maria Badia i Cutchet

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport annwali lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar il-progress miksub 
mill-Programm AAL. Dan ir-rapport 
għandu jkun fih informazzjoni dettaljata 
dwar l-implimentazzjoni, b’mod 
partikolari in-numru ta’ proposti 
magħżulin għal finanzjament, it-tip ta’
parteċipanti, SMEs inklużi, u l-istatistika 
skont kull pajjiż.

Or. es

Emenda 62
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 1 – punt 1.1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.1. jaċċellera l-emerġenza ta’ prodotti u 
servizzi innovattivi bbażati fl-ICT għat-
tixjiħ attiv u f’saħħtu fid-dar, fil-komunità, 
jew fuq ix-xgoħol, u b’hekk il-kwalità tal-
ħajja, l-awtonomija, il-parteċipazzjoni fil-
ħajja soċjali, ħiliet u impjegabbiltà ta’
adulti avvanzati fl-età u b’hekk tiżdied l-
effiċjenza tas-saħħa u l-forniment tal-kura 
soċjali;

1.1. jaċċellera l-emerġenza ta’
soluzzjonijiet integrati, prodotti u servizzi
relevanti u affordjabbli u innovattivi, li 
jinkludu dawk ibbażati fl-ICT, għat-tixjiħ 
attiv u f’saħħtu fid-dar, fil-komunità, jew 
fuq ix-xogħol, u b’hekk titjieb il-kwalità 
tal-ħajja, l-awtonomija, il-parteċipazzjoni 
fil-ħajja soċjali, ħiliet u impjegabbiltà ta’
adulti avvanzati fl-età u b’hekk tiżdied l-
effiċjenza tas-saħħa u l-forniment tal-kura 



PE524.770v01-00 14/20 AM\1012277MT.doc

MT

soċjali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għażla u l-affordabilità huma importanti ħafna għall-maġġoranza kbira ta’ persuni 
avvanzanti fl-età u fil-futur dan sa jkun aktar u aktar il-każ. Illum prodotti innovattivi għall-
persuni avvanzanti fl-età ħafna drabi huma żviluppati wisq għal suq niċċa u għalhekk jew 
jimmiraw grupp speċifiku ħafna u/jew huma disponibbli biss bi prezz għoli. Prodotti jew 
servizzi indirizzati skont il-programm jistgħu jkunu bbażati fl-ICT iżda mhux b’mod esklussiv. 
Servizzi u prodotti teknoloġiċi oħra li mhumiex ibbażati fl-ICT jistgħu jikkontribwixxu għall-
Għajxien Attiv u Megħjun;

Emenda 63
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 1 – punt 1.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.1. jaċċellera l-emerġenza ta’ prodotti u 
servizzi innovattivi bbażati fl-ICT għat-
tixjiħ attiv u f’saħħtu fid-dar, fil-komunità, 
jew fuq ix-xgoħol, u b’hekk titjib il-kwalità 
tal-ħajja, l-awtonomija, il-parteċipazzjoni 
fil-ħajja soċjali, ħiliet u impjegabbiltà ta’
adulti avvanzati fl-età u b’hekk tiżdied l-
effiċjenza tas-saħħa u l-forniment tal-kura 
soċjali;

1.1. jaċċellera l-emerġenza ta’ prodotti u 
servizzi innovattivi bbażati fl-ICT għal 
persuni b’diżabbiltà u għat-tixjiħ attiv u 
f’saħħtu fid-dar, fil-komunità, jew fuq ix-
xogħol, u b’hekk titjieb il-kwalità tal-ħajja, 
l-awtonomija, il-parteċipazzjoni fil-ħajja 
soċjali, ħiliet u impjegabbiltà ta’ adulti 
avvanzati fl-età u b’hekk tiżdied l-
effiċjenza tas-saħħa u l-forniment tal-kura 
soċjali;

Or. ro

Emenda 64
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 1 – punt 1.1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.1a. jappoġġja l-iżvilupp ta’ soluzzjonijiet 
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li jikkontribwixxu għall-indipendenza u 
għat-tnaqqis ta’ sens ta’ iżolazzjoni soċjali 
ta’ persuni avvanzati fl-età, fejn il-
komponent tal-ICT m’għandux 
jissostitwixxu l-kuntatt uman, iżda 
għandu jkun kumplimentari għall-kuntatt 
uman. Soluzzjonijiet ibbażati fl-ICT taħt 
il-programm għandhom jintegraw l-
aspetti mhux tal-ICT fil-mod kif ikunu 
mfassla.

