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Emenda 25
Jean-Pierre Audy

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

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

1. jagħti avviż favorevoli għall-proposta 
tal-Kummissjoni kif emendata;

Or. fr

Emenda 26
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’ jikkonsulta lill-
Parlament jekk beħsiebu jemenda l-
proposta tal-Kummissjoni b’mod 
sostanzjali kif emendata;

Or. fr

Emenda 27
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-Regolament (UE) Nru […]/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ […] 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 — Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020) għandu l-għan li 
jikseb impatt akbar fuq ir-riċerka u l-

(4) Ir-Regolament (UE) Nru […]/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ […] 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 — Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020) għandu l-għan li 
jikseb impatt akbar fuq ir-riċerka u l-
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innovazzjoni billi jgħaqqad il-Programm 
Qafas ta’ Orizzont 2020 u l-fondi mis-
settur privat fi sħubijiet pubbliċi-privati 
f’oqsma ewlenin fejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni jistgħu jikkontribwixxu għall-
għanijiet usa’ ta’ kompetittività tal-Unjoni 
u jgħinu fl-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà. 
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 bid-
Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE.

innovazzjoni billi jgħaqqad il-Programm 
Qafas ta’ Orizzont 2020 u l-fondi mis-
settur privat fi sħubijiet pubbliċi-privati 
f’oqsma ewlenin fejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni jistgħu jikkontribwixxu għall-
għanijiet usa’ ta’ kompetittività tal-Unjoni, 
jappoġġjaw l-investiment privat u jgħinu 
fl-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà. Dawn is-
sħubiji għandhom ikunu bbażati fuq 
impenn fit-tul, inkluża kontribuzzjoni 
bilanċjata 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’ dawk is-sħubiji 
għandhom ikunu miftuħa, trasparenti, 
effettivi u effiċjenti u jagħtu l-opportunità 
li tipparteċipa medda wiesgħa ta’ partijiet 
interessati fl-oqsma speċifiċi tagħhom. 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 bid-
Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE.

__________________ __________________
18 ĠU [PQ Orizzont 2020]. 18 ĠU [PQ Orizzont 2020].

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 28
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Skont id-Deċiżjoni (UE) Nru [...]/2013 (5) Skont ir-Regolament (UE) Nru .../2013 
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tal-Kunsill tal- [...] 2013 li tistabbilixxi l-
Programm Speċifiku li jimplimenta 
Orizzont 2020 (2014-2020) għandu 
jingħata iktar appoġġ għal Impriżi 
Konġunti stabbiliti skont id-Deċiżjoni Nru
1982/2006/KE bil-kundizzjonijiet 
speċifikati fid-Deċiżjoni (UE) Nru 
[...]/2013. Il-prijorità tat-Tmexxija 
Industrijali timmira żewġ linji ta’ attività 
speċifiċi taħt it-Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u l-Komunikazzjoni:
“mikro- u nanoelettronika”, u
“ġenerazzjoni ġdida ta’ komponenti u 
sistemi, inġinjerija ta’ komponenti u 
sistemi inkorporati avanzati u intelliġenti”. 
Is-sistemi ta’ informatika inkorporati
(ARTEMIS) u n-nanoelettronika (ENIAC) 
għandhom jiġu kkombinati f’inizjattiva 
waħda.

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
2013 li jistabblixxi Orizzont 2020 u skont
id-Deċiżjoni (UE) Nru [...]/2013 tal-
Kunsill tal- [...] 2013 li tistabbilixxi l-
Programm Speċifiku li jimplimenta 
Orizzont 2020 (2014-2020) għandu 
jingħata iktar appoġġ għal Impriżi 
Konġunti stabbiliti skont id-Deċiżjoni Nru 
1982/2006/KE bil-kundizzjonijiet 
speċifikati fid-Deċiżjoni (UE) Nru 
[...]/2013. Il-prijorità tat-Tmexxija 
Industrijali timmira żewġ linji ta’ attività 
speċifiċi taħt it-Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u l-Komunikazzjoni:
“mikro- u nanoelettronika”, u
“ġenerazzjoni ġdida ta’ komponenti u 
sistemi, inġinerija ta’ komponenti u 
sistemi inkorporati avvanzati u 
intelliġenti”. Is-sistemi ta’ informatika 
inkorporati (ARTEMIS) u n-
nanoelettronika (ENIAC) għandhom jiġu 
kkombinati f’inizjattiva waħda.

__________________ __________________
19 ĠU [PQ Orizzont 2020]. 19 ĠU [PQ Orizzont 2020].

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 29
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(5) Skont il-Programm Qafas 
Orizzont 2020 u d-Deċiżjoni (UE) Nru
[…]/2013 tal-Kunsill tal-[...] 2013 jista’
jingħata aktar appoġġ lill-impriżi konġunti
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jingħata iktar appoġġ għal Impriżi
Konġunti stabbiliti skont id-Deċiżjoni Nru 
1982/2006/KE bil-kundizzjonijiet
speċifikati fid-Deċiżjoni (UE) Nru 
[...]/2013. Il-prijorità tat-Tmexxija 
Industrijali timmira żewġ linji ta’ attività 
speċifiċi taħt it-Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u l-Komunikazzjoni:
“mikro- u nanoelettronika”, u
“ġenerazzjoni ġdida ta’ komponenti u 
sistemi, inġinjerija ta’ komponenti u 
sistemi inkorporati avanzati u intelliġenti”. 
Is-sistemi ta’ informatika inkorporati
(ARTEMIS) u n-nanoelettronika (ENIAC) 
għandhom jiġu kkombinati f’inizjattiva 
waħda.

kif stabbiliti fil-kundizzjonijiet speċifikati
fil-Programm Qafas Orizzont 2020, b’mod 
partikolari fl-Artikolu 25 tiegħu u 
f’konformità sħiħa mal-prinċipji ġenerali 
stabbiliti fil-Programm Qafas 
Orizzont 2020, u b’mod partikolari mal-
prinċipji dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u 
l-aċċess miftuħ. Il-prijorità tat-Tmexxija 
Industrijali timmira żewġ linji ta’ attività 
speċifiċi taħt it-Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u l-Komunikazzjoni:
“mikro- u nanoelettronika”, u
“ġenerazzjoni ġdida ta’ komponenti u 
sistemi, inġinerija ta’ komponenti u 
sistemi inkorporati avvanzati u 
intelliġenti”. Is-sistemi ta’ informatika 
inkorporati (ARTEMIS) u n-
nanoelettronika (ENIAC) għandhom jiġu 
kkombinati f’inizjattiva waħda.

__________________ __________________
19 ĠU [PQ Orizzont 2020]. 19 ĠU [PQ Orizzont 2020].

Or. en

Emenda 30
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-evalwazzjoni 
interim imsemmija fl-Artikolu 11(1) ta’
dan ir-Regolament u f’konformità mal-
Artikolu 32 tal-Programm Qafas 
Orizzont 2020, Inizjattivi Teknoloġiċi 
Konġunti, bħala strument partikolari ta’
finanzjament, għandhom ikunu suġġetti 
għal valutazzjoni interim fid-dettall, li 
għandha speċifikament tinkludi analiżi 
tal-ftuħ, it-trasparenza, l-effikaċja tat-
trasparenza u l-effiċjenza tagħhom.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-fini ta’ allinjament mal-Artikolu 32 tar-Regolament Qafas H2020.

Emenda 31
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Sabiex tilħaq l-għanijiet tagħha, l-
Impriża Konġunta ECSEL għandha 
tipprovdi appoġġ finanzjarju l-aktar fil-
forma ta’ għotjiet lill-parteċipanti wara 
sejħiet għall-proposti miftuħa u 
kompetittivi. Dan l-appoġġ finanzjarju jrid 
jiġi indirizzat lejn fallimenti tas-suq 
ippruvati li jimpedixxu l-iżvilupp tal-
programm ikkonċernat u jrid ikollu effett 
ta’ inċentiva b’mod illi jibdel l-aġir ta’ min 
jirċevieh.

(19) Sabiex tilħaq l-għanijiet tagħha, l-
Impriża Konġunta ECSEL għandha 
tipprovdi appoġġ finanzjarju l-aktar fil-
forma ta’ għotjiet lill-parteċipanti wara 
sejħiet għall-proposti miftuħa u 
kompetittivi, filwaqt li jitqiesu piżijiet 
amministrattivi mnaqqsa biex jiffaċilitaw 
l-aċċess għall-appoġġ finanzjarju. Dan l-
appoġġ finanzjarju jrid jiġi indirizzat lejn 
fallimenti tas-suq ippruvati li jimpedixxu l-
iżvilupp tal-programm ikkonċernat u jrid 
ikollu effett ta’ inċentiva b’mod illi jibdel 
l-aġir ta’ min jirċevieh.

Or. en

Emenda 32
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għandha tkun ġestita skont il-
prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja soda u r-
regoli rilevanti dwar il-ġestjoni indiretta 
stabbiliti fir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 u r-Regolament Delegat tal-

(22) Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għandha tkun ġestita skont il-
prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja soda u r-
regoli rilevanti dwar il-ġestjoni indiretta 
stabbiliti fl-Artikolu 60(1-4) tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
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Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-
29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli ta’
applikazzjoni tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

u r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni
(UE) Nru 1268/2012 tad-
29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli ta’
applikazzjoni tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

__________________ __________________
26 26 ĠU L 362, 31.12.2012, p.1. 26 26 ĠU L 362, 31.12.2012, p.1.

Or. en

Emenda 33
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) L-awditur intern tal-Kummissjoni 
għandu jeżerċita l-istess poteri fuq l-
Impriża Konġunta ECSEL bħal dawk 
eżerċitati fir-rigward tal-Kummissjoni.

(25) L-awditur intern tal-Kummissjoni 
għandu jeżerċita l-istess kompetenzi 
rigward l-Impriża Konġunta ECSEL bħal 
dawk eżerċitati fir-rigward tal-
Kummissjoni. Dan jappika wkoll għall-
Qorti Ewropea tal-Awdituri u l-Parlament 
Ewropew.

