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Emenda 18
Christian Ehler
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Orizzont 2020 - Il-Programm ta’ Qafas 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) 
stabbilit bir-Regolament (UE) Nru .../2013 
tal-Parlamen t Ewropew u tal-Kunsill ta’
... 201320 (minn hawn ’il quddiem
“Programm Qafas ta’ Orizzont 2020”) 
għandu l-għan li jikseb impatt akbar 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 mir-Regolament (UE)
Nru …/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill ta’ … 201320 (minn hawn ’il 
quddiem “Programm Qafas ta’
Orizzont 2020”) għandu l-għan li jikseb 
impatt akbar 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 permezz tal-
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, b’mod partikolari fl-
Artikolu 20, u jkunu konformi bis-sħiħ 
mal-prinċipji ġenerali li japplikaw għall-
Orizzont 2020.

__________________ __________________
20 ĠU … [H2020 FP] 20 ĠU … [H2020 FP]

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 19
Silvia-Adriana Țicău
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) F’April 2012, il-Kummissjoni 
kkomunikat lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport dwar l-Evalwazzjoni 
interim tal-Programm Konġunt Eurostars22

li tħejja minn grupp ta’ esperti indipendenti 
sentejn wara l-bidu tal-programm. L-
opinjoni ġenerali tal-esperti kienet li l-
programm Eurostars jilħaq l-objettivi 
tiegħu, iżid il-valur tal-intrapriżi żgħar u ta’ 
daqs medju (minn hawn’ il quddiem
“SMEs”) Ewropej li jwettqu r-riċerka u 
għandu jitkompla wara l-2013. Saru għadd 
ta’ rakkomandazzjonijiet għal titjib, li 
prinċipalment jindirizzaw il-ħtieġa ta’ aktar 
integrazzjoni ta’ programmi nazzjonali u 
titjib tal-prestazzjoni operattiva sabiex 
jintlaħaq żmien iqsar sal kuntratt u aktar 
trasparenza fil-proċeduri.

(4) F’April 2012, il-Kummissjoni 
kkomunikat lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill rapport dwar l-Evalwazzjoni 
interim tal-Programm Konġunt Eurostars22

li tħejja minn grupp ta’ esperti indipendenti 
sentejn wara l-bidu tal-programm. L-
opinjoni ġenerali tal-esperti kienet li l-
programm Eurostars jilħaq l-objettivi 
tiegħu, iżid il-valur tal-intrapriżi żgħar u ta’ 
daqs medju (minn hawn ’il quddiem
“SMEs”) Ewropej li jwettqu r-riċerka u 
għandu jitkompla wara l-2013. Il-
programm huwa meqjus ukoll li għandu 
jissodisfa għadd ta’ ħtiġijiet ġenwini tal-
SMEs impenjati fir-riċerka u l-iżvilupp; 
dan attira għadd kbir ta’ applikazzjonijiet, 
bin-numru ta’ proġetti eliġibbli jaqbeż il-
baġit inizjali. Saru għadd ta’ 
rakkomandazzjonijiet għal titjib, li 
prinċipalment jindirizzaw il-ħtieġa ta’ aktar 
integrazzjoni ta’ programmi nazzjonali u 
titjib tal-prestazzjoni operattiva sabiex 
jintlaħaq żmien iqsar sal-kuntratt u aktar 
trasparenza fil-proċeduri.

__________________ __________________
22 COM(2011) 186 tat-8 ta’ April 2011. 22 KUMM(2011) 186 tat-8 ta’ April 2011.

Or. ro

Emenda 20
Christian Ehler
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2013/.../UE ta’... 2013 li tistabbilixxi l-
Programm Speċifiku li jimplimenta
Orizzont 2020 - il-Programm ta’ Qafas 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-
2020)24, l-appoġġ jista’ jiġi provdut ukoll 
lil azzjoni msejsa fuq il-Programm
Kongunt Eurostars u r-riorjentazzjoni 
tiegħu tul il-linji ddikjarati fl-evalwazzjoni 

(6) Skont ir-Regolament (UE) Nru .../2013 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’... 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 u d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/.../UE ta’... 
2013 li tistabbilixxi l-Programm Speċifiku 
li jimplimenta Orizzont 2020 - il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)24, l-appoġġ jista’ 
jiġi provdut ukoll lil azzjoni msejsa fuq il-
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interim tiegħu. Programm Konġunt Eurostars u r-
riorjentazzjoni tiegħu tul il-linji ddikjarati 
fl-evalwazzjoni interim tiegħu.