Or. en

Emenda 65
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 1 – punt 1.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2. iżomm u jkompli jiżviluppa massa 
kritika ta’ riċerka applikata, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni fil-livell tal-Unjoni fl-oqsma 
ta’ prodotti u servizzi bbażati fl-ICT għat-
tixjiħ attiv u f’saħħtu;

1.2. iżomm u jkompli jiżviluppa massa 
kritika ta’ riċerka applikata, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni fil-livell tal-Unjoni tas-
soluzzjonijiet integrati, prodotti u servizzi, 
li jinkludu dawk bbażati fl-ICT, għat-tixjiħ 
attiv u b’saħħtu;

Or. en

Emenda 66
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 1 – punt 1.2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2. iżomm u jkompli jiżviluppa massa 
kritika ta’ riċerka applikata, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni fil-livell tal-Unjoni fl-oqsma 
ta’ prodotti u servizzi bbażati fl-ICT għat-
tixjiħ attiv u f’saħħtu;

1.2. iżomm u jkompli jiżviluppa massa 
kritika ta’ riċerka applikata, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni fil-livell tal-Unjoni fl-oqsma 
ta’ prodotti u servizzi bbażati fl-ICT għal 
persuni b’diżabbiltà għat-tixjiħ attiv u 
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f’saħħtu;

Or. ro

Emenda 67
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 1 – punt 1.3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.3. jiżviluppa soluzzjonijiet kosteffettivi, 
inkluż l-istabbilment ta’ standards 
interoperabbli rilevanti u l-iffaċilitar tal-
lokalizzazzjoni u l-adattament ta’
soluzzjonijiet komuni, li huma kompatibbli 
ma’ preferenzi soċjali varji u aspetti 
regolatorji fil-livell nazzjonali jew 
reġjonali, jirrispettaw il-privatezza u d-
dinjità tal-adulti avvanzati fl-età u, fejn 
applikabbli, jappoġġaw l-aċċess għal 
servizzi f’żoni rurali u perfierali jew
jibbenefikaw gruppi ta’ nies oħra, bħal nies 
b’diżabbiltajiet.

1.3. jiżviluppa soluzzjonijiet kosteffettivi, 
inkluż l-istabbilment ta’ standards 
interoperabbli rilevanti u l-iffaċilitar tal-
lokalizzazzjoni u l-adattament ta’
soluzzjonijiet komuni, li huma kompatibbli 
ma’ preferenzi soċjali varji u aspetti 
regolatorji fil-livell nazzjonali jew 
reġjonali, jirrispettaw il-privatezza u d-
dinjità tal-adulti avvanzati fl-età u, fejn 
applikabbli, jappoġġaw l-aċċess għal 
servizzi f’żoni rurali u perfierali u
jibbenefikaw gruppi ta’ nies oħra, bħal nies 
b’diżabbiltajiet. Biex titjieb l-aċċessibbiltà, 
l-implimentazzjoni obbligatorja tal-
kunċett ta’ Disinn għall-Kulħadd 
għandha tiżgura l-iżvilupp u t-
trasferiment ta’ prodotti li huma totalment 
aċċessibbli għall-persuni avvanzati fl-età, 
persuni b’diżabbiltà u b’mod aktar 
ġenerali għall-popolazzjoni kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proġetti kollha tat-Tixjiħ Attiv u b’Saħħtu appoġġjati mill-UE għandhom jappoġġjaw l-
implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabbiltà li 
riċentament kienet ratifikata mill-Unjoni Ewropea, għalhekk għandhom jippromwovu l-
kunċett ta’ Disinn għall-Kulħadd bħala prerekwiżit għall-finanzjament.

Emenda 68
Christian Ehler
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 1 – punt 1.3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.3. jiżviluppa soluzzjonijiet kosteffettivi, 
inkluż l-istabbilment ta’ standards 
interoperabbli rilevanti u l-iffaċilitar tal-
lokalizzazzjoni u l-adattament ta’
soluzzjonijiet komuni, li huma kompatibbli 
ma’ preferenzi soċjali varji u aspetti 
regolatorji fil-livell nazzjonali jew 
reġjonali, jirrispettaw il-privatezza u d-
dinjità tal-adulti avvanzati fl-età u, fejn 
applikabbli, jappoġġaw l-aċċess għal 
servizzi f’żoni rurali u perfierali jew 
jibbenefikaw gruppi ta’ nies oħra, bħal nies 
b’diżabbiltajiet.