Or. fr

Emenda 34
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Bi qbil mal-Artikolu 287(1) tat-
Trattat, l-istrument kostitwenti ta’ korpi, 
uffiċċji jew aġenziji stabbilit mill-Unjoni 
jista’ jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-
dħul u l-infiq kollu ta’ dawn il-korpi, 
uffiċċji jew aġenzjiji mill-Qorti tal-

imħassra
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Awdituri. Skont l-Artikolu 60(5) tar-
Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012, il-kontijiet tal-korpi skont 
l-Artikolu 209 ta’ dak ir-Regolament iridu 
jiġu eżaminati minn korp indipendenti ta’
verifika li għandu jagħti opinjoni inter 
alia dwar l-affidabilità tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
sottostanti. L-evitar tad-duplikazzjoni tal-
eżaminazzjoni tal-kontijiet jiġġustifika li l-
kontijiet tal-Impriża Konġunta ECSEL 
ma għandhomx ikunu suġġetti għal 
eżaminazzjoni mill-Qorti tal-Awdituri.

Or. en

Emenda 35
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Bi qbil mal-Artikolu 287(1) tat-
Trattat, l-istrument kostitwenti ta’ korpi, 
uffiċċji jew aġenziji stabbilit mill-Unjoni 
jista’ jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-
dħul u l-infiq kollu ta’ dawn il-korpi, 
uffiċċji jew aġenzjiji mill-Qorti tal-
Awdituri. Skont l-Artikolu 60(5) tar-
Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012, il-kontijiet tal-korpi skont 
l-Artikolu 209 ta’ dak ir-Regolament iridu 
jiġu eżaminati minn korp indipendenti ta’
verifika li għandu jagħti opinjoni inter 
alia dwar l-affidabilità tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
sottostanti. L-evitar tad-duplikazzjoni tal-
eżaminazzjoni tal-kontijiet jiġġustifika li l-
kontijiet tal-Impriża Konġunta ECSEL 
ma għandhomx ikunu suġġetti għal 
eżaminazzjoni mill-Qorti tal-Awdituri.

imħassra

Or. de
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Emenda 36
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Bi qbil mal-Artikolu 287(1) tat-
Trattat, l-istrument kostitwenti ta’ korpi, 
uffiċċji jew aġenziji stabbilit mill-Unjoni 
jista’ jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-
dħul u l-infiq kollu ta’ dawn il-korpi, 
uffiċċji jew aġenzjiji mill-Qorti tal-
Awdituri. Skont l-Artikolu 60(5) tar-
Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012, il-kontijiet tal-korpi skont 
l-Artikolu 209 ta’ dak ir-Regolament iridu 
jiġu eżaminati minn korp indipendenti ta’
verifika li għandu jagħti opinjoni inter
alia dwar l-affidabilità tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
sottostanti. L-evitar tad-duplikazzjoni tal-
eżaminazzjoni tal-kontijiet jiġġustifika li l-
kontijiet tal-Impriża Konġunta ECSEL 
ma għandhomx ikunu suġġetti għal 
eżaminazzjoni mill-Qorti tal-Awdituri.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur temmen li l-kontijiet tal-Impriża Konġunta ECSEL għandhom ikunu soġġetti 
għal eżaminazzjoni mill-Qorti tal-Awdituri sabiex ikun żgurat għarfien dirett tal-attivitajiet 
tal-JTIs.

Emenda 37
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 26
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Bi qbil mal-Artikolu 287(1) tat-
Trattat, l-istrument kostitwenti ta’ korpi, 
uffiċċji jew aġenziji stabbilit mill-Unjoni 
jista’ jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-
dħul u l-infiq kollu ta’ dawn il-korpi, 
uffiċċji jew aġenzjiji mill-Qorti tal-
Awdituri. Skont l-Artikolu 60(5) tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, 
il-kontijiet tal-korpi skont l-Artikolu 209 
ta’ dak ir-Regolament iridu jiġu eżaminati 
minn korp indipendenti ta’ verifika li 
għandu jagħti opinjoni inter alia dwar l-
affidabilità tal-kontijiet u l-legalità u r-
regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti. L-
evitar tad-duplikazzjoni tal-eżaminazzjoni 
tal-kontijiet jiġġustifika li l-kontijiet tal-
Impriża Konġunta ECSEL ma għandhomx
ikunu suġġetti għal eżaminazzjoni mill-
Qorti tal-Awdituri.

(26) Bi qbil mal-Artikolu 287(1) tat-
Trattat, l-istrument kostitwenti ta’ korpi, 
uffiċċji jew aġenziji stabbilit mill-Unjoni 
jista’ jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-
dħul u l-infiq kollu ta’ dawn il-korpi, 
uffiċċji jew aġenzjiji mill-Qorti tal-
Awdituri. Skont l-Artikolu 60(5) tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, 
il-kontijiet tal-korpi skont l-Artikolu 209 
ta’ dak ir-Regolament iridu jiġu eżaminati 
minn korp indipendenti ta’ verifika li 
għandu jagħti opinjoni inter alia dwar l-
affidabilità tal-kontijiet u l-legalità u r-
regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti.
Minkejja din l-opinjoni, li ma tikkostitwix 
awditu, huwa ġustifikat li l-kontijiet tal-
Impriża Konġunta ECSEL ikunu suġġetti 
għal eżaminazzjoni mill-Qorti tal-
Awdituri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex ġustifikat li l-kontabilità tal-Impriża Konġunta ECSEL ma tkunx soġġetta għal 
reviżjoni mill-Qorti tal-Awdituri. L-opinjoni, anke jekk issir minn korp indipendenti ta’
verifika, ma jkunx awditu li jippermetti lill-partijiet terzi, inklużi l-Unjoni Ewropea u l-
Parlament, li jkollhom assigurazzjoni għolja li l-kontijiet jirrappreżentaw stampa ċara tas-
sitwazzjoni tal-impriża u li n-negozji sottostanti huma legali u regolari.

Emenda 38
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Mingħajr preġudizzju għall-
evalwazzjoni interim imsemmija fl-
Artikolu 11 u f’konformità mal-
Artikolu 26 tar-Regolament 
Orizzont 2020, Inizjattivi Teknoloġiċi 
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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-effikaċja tagħhom.

Or. en

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 39
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) L-Impriża Konġunta ECSEL 
għandha topera b’mod trasparenti, filwaqt 
li tipprovdi l-informazzjoni disponibbli 
rilevanti kollha lill-korpi konċernati 
tagħha kif ukoll tippromwovi l-attivitajiet 
tagħha kif xieraq.

Or. en

Emenda 40
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Impriżi Konġunti ENIAC u 
ARTEMIS ġew stabbiliti għal perjodu li
jimtemm fil-31 ta’ Diċembru 2017. It-
tranżizzjoni mill-Impriżi Konġunti ENIAC 

(28) L-Impriżi Konġunti ENIAC u 
ARTEMIS ġew stabbiliti għal perjodu li
jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2017. It-
tranżizzjoni mill-Impriżi Konġunti ENIAC 
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u ARTEMIS għall-Impriża Konġunta 
ECSEL għandhom jiġu allinjati u 
sinkronizzati mat-tranżizzjoni mis-Seba’
Programm Qafas għall-Programm Qafas 
Orizzont 2020 biex jiġi żgurat l-aħjar użu 
tal-finanzjament disponibbli għar-riċerka. 
Fl-interess ta’ ċertezza u ċarezza legali, ir-
Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 72/2008 
u Nru 74/2008 għandhom għalhekk 
jitħassru u għandhom jiġu stipulati 
dispożizzjonijiet tranżitorji.

u ARTEMIS għall-Impriża Konġunta 
ECSEL għandhom jiġu allinjati u 
sinkronizzati mat-tranżizzjoni mis-Seba’
Programm Qafas għall-Programm Qafas 
Orizzont 2020 biex jiġi żgurat l-aħjar użu 
tal-finanzjament disponibbli għar-riċerka, 
filwaqt li modifiki jew interferenzi bejn ir-
regoli ENIAC u ARTEMIS min-naħa u r-
regoli ECSEL min-naħa l-oħra 
għandhom ikunu evitati. Fl-interess ta’
ċertezza u ċarezza legali, ir-Regolamenti 
tal-Kunsill (KE) Nru 72/2008 u Nru 
74/2008 għandhom għalhekk jitħassru u 
għandhom jiġu stipulati dispożizzjonijiet 
tranżitorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li fil-każ li jibqa’ attivitajiet x’jitwettqu taħt ENIAC jew ARTEMIS, dawn l-
attivitajiet li jibqa’għandhom isegwu s-sett ta’ regoli “qodma” tal-ENIAC jew ARTEMIS 
rispettivament, filwaqt li l-attivitajiet ECSEL għandhom isegwu s-sett il-“ġdid” 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 41
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Bil-ħsieb li l-għan ġenerali tal-
Orizzont 2020 jikseb aktar 
simplifikazzjoni u armonizzazzjoni tax-
xenarju tal-finanzjament tar-riċerka u l-
innovazzjoni Ewropea, l-Impriżi Konġunti 
għandhom jevitaw settijiet differenti ta’
regoli minn Orizzont 2020.

Or. en
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Emenda 42
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-dawl tal-iskop ġenerali ta’
Orizzont 2020 li titwettaq aktar 
simplifikazzjoni u armonizzazzjoni tax-
xenarju tal-finanzjament 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, sabiex jiġu evitati 
settijiet ta’ regoli differenti li jiffunzjonaw 
b’mod parallel u piżijiet amministrattivi 
addizzjonali relatati għall-parteċipanti u l-
korpi tal-Unjoni fil-futur;

Or. en

Emenda 43
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Premessa 28b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28b) Sabiex jonqos id-distakk tar-riċerka 
u l-innovazzjoni fl-Ewropa, il-
kumplimentarjetà u s-sinerġiji mill-qrib 
għandhom jiġu żviluppati mal-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 tal-potenzjal tat-talent 
Ewropew biex b’hekk jiġi ottimizzat l-
impatt ekonomiku u soċjali tar-riċerka u 
tal-innovazzjoni, u jkunu distinti mill-
politiki u mill-interventi tal-fondi tal-
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politika ta’ koeżjoni u fl-istess ħin 
komplementari magħhom.

Or. en

Emenda 44
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 28b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28b) B’kunsiderazzjoni għall-importanza 
ta’ riċerka bażika fil-ħolqien ta’ ideat li 
jippermettu soluzzjonijiet innovattivi 
futuri, għandhom jinħarġu sejħiet għal 
proposti ta’ proġetti ta’ R&Ż 
kollaborattivi fil-qasam tal-ICT u tar-
riċerka nanoteknoloġika skont 
Orizzont 2020, flimkien u b’mod parallel 
mal-attivitajiet tal-Impriża Konġunta 
ECSEL, partikolarment 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 ikunu 
inklużi wkoll f’CfPs regolari fi programmi ta’ ħidma ta’ Orizzont 2020. Fil-każ tal-ECSEL, 
għandha titwettaq riċerka kollaborattiva b’mod parallel mal-attivitajiet ECSEL f’livelli aktar 
baxxi ta’ Tlestija Teknoloġika , biex tinkiseb inklużjoni usa’ ta’ universitajiet u SMEs fir-
riċerka tal-ICT u tan-nanoteknoloġija ffinanzjata mill-UE, biex jiġi żgurat bilanċ ġust bejn 
Livelli ta’ Tlestija Teknoloġika aktar baxxi u aktar għolja, biex jinħoloq ambjent ta’ riċerka 
kompetittiv u tissaħħaħ l-innovazzjoni futura.

Emenda 45
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Premessa 28c (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28c) Miżuri li jippromwovu l-
parteċipazzjoni tal-SMEs, l-Universitajiet 
u ċ-Ċentri tar-Riċerka għandhom jiġu 
implimentati. F’dan il-kuntest, ostakli li 
jxekklu l-parteċipazzjoni ta’ dawk li jkunu 
ġodda għall-programm għandhom jiġu 
identifikati u indirizzati.

Or. en

Emenda 46
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 28c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28c) Filwaqt li jitqiesu s-sinerġiji 
maħsuba bejn Orizzont 2020 u l-Fondi 
Strutturali, kif ukoll il-programmi ta’
finanzjament ta’ R&Ż nazzjonali u 
reġjonali relevanti, ir-reġjuni tal-Unjoni 
għandhom ikunu mħeġġa jikkontribwixxu 
proattivament għall-attivitajiet tal-Impriża 
Konġunta ECSEL, pereżempju, billi 
jappoġġjaw 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’
ECSEL u l-potenzjal tagħhom li joħolqu 
l-impjiegi u t-tkabbir fil-livell reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Parlament Ewropew irnexxielu jimbotta 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 ikunu mħeġġa
jikkontribwixxu għall-attivitajiet tagħhom, partikolarment fid-dawl tal-potenzjal kbir li 
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għandhom biex isaħħu r-raggruppamenti reġjonali.

Emenda 47
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex tiġi implimentata l-Inizjattiva 
Konġunta Teknoloġika dwar il-
“Komponenti u s-Sistemi Elettroniċi għat-
Tmexxija Ewropea”, Impriża Konġunta 
skont it-tifsira tal-Artikolu 187 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(minn hawn ’il quddiem “Impriża 
Konġunta ECSEL”) qed tiġi stabbilita 
b’dan għal perjodu sal-
31 ta’ Diċembru 2024.

1. Sabiex tiġi implimentata l-Inizjattiva 
Konġunta Teknoloġika dwar il-
“Komponenti u s-Sistemi Elettroniċi għat-
Tmexxija Ewropea”, Impriża Konġunta 
skont it-tifsira tal-Artikolu 187 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(minn hawn ’il quddiem “Impriża 
Konġunta ECSEL”) qed tiġi stabbilita 
b’dan għal perjodu sal-
31 ta’ Diċembru 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parallelliżmu ta’ żewġ ġenerazzjonijiet ta’ JTIs li joħorġu sejħiet (b’numri differenti, regoli 
differenti, baġits differenti) jikkawża spejjeż amministrattivi, iżid il-kumplessità tal-
finanzjament tar-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 oqsfa futuri. It-tqassir tal-qafas ta’ żmien ta’ ECSEL ukoll 
jippermetti li JU li tiffunzjona b’baġit ridott mingħajr ma jkollha tirrevedi l-attivitajiet 
ippjanati.

Emenda 48
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li tiżgura d-disponibbiltà ta’
komponenti u sistemi elettroniċi għal swieq 

(c) li tikkontribwixxi għad-disponibbiltà
ta’ komponenti u sistemi elettroniċi għal 
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ewlenin u li tindirizza l-isfidi tas-soċjetà, li 
jimmiraw biex l-Ewropa tinżamm fuq 
quddiem nett tal-iżviluppi tat-teknoloġija, 
li tnaqqas id-distakk bejn ir-riċerka u l-
isfruttament tal-innovazzjoni, issaħħaħ il-
kapaċitajiet tal-innovazzjoni u toħloq it-
tkabbir ekonomiku u fl-impjiegi fl-Unjoni;

swieq ewlenin u li tindirizza l-isfidi tas-
soċjetà, li jimmiraw biex l-Ewropa 
tinżamm fuq quddiem nett tal-iżviluppi tat-
teknoloġija, li tnaqqas id-distakk bejn ir-
riċerka u l-isfruttament tal-innovazzjoni, 
issaħħaħ il-kapaċitajiet tal-innovazzjoni u 
toħloq it-tkabbir ekonomiku u fl-impjiegi 
fl-Unjoni;

Or. en

Emenda 49
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) għall-allinjament tal-istrateġiji mal-
Istati Membri biex jattiraw l-investiment 
privat u biex jikkontribwixxu għall-
effettività tal-appoġġ pubbliku billi jevitaw 
id-duplikazzjoni inutli u l-frammentazzjoni 
tal-isforzi, u jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni 
għall-atturi involuti fir-riċerka u l-
innovazzjoni;

(d) li tappoġġja l-allinjament tal-istrateġiji 
mal-Istati Membri sabiex jattiraw l-
investiment privat u biex jikkontribwixxu 
għall-effettività tal-appoġġ pubbliku billi
tkun evitata d-duplikazzjoni inutli u l-
frammentazzjoni tal-isforzi, u jiffaċilitaw 
il-parteċipazzjoni għall-atturi involuti fir-
riċerka u l-innovazzjoni;

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) li tinżamm u tikber il-kapaċità tal-
manifattura ta’ sistema tas-semikondutturi 
u intelliġenti fl-Ewropa, inkluż it-tmexxija

(e) li tikkontribwixxi għat-tkabbir tal-
kapaċità tal-manifattura ta’ sistema tas-
semikondutturi u intelliġenti fl-Ewropa, 
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fit-tagħmir tal-manifattura u l-ipproċessar 
tal-materjali;

inkluż għat-tmexxija fit-tagħmir tal-
manifattura u l-ipproċessar tal-materjali;

Or. en

Emenda 51
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) li tippromwovi l-involviment tal-
impriżi żgħar u medji (SMEs) fl-
attivitajiet tagħha, b’konformità mal-
objettivi tal-Programm Qafas 
Orizzont 2020.

Or. ro

Emenda 52
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) li tiżgura pożizzjoni ta’ kmand fil-
inġinerija tad-disinn u s-sistemi inkluż it-
teknoloġiji inkorporati;

(f) li tappoġġja pożizzjoni ta’ kmand
għall-UE fl-inġinerija tad-disinn u s-
sistemi inkluż it-teknoloġiji inkorporati;

Or. en

Emenda 53
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) biex jipprovdi aċċess għall-partijiet 
interessati kollha għal infrastruttura ta’
klassi dinjija tad-disinn u l-manifattura ta’
komponenti elettroniċi u 
inkorporati/ċiberfiżiċi u sistemi intelliġenti;

(g) biex jiffaċilita aċċess għall-partijiet 
interessati kollha għal infrastruttura ta’
klassi dinjija tad-disinn u l-manifattura ta’
komponenti elettroniċi u 
inkorporati/ċiberfiżiċi u sistemi intelliġenti;

Or. en

Emenda 54
Dimitrios Droutsas

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) biex jipprovdi aċċess għall-partijiet 
interessati kollha għal infrastruttura ta’
klassi dinjija tad-disinn u l-manifattura ta’
komponenti elettroniċi u 
inkorporati/ċiberfiżiċi u sistemi intelliġenti;

(g) biex jipprovdi aċċess għall-partijiet 
interessati kollha għal infrastruttura ta’
klassi dinjija tad-disinn u l-manifattura ta’
komponenti elettroniċi u 
inkorporati/ċiberfiżiċi u sistemi intelliġenti;
li tippromwovi l-involviment tal-intrapriżi 
żgħar u medji (SMEs) fl-attivitajiet 
tagħha, f’konformità mal-objettivi tal-
Programm Qafas Orizzont 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

(Allinjament mal-Artikolu 18 tar-Regolament Qafas H2020)

Emenda 55
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt h
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) li trawwem l-iżvilupp ta’ ekosistemi li 
jinvolvu impriżi żgħar u medji (SMEs) 
innovattivi, it-tisħiħ tar-raggruppamenti 
eżistenti u trawwem ukoll il-ħolqien ta’
raggruppamenti ġodda f’oqsma promettenti 
ġodda.

(h) li tippromwovi l-iżvilupp ta’ ekosistemi 
li jinvolvu impriżi żgħar u medji (SMEs) 
innovattivi, it-tisħiħ tar-raggruppamenti 
eżistenti u trawwem ukoll il-ħolqien ta’
raggruppamenti ġodda f’oqsma promettenti 
ġodda.