1.3. jiżviluppa soluzzjonijiet kosteffettivi, 
inkluż l-istabbilment ta’ standards 
interoperabbli rilevanti u l-iffaċilitar tal-
lokalizzazzjoni u l-adattament ta’
soluzzjonijiet komuni, li huma kompatibbli 
ma’ preferenzi soċjali varji u aspetti 
regolatorji fil-livell nazzjonali jew 
reġjonali, jirrispettaw il-privatezza u d-
dinjità tal-adulti avvanzati fl-età, jiżgura l-
protezzjoni u s-sigurtà ta’ dejta personali,
u, fejn applikabbli, jappoġġaw l-aċċess 
għal servizzi f’żoni rurali u perfierali jew 
jibbenefikaw gruppi ta’ nies oħra, bħal nies 
b’diżabbiltajiet.

Or. en

Emenda 69
Silvia-Adriana Țicău,

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 1 – punt 1.3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.3a. b’hekk jiżgura l-kunfidenzjalità tad-
dejta privata fir-rigward tal-prodotti u s-
servizzi kollha u l-ogħla livelli tal-
protezzjoni tad-dejta u tal-privatezza mill-
istadju tat-tfassil;

Or. ro

Emenda 70
Maria Badia i Cutchet

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Programm AAL għandu 
jiggarantixxi li tiġi promossa l-
ugwaljanza bejn is-sessi b’mod effettiv.

Or. es

Emenda 71
Maria Badia i Cutchet

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – parti I – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Programm AAL se jappoġġja l-
innovazzjoni sanitarja u s-saħħa 
elettronika, filwaqt li tiżdied l-
interoperabilità tar-rekords tal-pazjenti u 
forom oħra ta’ saħħa elettronika bħal 
dawk li jużaw l-Internet tal-Oġġetti (IoT).

Or. es

Emenda 72
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – parti I – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-azzjonijiet għandu jkollhom l-għan 
li jikkonsolidaw u janalizzaw metodi 
differenti ta’ involviment tal-utent aħħari 
sabiex ikunu żviluppati linji gwida tal-
aħjar prattika bbażati fuq l-evidenza;

Or. en
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Emenda 73
Maria Badia i Cutchet

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – parti II – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-implimentazzjoni tal-Programm 
AAL għandha tqis is-sitwazzjonijiet 
ikkawżati mid-distakk diġitali biex tiżgura 
l-involviment tal-utenti final fil-
Programm.

Or. es

Emenda 74
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – parti II – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. F’konformità man-natura qrib tas-suq 
tal-Programm AAL u f’konformità mar-
regoli stipulati fir-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 
2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli 
għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, l-AALA 
għandha tistabbilixxi miri ta’ prestazzjoni 
minimi li jixirqu għal żmien għall-għotja u 
żmien għall-pagament skont ir-[Regoli 
għall-Parteċipazzjoni u][r-Regolament 
Finanzjarju] u tiżgura konformità 
magħhom mill-Istati Parteċipanti matul l-
implimentazzjoni tal-Programm AAL.

6. F’konformità man-natura qrib tas-suq 
tal-Programm AAL u f’konformità mar-
regoli stipulati fir-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 
2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli 
għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, l-AALA 
għandha tistabbilixxi miri ta’ prestazzjoni 
minimi li jixirqu għal żmien għall-għotja u 
żmien għall-pagament skont ir-[Regoli 
għall-Parteċipazzjoni u][r-Regolament 
Finanzjarju] u tiżgura konformità 
magħhom mill-Istati Parteċipanti matul l-
implimentazzjoni tal-Programm AAL.
B’mod partikolari iż-żmien għall-għotja 
għandu jsir pubbliku mill-Istati 
Parteċipanti lill-parteċipanti tal-
programm u fi kwalunkwe każ 
m’għandux ikun aktar minn 5 xhur.

Or. en
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Emenda 75
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – parti II – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Kull Stat Parteċipanti għandu jiffaċilità 
l-parteċipazzjoni tal-organizzazzjonijiet li 
jirrapreżentaw l-atturi min-naħa tad-
domanda.

7. Kull Stat Parteċipanti għandu jiżgura 
kemm jista’ jkun kmieni fil-proċess il-
parteċipazzjoni tal-organizzazzjonijiet li 
jirrapreżentaw l-atturi min-naħa tad-
domanda.

Or. en

Emenda 76
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – parti II – punt 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14a. Sabiex tkun żgurata l-
implimentazzjoni effettiva u fil-ħin tal-
programm, it-tul taż-żmien li  jittieħed 
biex ikunu stabbiliti ftehimiet ta’
konsorzju bejn il-parteċipanti tal-proġett 
magħżula għall-finanzjament se jkun 
limitat. Il-Ftehimiet ta’ Konsorzju bejn 
parteċipanti ta’ proġett għandhom jiġu 
ffirmati mhux aktar tard minn 5 xhur 
mid-data tan-notifika tal-għażla.

Or. en