Or. en

Emenda 56
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) teknoloġiji tad-disinn, proċess u 
integrazzjoni, tagħmir, materjali u l-
manifattura għall-mikro u n-nano 
elettroniċi filwaqt li jimmiraw il-
minjaturizzazzjoni, id-diversifikazzjoni u 
d-differenzjazzjoni, l-integrazzjoni 
eteroġena;

(a) teknoloġiji tad-disinn, proċess u 
integrazzjoni, tagħmir, materjali u l-
manifattura għall-mikro u n-nano 
elettroniċi filwaqt li jimmiraw il-
minjaturizzazzjoni, l-instigaturi tal-
fiduċjarji deċentralizzati, id-
diversifikazzjoni u d-differenzjazzjoni, l-
integrazzjoni eteroġena;

Or. en

Emenda 57
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) proċessi, metodi, għodod u pjattaformi,
disinji ta’ referenza u arkitettura, għal 

(b) proċessi, metodi, għodod u pjattaformi, 
disinji ta’ referenza u arkitettura, għal 
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softwer u/jew sistemi inkorporati intensi 
fil-kontroll/ċiberfiżiċi, l-indirizzar ta’
konnettività u interoperabbiltà mingħajr 
xkiel, is-sikurezza funzjonali, disponibbiltà 
għolja, u s-sigurtà għal applikazzjonijiet 
professjonali u skont it-tip ta’ konsumatur, 
u servizzi konnessi;

softwer u/jew sistemi inkorporati intensi 
fil-kontroll/ċiberfiżiċi, l-indirizzar ta’
konnettività u interoperabbiltà mingħajr 
xkiel, is-sikurezza funzjonali, is-sors 
miftuħ, disponibbiltà għolja, u s-sigurtà 
għal applikazzjonijiet professjonali u skont 
it-tip ta’ konsumatur, u servizzi konnessi;

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-approċċi multidixxiplinarji għal 
sistemi intelliġenti, appoġġati minn 
żviluppi fid-disinn olistiku u l-manifattura 
avvanzata biex jiġu realizzati sistemi 
intelliġenti indipendenti u adattabbli li 
jkollhom interfaċċi sofistikati u li joffru 
funzjonalitajiet kumplessi bbażati fuq eż. l-
integrazzjoni mingħajr ostakli ta’
detezzjoni, tħaddim, ipproċessar, provvista 
tal-enerġija u netwerking.

(c) l-approċċi multidixxiplinarji għal 
sistemi intelliġenti, appoġġati minn 
żviluppi fid-disinn olistiku u l-manifattura 
avvanzata biex jiġu realizzati sistemi 
intelliġenti indipendenti u adattabbli li 
jkollhom interfaċċi sempliċi tal-utenti u li 
joffru funzjonalitajiet kumplessi bbażati 
fuq eż. l-integrazzjoni mingħajr ostakli ta’
detezzjoni, tħaddim, ipproċessar, provvista 
tal-enerġija u netwerking.

Or. en

Emenda 59
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Ambitu tal-attivitajiet
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1. Sabiex ikunu ssodisfati l-objettivi 
stabbiliti fl-Artikolu 2, il-programm ta’
riċerka ECSEL jista’ jiffinanzja 
attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp li 
jikkompromettu l-Livelli ta’ Tlestija 
Teknoloġika minn 2 sa 6.
2. Jekk il-programm ta’ riċerka ECSEL 
jipprevedi attivitajiet ta’ riċerka li jkun 
fihom 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 jrid jiċċara l-ambitu tal-attivitajiet tal-Impriża Konġunta ECSEL, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-Livelli ta’ Tlestija Teknoloġika rilevanti koperti mill-programmi 
tar-riċerka tagħha. Ir-Regoli għall-Parteċipazzjoni ta’ Orizzont 2020 isejħu wkoll għal aktar 
kunsiderazzjoni tal-kunċett tal-Livelli ta’ Tlestija Teknoloġika biex jiġu determinati l-livelli 
ta’ fondi, kwistjoni li ġiet trattata f’dan l-Artikolu fir-rigward tar-rati ta’ finanzjament użati 
f’azzjonijiet indiretti.

Emenda 60
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. 1. Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inklużi l-approprjazzjonijiet EFTA, lill-
Impriża Konġunta ECSEL biex tkopri l-
ispejjeż amministrattivi u l-ispejjeż 
operattivi għandha tkun ta’ EUR 
1 215 255 000. Il-kontribuzzjoni għandha 
titħallas mill-approprjazzjonijiet fil-baġit 
ġenerali tal-Unjoni allokati lill-Programm 
Speċifiku li jimplimenta l-Orizzont 2020
(2014-2020). L-implimentazzjoni tal-baġit 
fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
għandha tiġi fdata lill-Impriża Konġunta 

1. 1. Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inklużi l-kontribuzzjonijiet tal-Istati 
Membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-
Kummerċ Ħieles (AELE) lill-Impriża 
Konġunta ECSEL biex tkopri l-ispejjeż 
amministrattivi u l-ispejjeż operattivi 
għandha tkun ta’ EUR 1 215 255 000. Il-
kontribuzzjoni għandha titħallas mill-
approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-
Unjoni allokati lill-Programm Speċifiku li 
jimplimenta l-Orizzont 2020 (2014-2020). 
L-implimentazzjoni tal-baġit fir-rigward 
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ECSEL li taġixxi bħala korp imsemmi fl-
Artikolu 209 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 skont l-
Artikoli 58(1)(c)(iv), 60 u 61 ta’ dan ir-
Regolament.

tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha tiġi 
fdata lill-Impriża Konġunta ECSEL li 
taġixxi bħala korp imsemmi fl-
Artikolu 209 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 skont l-
Artikoli 58(1)(c)(iv), 60 u 61 ta’ dan ir-
Regolament.

Or. fr

Emenda 61
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inklużi l-approprjazzjonijiet EFTA, lill-
Impriża Konġunta ECSEL biex tkopri l-
ispejjeż amministrattivi u l-ispejjeż 
operattivi għandha tkun ta’ EUR
1 215 255 000. Il-kontribuzzjoni għandha 
titħallas mill-approprjazzjonijiet fil-baġit 
ġenerali tal-Unjoni allokati lill-Programm 
Speċifiku li jimplimenta l-Orizzont 2020
(2014-2020). L-implimentazzjoni tal-baġit 
fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
għandha tiġi fdata lill-Impriża Konġunta 
ECSEL li taġixxi bħala korp imsemmi fl-
Artikolu 209 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 skont l-
Artikoli 58(1)(c)(iv), 60 u 61 ta’ dan ir-
Regolament.

1. Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inklużi l-approprjazzjonijiet EFTA, lill-
Impriża Konġunta ECSEL biex tkopri l-
ispejjeż amministrattivi u l-ispejjeż 
operattivi għandha tkun ta’ EUR
1 063 348 200. Il-kontribuzzjoni għandha 
titħallas mill-approprjazzjonijiet fil-baġit 
ġenerali tal-Unjoni allokati lill-Programm 
Speċifiku li jimplimenta l-Orizzont 2020
(2014-2020). L-implimentazzjoni tal-baġit 
fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
għandha tiġi fdata lill-Impriża Konġunta 
ECSEL li taġixxi bħala korp imsemmi fl-
Artikolu 209 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 skont l-
Artikoli 58(1)(c)(iv), 60(1-4) u 61 ta’ dan 
ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL għandu jitnaqqas bi 12.5 % b’konsegwenza tat-tnaqqis 
globali tal-pakkett Orizzont 2020 fil-QFP, sabiex ma jiġix ipperikolat il-bilanċ sensittiv ta’
finanzjament għar-riċerka kollaborattiva fl-ICT u n-nanoteknoloġija, minn naħa waħda, u l-
finanzjament għall-JTIs, min-naħa l-oħra. L-istess tnaqqis għandu japplika għal JTIs oħra. 
Fl-istess ħin, għandu jitnaqqas il-perjodu ta’ żmien ta’ ECSEL b’erba’ snin, li jimplika d-dħul 
fis-seħħ ta’ baġit rinnovat skont il-QFP wara l-2020.
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Emenda 62
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-ftehim ta’ delega msemmi 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 ukoll inter alia dan li 
ġej:

3. Il-ftehim ta’ delega msemmi fil-
paragrafu 2 għandu jindirizza l-elementi 
stabbiliti fl-Artikolu 58(3) u l-
Artikoli 60(1-4) u 61 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 u fl-Artikolu 40 
tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni
(UE) Nru 1268/2012 kif ukoll inter alia dan 
li ġej:

Or. en

Emenda 63
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-arranġamenti dwar il-forniment ta’
dejta meħtieġa biex jiġi żgurat li l-
Kummissjoni hija f’qagħda li tilħaq l-
obbligi tagħha ta’ disseminazzjoni u 
rrappurtar kif imsemmi fl-Artikolu 22 tar-
Regolament (UE) Nru .../2013 [Il-
Programm Qafas Orizzont 2020];

(d) l-arranġamenti dwar il-forniment ta’
dejta meħtieġa biex jiġi żgurat li l-
Kummissjoni hija f’qagħda li tilħaq l-
obbligi tagħha ta’ disseminazzjoni u 
rrappurtar kif imsemmi fl-Artikolu 22 tar-
Regolament (UE) Nru .../2013 [Il-
Programm Qafas Orizzont 2020], inkluż 
informazzjoni kompleta dwar il-proposti u 
l-ftehimiet ta’ għotjiet u l-imsieħba 
tagħhom kollha li tiddaħħal fid-database 
globali tal-Orizzont 2020 ECORDA;

Or. en

Emenda 64
Christian Ehler
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Impriża Konġunta ECSEL għandha 
tadotta r-regoli finanzjarji speċifiċi tagħha 
skont l-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 u r-Regolament
(UE) Nru ...[Regolament delegat dwar ir-
Regolament Finanzjarju mudell għall-
PPPs].

Minkejja l-Artikolu 12 ta’ dan ir-
Regolament, l-Impriża Konġunta ECSEL 
għandha tadotta r-regoli finanzjarji 
speċifiċi tagħha skont l-Artikolu 209 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
u r-Regolament (UE) Nru ...[Regolament 
delegat dwar ir-Regolament Finanzjarju 
mudell għall-PPPs].

Or. en

Emenda 65
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’ Impjegati Oħra, filwaqt li jiddelega s-
setgħat rilevanti tal-awtorità tal-ħatra lid-
Direttur Eżekuttiv u jiddefinixxi l-
kundizzjonijiet li skonthom din id-delega 
tas-setgħat tista’ tiġi sospiża. Id-Direttur 
Eżekuttiv għandu jkun awtorizzat 
jissottodelega dawk 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’ Impjegati Oħra, filwaqt li jiddelega s-
setgħat rilevanti tal-awtorità tal-ħatra lid-
Direttur Eżekuttiv u jiddefinixxi l-
kundizzjonijiet li skonthom din id-delega 
tas-setgħat tista’ tiġi sospiża. Id-Direttur 
Eżekuttiv għandu jkun awtorizzat 
jissottodelega dawk 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
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Ġustifikazzjoni

Kull delega għandha tkun soġġetta għal rendikont ta’ delega.

Emenda 66
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’ċirkostanzi eċċezzjonali, il-Bord ta’
Tmexxija jista’ jiddeċiedi li jissospendi 
temporanjament id-delega tal-poteri tal-
awtorità li taħtar lid-Direttur Eżekuttiv u 
dawk sottodelegati minn dan tal-aħħar, u 
jeżerċitahom huwa stess jew jiddelegahom 
lil wieħed mill-membri tiegħu jew lil 
membru tal-persunal tal-Impriża 
Konġunta ECSEL barra mid-Direttur 
Eżekuttiv.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bord għandu s-setgħa jaħtar u jneħħi d-Direttur Eżekuttiv. Jekk raġunijiet eċċezzjonali 
jimpedixxu l-eżekuzzjoni tal-kompiti tiegħu, u s-sub-delega ma tkunx ukoll funzjonali, il-Bord 
għandu jaħtar Direttur Eżekuttiv ġdid.

Emenda 67
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 F’ċirkostanzi eċċezzjonali, il-Bord ta’
Tmexxija jista’ jiddeċiedi li jissospendi 
temporanjament id-delega tal-poteri tal-
awtorità li taħtar lid-Direttur Eżekuttiv u 

Il-Bord ta’ Tmexxija jista’ jiddeċiedi, 
permezz ta’ deċiżjoni motivata, li 
jissospendi temporanjament id-delega tal-
poteri tal-awtorità li taħtar lid-Direttur 
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dawk sottodelegati minn dan tal-aħħar, u 
jeżerċitahom huwa stess jew jiddelegahom 
lil wieħed mill-membri tiegħu jew lil 
membru tal-persunal tal-Impriża Konġunta 
ECSEL barra mid-Direttur Eżekuttiv.

Eżekuttiv u dawk sottodelegati minn dan 
tal-aħħar, u jeżerċitahom huwa stess jew 
jiddelegahom lil wieħed mill-membri 
tiegħu jew lil membru tal-persunal tal-
Impriża Konġunta ECSEL barra mid-
Direttur Eżekuttiv.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sospensjoni jew ir-revoka ta’ delega għandha ssir fi kwalunkwe żmien mingħajr ma l-Bord 
ta’ Tmexxija jkollu jiġġustifika ċirkostanzi eċċezzjonali.

Emenda 68
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 Ewropea għandu 
japplika għall-Impriża Konġunta ECSEL u 
l-persunal tagħha.

Il-Protokoll dwar il-Privileġġi u l-
Immunitajiet tal-Unjoni Ewropea għandu 
japplika għad-Direttur Eżekuttiv u għall-
membri tal-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża
Konġunta ECSEL.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M’hemmx bżonn li jiġu estiżi l-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea għall-impjegati 
kollha, imma għall-persuni li r-responsabbiltajiet tagħhom jiġġustifikaw dan.

Emenda 69
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux 2. Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux 
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kuntrattwali, l-Impriża Konġunta ECSEL 
għandha tagħmel tajjeb għal kull dannu 
kkawżat mill-persunal tagħha fil-qadi ta’
dmirijiethom, skont il-prinċipji ġenerali 
komuni għal-liġijiet tal-Istati Membri.

kuntrattwali, l-Impriża Konġunta ECSEL 
għandha tagħmel tajjeb għal kull dannu 
kkawżat mill-aġenti tagħha u mill-membri 
tal-Bord ta’ Tmexxija fil-qadi ta’
dmirijiethom, skont il-prinċipji ġenerali 
komuni għal-liġijiet tal-Istati Membri.

Or. fr

Emenda 70
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fit-tilwim relatat ma’ kumpens għall-
ħsara kkawżata mill-persunal tal-Impriża 
Konġunta ECSEL fit-twettiq ta’
dmirijietu.

imħassar

Or. fr

Emenda 71
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fir-rigward ta’ kwalunkwe kwistjoni 
mhux koperta minn dan ir-Regolament 
jew mil-liġi tal-Unjoni, għandha tapplika 
l-liġi tal-Istat ta’ fejn tinsab is-sede tal-
Impriża Konġunta ECSEL.

imħassar

Or. fr
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Emenda 72
Christian Ehler

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 
ECSEL, li għandha tivvaluta notevolment 
il-livell ta’ parteċipazzjoni fi, u l-kontribut 
tagħhom lil, l-azzjonijiet indiretti kemm 
mill-membri privati kif ukoll mill-entitajiet 
kostitwenti tagħhom, u wkoll minn 
entitajiet legali oħra. Il-Kummissjoni 
għandha tikkomunika l-konklużjonijiet ta’
din l-evalwazzjoni, flimkien mal-
osservazzjonijiet tagħha lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sat-
30 ta’ Ġunju 2018.

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta 
ECSEL, li għandha tivvaluta notevolment 
il-livell ta’ parteċipazzjoni fi, u l-kontribut 
tagħhom lil, l-azzjonijiet indiretti kemm 
mill-membri privati kif ukoll mill-entitajiet 
kostitwenti tagħhom, u wkoll minn 
entitajiet legali oħra. Il-Kummissjoni 
għandha tikkomunika l-konklużjonijiet ta’
din l-evalwazzjoni, flimkien mal-
osservazzjonijiet tagħha lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sat-
30 ta’ Ġunju 2018. L-evalwazzjoni interim 
tal-Impriża Konġunta ECSEL għandha 
tifforma parti mill-evalwazzjoni interim 
ta’ Orizzont 2020 u ppreżentata magħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti t-tibdiliet li saru fl-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 73
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-baġit tal-Impriża Konġunta ECSEL 
jista’ jkun soġġett għal reviżjoni matul ir-
Reviżjoni ta’ Nofs it-Terminu.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-eżitu tal-evalwazzjoni interim, u filwaqt li jitqiesu l-fatturi relevanti l-oħra kollha, il-
possibbiltà ta’ adattament tal-baġit ta’ ECSEL għandha tiġi inkluża fl-att legali bażiku ta’
ECSEL. Ġeneralment, referenza għal reviżjoni baġitarja possibbli matul ir-reviżjoni ta’ nofs 
it-terminu għandha tkun inkluża wkoll fl-atti bażiċi ta’ Impriżi Konġunti oħra rispettivament.

Emenda 74
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Ir-rilaxx tal-implimentazzjoni tal-baġit
fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
lill-Intrapriża Konġunta ECSEL għandu 
jkun parti mir-rilaxx mogħti mill-
Parlament Ewropew, fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, lill-
Kummissjoni skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 319 tat-Trattat.

(1) Ir-rilaxx għall-implimentazzjoni tal-
baġit għas-sena n tal-Intrapriża Konġunta
għandha tingħata mill-Parlament 
Ewropew, wara verifika fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill qabel il-
15 ta’ Mejju tas-sena n+2. Il-Bord 
Amministrattiv għandu, fir-regoli 
finanzjarji tal-Intrapriża Konġunta 
ECSEL, jiddetermina l-proċedura għall-
għoti tar-rilaxx; għaldaqstant, hu għandu 
jikkunsidra l-karatteristiċi li jirriżultaw 
min-natura tal-Intrapriża Konġunta bħala 
sħubija pubblika-privata u, 
partikolarment, mill-kontribut tas-settur 
privat għall-baġit tiegħu.

Or. de

Emenda 75
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rilaxx tal-implimentazzjoni tal-baġit 1. Ir-rilaxx tal-implimentazzjoni tal-baġit 
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fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
lill-Intrapriża Konġunta ECSEL għandu 
jkun parti mir-rilaxx mogħti mill-
Parlament Ewropew, fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, lill-
Kummissjoni skont il-proċedura stipulata
fl-Artikolu 319 tat-Trattat.

fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
lill-Intrapriża Konġunta ECSEL għandu 
jkun mogħti mill-Parlament Ewropew, fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, qabel il-
15 ta’ Mejju tas-sena n+2 skont il-
proċedura kumparabbli ma dik imsemmija
fl-Artikolu 319 TFUE u l-Artikoli 164-165 
tar-Regolament 966/2012 (UE/Euratom) 
u previst mir-regoli Finanzjarji tal-
Impriża Konġunta ECSEL.

Or. en

Emenda 76
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rilaxx tal-implimentazzjoni tal-baġit
fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
lill-Intrapriża Konġunta ECSEL għandu 
jkun parti mir-rilaxx mogħti mill-
Parlament Ewropew, fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, lill-
Kummissjoni skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 319 tat-Trattat.

1. Ir-rilaxx tal-implimentazzjoni tal-baġit
tal-Intrapriża Konġunta IMI2 jingħata
mill-Parlament Ewropew, fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, skont
proċedura simili 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, dak, 
abbażi tar-rapport ta’ verifika tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Impriżi Konġunti jkunu sottomessi għal kontrolli ta’ verifika mill-Qrati 
Ewropej tal-Awditjar u għall-istess proċeduri ta’ kwittanza għall-Kummissjoni Ewropea 
b’kontroll baġitarju u kontroll politiku tal-Parlament Ewropew.

Emenda 77
Paul Rübig
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Fi żmien xahrejn mit-tmiem tas-sena 
finanzjarja, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jippreżenta l-kontijiet annwali u l-karta 
tal-bilanċ għas-sena ta’ qabel lill-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri. Il-verifika li ssir 
mill-Qorti tal-Awdituri għandha tkun 
ibbażata fuq rekords u titwettaq fil-post.

Or. de

Emenda 78
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 mportanti 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 79
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5a (ġdid)
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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 jiġu 
personalment responsabbli tal-
konsegwenzi tal-frodi li huma kellhom 
għarfien dwaru u li huma ma żvelawx lill-
OLAF.

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 80
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord ta’ tmexxija tal-Impriża 
Konġunta ECSEL jista’ jadotta 
arranġamenti prattiċi għall-
implimentazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 1049/2001.

2. Il-Bord ta’ tmexxija tal-Impriża 
Konġunta ECSEL jista’ jadotta 
arranġamenti prattiċi għall-
implimentazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 1049/2001, mingħajr ma jinħoloq piż 
amministrattiv fuq dawk li jippruvaw 
jeżerċitaw id-drittijiet mogħtija mir-
Regolament.

Or. en
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Emenda 81
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 iffinanzjati mill-Impriża 
Konġunta ECSEL. F’konformità ma’ dan 
ir-Regolament, l-Impriża Konġunta 
ECSEL għandha titqies bħala korp li 
jiffinanzja u għandha tipprovdi appoġġ 
finanzjarju lill-azzjonijiet indiretti kif 
stabbilit fil-klawżola 1(a) tal-Istatuti.

Ir-Regolament (UE) Nru ... [Ir-regoli
għall-parteċipazzjoni u t-tixrid
f’Orizzont 2020] u d-Deċiżjonijiet 
relevanti tal-Kummissjoni għall-
implimentazzjoni tagħha għandhom 
japplikaw għall-azzjonijiet indiretti 
ffinanzjati mill-Impriża Konġunta ECSEL. 
F’konformità ma’ dan ir-Regolament, l-
Impriża Konġunta ECSEL għandha titqies 
bħala korp li jiffinanzja u għandha 
tipprovdi appoġġ finanzjarju lill-azzjonijiet 
indiretti kif stabbilit fil-klawżola 1(a) tal-
Istatuti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda sservi biex tiċċara li mhux biss ir-Regoli għall-Parteċipazzjoni, imma 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 82
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jitqiesu l-ħtiġijiet operattivi 
speċifiċi tal-Impriża Konġunta ECSEL, 
pjanijiet ta’ ħidma tal-Impriża Konġunta 
ECSEL jistgħu jidderogaw mir-Regoli 
għall-parteċipazzjoni tal-Orizzont 2020, 
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sakemm l-involviment tal-Istati Membri 
fl-istruttura tal-Impriża Konġunta jrendi 
dawn id-derogi meħtieġa. Madanakollu, 
każijiet bħal dawn iridu jinżammu għall-
minimu assolut. Derogi mir-Regoli għall-
parteċipazzjoni ma jistax ikollhom effett 
deterrenti lejn il-parteċipazzjoni tal-
universitajiet, organizzazzjonijiet ta’
riċerka li ma jagħmlux profitt jew l-SMEs 
u ma jistgħux ikunu ta’ kunflitt mal-
ispirtu ġenerali tat-trattament ġust u 
ugwali stabbilit fir-Regoli għall-
Parteċipazzjoni tal-Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 83
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont il-prinċipji ta’ trasparenza u non-
diskriminazzjoni kif stabbilit fl-
Artikolu 60(1) u 128(1) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012 u l-
Artikolu 16 ta’ dan ir-Regolament, is-
sejħiet għall-proposti organizzati mill-
Impriża Konġunta ECSEL għandhom 
ikunu ppublikati fuq il-Portal tal-
Parteċipanti ibbażat fuq il-web tal-
Orizzont 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Matul in-negozjati tat-trilogu tal-Orizzont 2020 l-istituzzjonijiet qablu li jippromwovu 
koerenza akbar tal-possibiltajiet kollha tas-sejħa ffinanzjati taħt Orizzont 2020. Għal dan il-
għan, il-Kummissjoni wegħdet li tippromwovi l-pubblikazzjoni tas-CfPs organizzati mill-JTIs 
fuq il-Portal tal-Parteċipanti tal-Orizzont 2020. Kollha qablu li jsegwu dan l-approċċ. Din l-
emenda timmira li tbiddel awto-obbligu f’rekwiżit legali, li jiggarantixxi informazzjoni 
sempliċi u aċċessibbli għall-applikanti.
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Emenda 84
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Kwalunkwe approprjazzjonijiet mhux 
użati skont ir-Regolamenti (KE) Nru 
72/2008 u Nru 74/2008 għandhom jiġu 
trasferiti lill- Impriża Konġunta ECSEL. 
Kull ammont dovut mill-Assoċjazzjoni 
AENEAS u l-Assoċjazzjoni ARTEMISIA 
għall-approprjazzjonijiet amministrattivi 
tal-Impriżi Konġunti ENIAC u ARTEMIS 
matul il-perjodu 2008-2013 għandu jiġi 
ttrasferit lill-Impriża Konġunta ECSEL 
skont l-arranġamenti li jridu jiġu 
miftiehma mal-Kummissjoni.

10. Huma biss l-approprazzjonijiet 
indispensabbli meħtieġa biex ikopru l-
ispejjeż amministrattivi derivati mis-
sejħiet għall-proposti ENIAC u 
ARTEMIS li għandhom ikunu trasferiti 
mill-approprjazzjonijiet mhux użati taħt ir-
Regolamenti (KE) Nri 72/2008 u 74/2008.

Or. en

Emenda 85
Silvia-Adriana Țicău

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt 1 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) tippubblika informazzjoni dwar il-
proġetti, inklużi l-ammont totali għal kull 
proġett u l-isem tal-parteċipanti;

Or. ro

Emenda 86
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 2 – punt 1 – punt c



PE524.773v01-00 38/56 AM\1012281MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mal-aċċettazzjoni ta’ dawn l-Istatuti 
permezz ta’ ittra ta’ approvazzjoni, [l-
assoċjazzjoni AENEAS, assoċjazzjoni 
rreġistrata taħt il-liġi Franċiża (Nru tar-
reġistrazzjoni 20070039) bl-uffiċju 
rreġistrat tagħha f’Pariġi (Franza);  l-
assoċjazzjoni ARTEMISIA, assoċjazzjoni 
rreġistrata taħt il-liġi tal-Pajjiżi l-Baxxi
(Nru tar-reġistrazzjoni 17201341) bl-
uffiċju rreġistrat tagħha f’Eindhoven (il-
Pajjiżi l-Baxxi); l-assoċjazzjoni EPoSS, 
assoċjazzjoni rreġistrata taħt il-Liġi... (Nru. 
ta’ reġistrazzjoni...) bl-uffiċju rreġistrat 
tagħha f’... (...). (…)].

(c) mal-aċċettazzjoni ta’ dawn l-Istatuti 
permezz ta’ deliberazzjoni tal-korp 
responsabbli mit-tmexxija, [l-assoċjazzjoni 
AENEAS, assoċjazzjoni rreġistrata taħt il-
liġi Franċiża (Nru tar-
reġistrazzjoni 20070039) bl-uffiċju 
rreġistrat tagħha f’Pariġi (Franza);  l-
assoċjazzjoni ARTEMISIA, assoċjazzjoni 
rreġistrata taħt il-liġi tal-Pajjiżi l-Baxxi
(Nru tar-reġistrazzjoni 17201341) bl-
uffiċju rreġistrat tagħha f’Eindhoven (il-
Pajjiżi l-Baxxi); l-assoċjazzjoni EPoSS, 
assoċjazzjoni rreġistrata taħt il-Liġi... (Nru. 
ta’ reġistrazzjoni...) bl-uffiċju rreġistrat 
tagħha f’... (...). (…)].

Or. fr

Emenda 87
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 3 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull applikazzjoni għal sħubija fl-
Impriża Konġunta ECSEL skont il-
paragrafu 2 għandha tkun indirizzata lill-
Bord tat-Tmexxija. Huwa għandu jevalwa 
l-applikazzjoni filwaqt li jqis ir-rilevanza u 
l-valur miżjud potenzjali tal-applikant 
għall-kisba tal-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta ECSEL. Wara għandu jiddeċiedi 
dwar l-applikazzjoni.

3. Kull applikazzjoni għal sħubija fl-
Impriża Konġunta ECSEL skont il-
paragrafu 2 għandha tkun indirizzata lill-
Bord tat-Tmexxija. Huwa għandu jevalwa 
l-applikazzjoni filwaqt li jqis ir-rilevanza u 
l-valur miżjud potenzjali tal-applikant 
għall-kisba tal-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta ECSEL. Wara għandu jiddeċiedi 
dwar l-applikazzjoni u jipprovdi deċiżjoni 
mativata lill-applikant fil-każ li l-
applikazzjoni tiġi rifjutata.

Or. en
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Emenda 88
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 3 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull applikazzjoni għal sħubija fl-
Impriża Konġunta ECSEL skont il-
paragrafu 2 għandha tkun indirizzata lill-
Bord tat-Tmexxija. Huwa għandu jevalwa 
l-applikazzjoni filwaqt li jqis ir-rilevanza u 
l-valur miżjud potenzjali tal-applikant 
għall-kisba tal-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta ECSEL. Wara għandu jiddeċiedi 
dwar l-applikazzjoni.

3. Kull applikazzjoni għal sħubija fl-
Impriża Konġunta ECSEL skont il-
paragrafu 2 għandha tkun indirizzata lill-
Bord tat-Tmexxija. Huwa għandu jevalwa 
l-applikazzjoni filwaqt li jqis ir-rilevanza u 
l-valur miżjud potenzjali tal-applikant 
għall-kisba tal-għanijiet tal-Impriża 
Konġunta ECSEL. Wara għandu jiddeċiedi 
dwar l-applikazzjoni u jinnotifika, 
mingħajr dewmien, id-deċiżjoni tiegħu 
lill-Kummissjoni li, jekk ikun hemm qbil 
dwar it-talba, għandu dritt joġġezzjona 
għall-adeżjoni ħlief għal Stat Membru tal-
Unjoni.

Or. fr

Emenda 89
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 3 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Membri kollha jistgħu jtemmu s-
sħubija tagħhom fl-Impriza Konġunta 
ECSEL. Dan it-tmiem għandu jsir effettiv 
u irrevokabbli sitt xhur wara n-notifika lill-
membri l-oħra. Sa minn dakinhar, il-
membru preċedenti għandu jiġi rrilaxxat 
mill-obbligi kollha għajr dawk approvati 
jew li jkunu saru mill-Impriża Konġunta 
ECSEL qabel in-notifika tat-terminazzjoni 
tas-sħubija.

4. Il-Membri kollha jistgħu jtemmu s-
sħubija tagħhom fl-Impriza Konġunta 
ECSEL. Dan it-tmiem għandu jsir effettiv 
u irrevokabbli sitt xhur wara n-notifika lill-
membri l-oħra. Sa minn dakinhar, il-
membru preċedenti għandu jiġi rrilaxxat 
mill-obbligi kollha għajr dawk approvati 
jew li jkunu saru mill-Impriża Konġunta 
ECSEL qabel in-notifika tat-terminazzjoni 
tas-sħubija. F’każ ta’ rtirar, ikun stabbilit 
kont bejn il-membru li ser jirtira u l-
Impriża Konġunta ECSEL sabiex 
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jibbilanċja l-obbligi finanzjarji tiegħu. 

Or. fr

Emenda 90
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 3 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Is-sħubija fl-Impriża Konġunta ECSEL 
ma tistax tiġi ttrasferita lil parti terza ħlief 
bl-approvazzjoni minn qabel tal-Bord tat-
Tmexxija.

5. Is-sħubija fl-Impriża Konġunta ECSEL 
ma tistax tiġi ttrasferita lil parti terza ħlief 
bl-approvazzjoni minn qabel tal-Bord tat-
Tmexxija. Dan il-ftehim jiġi notifikat lill-
Kummissjoni li għandha d-dritt li 
toġġezzjona.

Or. fr

Emenda 91
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 4 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-Kumitat Xjentifiku

Or. en

Emenda 92
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 6 – punt 3 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Bord tat-Tmexxija għandu jadotta r-
regoli ta’ proċedura tiegħu.

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

Or. en

Emenda 93
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-
Impriża Konġunta ECSEL 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 taħt il-programm qafas u l-
attivitajiet koperti mill-Impriża Konġunta 
ECSEL.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa urġenti ta’ koordinazzjoni ta’ attivitajiet ta’ riċerka taħt 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 jitwettaq l-aħjar mill-
Kummissjoni li r-rwol tagħha fl-istruttura tat-tmexxija tal-JTIs (1/3 tal-voti) għandu 
jipprovdiha b’mezzi suffiċjenti biex tagħmel dan.

Emenda 94
Maria Da Graça Carvalho
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Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 7 – punt 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jivvaluta, jaċċetta jew jirrifjuta l-
applikazzjonijiet għal sħubijiet ġodda skont 
il-klawżola 3(3);

(a) jivvaluta, jaċċetta jew jirrifjuta l-
applikazzjonijiet għal sħubijiet ġodda ta’
entitajiet privati skont il-klawżola 3(3);
Regoli ta’ aċċettazzjoni ta’ membri ġodda 
għandhom ikunu pubbliċi u trasparenti, 
ma joħolqux ostakoli bla bżonn, u kull 
rifjut għandu jkun ġustifikat b’mod ċar 
bil-miktub u magħmul disponibbli lill-
kandidati u lill-Bord tal-Awtoritajiet 
Pubbliċi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk SM jixtieq jissieħeb, dan għandu jkun awtomatiku u mhux soġġett għal deċiżjoni mill-
Bord.

Emenda 95
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 7 – punt 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jaħtar, ineħħi, jestendi l-mandat ta’, 
jipprovdi gwida għal u jagħmel monitoraġġ 
tal-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv;

(f) jaħtar, jirrevoka, jestendi l-mandat ta’, 
jipprovdi gwida għal u jagħmel monitoraġġ 
tal-prestazzjoni tad-Direttur Eżekuttiv;

Or. fr

Emenda 96
Jean-Pierre Audy

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



AM\1012281MT.doc 43/56 PE524.773v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ra)  jaħtar, abbażi ta’ sejħa għal offerta 
pubblika, il-korp indipendenti ta’ verifika 
li jkun 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 97
Jean-Pierre Audy

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord ta’ Tmexxija, minn lista ta’
kandidati proposti mill-Kummissjoni, wara 
proċedura tal-għażla miftuħa u trasparenti. 
Il-Kummissjoni għandha tassoċja r-
rappreżentazzjoni mill-membri l-oħra tal-
Impriża Konġunta ECSEL fil-proċedura 
tal-għażla skont kif xieraq.

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord ta’ Tmexxija, minn lista ta’
kandidati proposti mill-Kummissjoni, wara 
proċedura tal-għażla miftuħa u trasparenti. 
Il-Kummissjoni għandha tassoċja r-
rappreżentazzjoni mill-membri l-oħra tal-
Impriża Konġunta ECSEL fil-proċedura 
tal-għażla skont kif xieraq. Il-Parlament 
Ewropew għandu d-dritt li joġġezzjona.

Or. fr

Emenda 98
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 B’mod partikolari, rappreżentanza xierqa 
mill-membri l-oħra tal-Impriża Konġunta 

B’mod partikolari, rappreżentanza xierqa 
mill-membri l-oħra tal-Impriża Konġunta 
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ECSEL għandha tkun żgurata fil-fażi ta’
qabel l-għażla tal-proċedura tal-għażla. 
Għal dak l-għan, l-Istati Membri ECSEL u 
l-membri privati għandhom jaħtru bi qbil 
komuni rappreżentant kif ukoll osservatur 
f’isem il-Bord ta’ Tmexxija.

ECSEL għandha tkun żgurata fil-fażi ta’
qabel l-għażla tal-proċedura tal-għażla. 
Għal dak l-għan, l-Istati Membri ECSEL u 
l-membri privati għandhom jaħtru bi qbil 
komuni rappreżentant kif ukoll osservatur 
f’isem il-Bord ta’ Tmexxija. Il-prinċipju 
tal-ugwaljanza tas-sessi għandu jiġi 
applikat matul il-proċedura kollha tal-
għażla.

Or. en

Emenda 99
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

Emenda 100
Jean-Pierre Audy

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jissottometti għall-approvazzjoni tal-
Bord ta’ Tmexxija l-kontijiet annwali;

(d) jistabbilixxi l-kontijiet annwali biex 
jissottomettihom għall-approvazzjoni tal-
Bord ta’ Tmexxija;

Or. fr
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Emenda 101
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) ifassal rapport annwali dwar il-
progress tal-attivitajiet ta’ riċerka u 
żvilupp f’kooperazzjoni mad-diviżjoni tal-
komunikazzjonijiet tal-Impriża Konġunta 
ECSEL;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jirrakkomanda 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 102
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma) segwitu f’waqtu fuq kwalunkwe 
rakkomandazzjonijiet li jirriżultaw mill-
evalwazzjoni interim tal-Impriża 
Konġunta ECSEL jew kwalunkwe 
evalwazzjoni rilevanti oħra tal-attivitajiet 
ECSEL;

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.
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Emenda 103
Jean-Pierre Audy

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ma)  jorganizza s-sejħa għal offerta 
pubblika li abbażi tagħha l-Bord ta’
Tmexxija jaħtar il-korp ta’ verifika 
indipendenti li se jkun 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 104
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 11 – punt 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi għandu 
jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu.

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

Or. en

Emenda 105
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 12 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 106
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 14 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Bord tal-Membri Privati għandu 
jadotta r-regoli ta’ proċedura tiegħu.

4. Il-Bord tal-Membri Privati għandu 
jadotta u jagħmel disponibbli għall-
pubbliku r-regoli ta’ proċedura tiegħu.

Or. en

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

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15a Kumitat Xjentifiku:
1. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jkun fih 
mhux iktar minn 14-il membru maħtura 
għal perjodu ta’ sena li jista’ jiġġedded. 
Dan għandu jeleġġi President minn fost 
il-membri tiegħu għal sena. Il-President 
jista’ jattendi u jipparteċipa fil-laqgħat 
tal-Bord Governattiv. Jistgħu jinħatru 
esperti addizzjonali jekk meħtieġ għal 
kompiti ad-hoc speċifiċi u għal żmien 
limitat.
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2. Il-membri tal-Kumitat Xjentifiku 
għandhom jirriflettu rappreżentazzjoni 
bbilanċjata ta’ esperti indipendenti mill-
akkademja u jirrappreżentaw sfondi 
multidixxiplinarji rilevanti. Ilkoll 
flimkien, il-membri tal-Kumitat Xjentifiku 
għandu jkollhom il-kompetenzi xjentifiċi 
u l-għarfien espert meħtieġa li jkopru d-
dominju tekniku meħtieġ biex jagħmlu 
rakkomandazzjonijiet strateġiċi bbażati 
fuq ix-xjenza lill-ECSEL.
3. Il-Bord tat-Tmexxija għandu
jistabbilixxi l-kriterji speċifiċi u l-proċess 
tal-għażla għall-kompożizzjoni tal-
Kumitat Xjentifiku u għandu jaħtar il-
membri tiegħu.
4. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jwettaq 
il-kompiti li ġejjin:
(a) jagħti pariri dwar il-prijoritajiet 
xjentifiċi li jridu jiġu indirizzati fil-
pjanijiet ta’ ħidma annwali;
(b) jagħti konsulenza dwar il-kisbiet 
xjentifiċi deskritti fir-rapport tal-attività 
annwali.
Il-pariri tal-Kumitat Xjentifiku għandhom 
ikunu meqjusa kif xieraq.
5. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jiltaqa’
mill-inqas darbtejn f’sena. Il-laqgħat 
għandhom jissejħu mill-President tiegħu.
6. Bi qbil mal-President, il-Kumitat 
Xjentifiku jista’ jistieden persuni oħrajn 
jattendu l-laqgħat tiegħu.
7. Il-Kumitat Xjentifiku għandu jadotta r-
regoli ta’ proċedura proprja tiegħu.

Or. en

Emenda 108
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 16 – punt 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispejjeż amministrattivi tal-Impriża 
Konġunta ECSEL ma għandhomx jaqbżu 
EUR 39 420 000 u għandhom jiġu koperti 
permezz tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
msemmija fl-Artikolu 3(1) għall-
kontribuzzjoni tal-Unjoni sa EUR 
15 255 000, fl-Artikolu 4(2) għall-
kontribuzzjoni mill-membri privati sa 
EUR 19 710 000 u fl-Artikolu 19(2) biex 
jitlestew l-azzjonijiet imnedija taħt ir-
Regolamenti 72/2008 u 74/2008. Jekk 
parti mill-kontribuzzjoni għall-ispejjeż 
amministrattivi ma tintużax, tista’ ssir 
disponibbli biex tkopri l-ispejjeż operattivi 
tal-Impriża Konġunta ECSEL.

2. L-ispejjeż operattivi tal-Impriża 
Konġunta ECSEL għandhom jiġu koperti 
permezz ta’:

(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji 
msemmija fl-Artikolu 3(1) għall-
kontribuzzjoni tal-Unjoni sa EUR 
15 255 000,
(b) fl-Artikolu 4(2) għall-kontribuzzjoni 
mill-membri privati sa EUR 19 710 000 
jew 1% tas-somma tal-ispiża totali tal-
proġetti kollha, skont liema figura hija l-
ogħla, iżda li ma teċċedix EUR 48 miljun,
(c) u fl-Artikolu 19(2) biex jitlestew l-
azzjonijiet imnedija taħt ir-Regolamenti 
72/2008 u 74/2008.
Jekk parti mill-kontribuzzjoni għall-
ispejjeż amministrattivi ma tintużax, tista’
ssir disponibbli biex tkopri l-ispejjeż 
operattivi tal-Impriża Konġunta ECSEL.

Or. en

Emenda 109
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 19 – paragrafu -1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk wieħed mill-membri tal-Impriża 
Konġunta ECSEL 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-perjodu, id-Direttur Eżekuttiv 
għandu jlaqqa’ lill-Bord ta’ Tmexxija 
biex jiddeċiedi jekk għandhiex tiġi 
rrevokata s-sħubija tal-membru li qed 
jonqos jew jekk xi miżuri oħra 
għandhomx jittieħdu 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 110
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 22 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. l-Impriża Konġunta ECSEL għandha
tirrappurta kull sena lill-Kummissjoni
skont l-Artikolu 60(5) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012.

3. l-Impriża Konġunta ECSEL għandha
tirrapporta kull sena lill-Kummissjoni u 
lill-awtoritajiet baġitarji

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

Emenda 111
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 22 – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta 
ECSEL għandhom jiġu eżaminati minn 
korp indipendenti ta’ verifika kif stabbilit 
fl-Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

4. Il-kontijiet tal-Imrpiża Konġunta 
ECSEL għandhom jiġu eżaminati mill-
Qorti tal-Awdituri skont l-Artikolu 287 
tat-Trattat.

Or. en

Emenda 112
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 22 – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta ECSEL 
għandhom jiġu eżaminati minn korp 
indipendenti ta’ verifika kif stabbilit fl-
Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta ECSEL 
għandhom jiġi eżaminati mill-Qorti tal-
Awdituri.

Or. en

Emenda 113
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 22 – punt 4 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta ECSEL 
għandhom jiġu eżaminati minn korp
indipendenti ta’ verifika kif stabbilit fl-
Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta ECSEL 
għandhom jiġu eżaminati mill-Qorti tal-
Awdituri fil-kuntest tal-proċedura ta’
kwittanza. Fil-ħidma tagħha, il-Qorti 
tieħu in konsiderazzjoni dawk tal-korp
indipendenti ta’ verifika li se jkun fdat bl-
inkarigu li jippreżenta l-opinjoni 
stabbilita fl-Artikolu 60(5) tar-Regolament
(UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill; 

Or. fr

Emenda 114
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 22 – punt 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta ECSEL 
m’għandhomx ikunu suġġetti għal 
eżaminazzjoni mill-Qorti tal-Awdituri.

imħassar

Or. en

Emenda 115
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 22 – punt 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta ECSEL 
m’għandhomx ikunu suġġetti għal 
eżaminazzjoni mill-Qorti tal-Awdituri.

imħassar

Or. en
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Emenda 116
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 22 – punt 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta ECSEL 
m’għandhomx ikunu suġġetti għal 
eżaminazzjoni mill-Qorti tal-Awdituri.

imħassar

Or. fr

Emenda 117
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 22 – punt 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta ECSEL
m’għandhomx ikunu suġġetti għal 
eżaminazzjoni mill-Qorti tal-Awdituri.

Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta ECSEL
għandhom ikunu suġġetti għal 
eżaminazzjoni mill-Qorti tal-Awdituri.

Or. en

Emenda 118
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 22 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a Il-Qorti tal-Awdituri għandha tħejji 
Rapport Annwali Speċifiku dwar l-
Impriża Konġunta ECSEL.
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Or. en

Emenda 119
Claude Turmes
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 25 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta ECSEL jista’ jadotta regoli 
għall-prevenzjoni u l-immaniġġjar tal-
kunflitti ta’ interess fir-rigward tal-membri 
tiegħu, il-korpi u l-persunal. F’dawk ir-
regoli, għandha ssir dispożizzjoni biex jiġi 
evitat il-kunflitt ta’ interess għar-
rappreżentanti tal-membri tal-Impriża 
Konġunta ECSEL li jkunu qed iservu fil-
Bord tat-Tmexxija jew fil-Bord tal-
Awtoritajiet Pubbliċi.

2. Il-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta ECSEL għandu jadotta regoli 
għall-prevenzjoni u l-immaniġġjar tal-
kunflitti ta’ interess fir-rigward tal-membri 
tiegħu, il-korpi u l-persunal. F’dawk ir-
regoli, għandha ssir dispożizzjoni biex jiġi 
evitat il-kunflitt ta’ interess għar-
rappreżentanti tal-membri tal-Impriża 
Konġunta ECSEL li jkunu qed iservu fil-
Bord tat-Tmexxija jew fil-Bord tal-
Awtoritajiet Pubbliċi.

Or. en

Emenda 120
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 25 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta ECSEL jista’ jadotta regoli 
għall-prevenzjoni u l-immaniġġjar tal-
kunflitti ta’ interess fir-rigward tal-membri 
tiegħu, il-korpi u l-persunal. F’dawk ir-
regoli, għandha ssir dispożizzjoni biex jiġi 
evitat il-kunflitt ta’ interess għar-
rappreżentanti tal-membri tal-Impriża 
Konġunta ECSEL li jkunu qed iservu fil-
Bord tat-Tmexxija jew fil-Bord tal-

2. Il-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta ECSEL għandu jadotta regoli 
għall-prevenzjoni u l-immaniġġjar tal-
kunflitti ta’ interess fir-rigward tal-membri 
tiegħu, il-korpi u l-persunal. F’dawk ir-
regoli, għandha ssir dispożizzjoni biex jiġi 
evitat il-kunflitt ta’ interess għar-
rappreżentanti tal-membri tal-Impriża 
Konġunta ECSEL li jkunu qed iservu fil-
Bord tat-Tmexxija jew fil-Bord tal-
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Awtoritajiet Pubbliċi. Awtoritajiet Pubbliċi.

Or. en

Emenda 121
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 25 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta ECSEL jista’ jadotta regoli 
għall-prevenzjoni u l-immaniġġjar tal-
kunflitti ta’ interess fir-rigward tal-membri 
tiegħu, il-korpi u l-persunal. F’dawk ir-
regoli, għandha ssir dispożizzjoni biex jiġi 
evitat il-kunflitt ta’ interess għar-
rappreżentanti tal-membri tal-Impriża 
Konġunta ECSEL li jkunu qed iservu fil-
Bord tat-Tmexxija jew fil-Bord tal-
Awtoritajiet Pubbliċi.

2. Il-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta ECSEL jadotta regoli għall-
prevenzjoni u l-immaniġġjar tal-kunflitti 
ta’ interess fir-rigward tal-membri tiegħu, 
il-korpi u l-persunal. F’dawk ir-regoli, 
għandha ssir dispożizzjoni biex jiġi evitat 
il-kunflitt ta’ interess għar-rappreżentanti 
tal-membri tal-Impriża Konġunta ECSEL li 
jkunu qed iservu fil-Bord tat-Tmexxija jew 
fil-Bord tal-Awtoritajiet Pubbliċi.

Or. fr

Emenda 122
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 26 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Meta l-Impriża Konġunta ECSEL tkun 
qed tiġi stralċjata, l-assi tagħha għandhom 
jintużaw biex ikopru r-responsbabiltajiet 
tagħha u n-nefqa marbuta mal-istralċ 
tagħha. Kwalunkwe eċċess għandu 
jitqassam bejn il-membri eżistenti fiż-
żmien tal-istralċ fi proporzjon mal-
kontribuzzjoni effettiva tagħhom lill-
Impriża Konġunta ECSEL. Kwalunkwe 
eċċess distribwit lill-Unjoni għandu 
jintradd lura lill-baġit tal-Unjoni.

4. Meta l-Impriża Konġunta ECSEL tkun 
qed tiġi stralċjata, l-assi tagħha għandhom 
jintużaw biex ikopru r-responsbabiltajiet 
tagħha u n-nefqa marbuta mal-istralċ 
tagħha. Kwalunkwe eċċess għandu 
jitqassam bejn il-membri eżistenti fiż-
żmien tal-istralċ fi proporzjon mal-
kontribuzzjoni effettiva tagħhom lill-
Impriża Konġunta ECSEL. Kwalunkwe 
eċċess distribwit lill-Unjoni għandu 
jintradd lura lill-Programm Speċifiku li 
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jimplimenta l-Programm Qafas Orizzont 
2020 fil-baġit tal-Unjoni.

Or. fr