__________________ __________________
24 ĠU … [H2020 SP] 24 ĠU … [H2020 SP]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi inkluża referenza mhux biss għall-Programm Speċifiku, iżda wkoll għall-
Programm Qafas, li hija importanti biex turi konformità mal-Artikolu 20 tal-Programm Qafas 
u l-prinċipji ddikjarati fih.

Emenda 21
Kent Johansson, Jens Rohde
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Programm Eurostars-2 (minn hawn’ 
il quddiem “Eurostars-2”), allinjat mal-
Istrateġija Ewropa 2020, hu marbut tal-
inizjattiva Ewlenija “Unjoni tal-
Innovazzjoni”25 u “Sħubija Rinfurzata taż-
Żona Ewropea tar-Riċerka għall-
Eċċellenza u t-Tkabbir”26 u se jkollu l-għan 
li jappoġġja l-SMEs li jwettqu attivitajiet 
ta’ riċerka orjentati lejn is-suq billi 
jikkofinanzja proġetti ta’ riċerka tagħhom 
f’kull qasam. Bħala tali, u flimkien mal-
attivitajiet skont il-programm “Teknoloġija 
Ewlenija u Abilitanti” tal-għan stabbilit fil-
Programm ta’ Qafas Orizzont 2020, se 
jikkontribwixxu għall-miri ta’ tiswir tal-
parti li tirrigwardja t-tmexxija industrijali 
ta’ dak il-programm biex jitħaffef l-
iżvilupp tat-teknoloġiji u l-innovazzjonijiet 
li se jkunu l-bażi tan-negozji tal-ġejjieni u 
li se jgħinu lil SMEs innovattivi Ewropej 
biex jikbru u jsiru kumpaniji ewlenin fid-
dinja. Bħala parti mit-titjib fuq il-
programm Eurostars preċedenti, Eurostars-
2 għandu jimmira lejn perjodu iqsar ta’ 
żmien sakemm jinħarġu l-għotjiet, 
integrazzjoni iktar qawwija u sempliċi, u 
amministrazzjoni trasparenti u aktar 

(7) Il-Programm Eurostars-2 (minn hawn
’il quddiem “Eurostars-2”), allinjat mal-
Istrateġija Ewropa 2020, hu marbut mal-
inizjattiva Ewlenija “Unjoni tal-
Innovazzjoni”25 u “Sħubija Rinfurzata taż-
Żona Ewropea tar-Riċerka għall-
Eċċellenza u t-Tkabbir”26 u se jkollu l-għan 
li jappoġġja l-SMEs li jwettqu attivitajiet 
ta’ riċerka orjentati lejn is-suq billi 
jikkofinanzja proġetti ta’ riċerka tagħhom 
f’kull qasam. Bħala tali, u flimkien mal-
attivitajiet skont il-programm “Teknoloġija 
Ewlenija u Abilitanti” tal-għan stabbilit fil-
Programm Qafas Orizzont 2020, se 
jikkontribwixxu għall-miri ta’ tiswir tal-
parti li tirrigwardja t-tmexxija industrijali 
ta’ dak il-programm biex jitħaffef l-
iżvilupp tat-teknoloġiji u l-innovazzjonijiet
li se jkunu l-bażi tan-negozji tal-ġejjieni u 
li se jgħinu lil SMEs innovattivi Ewropej 
biex jikbru u jsiru kumpaniji ewlenin fid-
dinja. Bħala parti mit-titjib fuq il-
programm Eurostars preċedenti, Eurostars-
2 għandu jimmira lejn perjodu iqsar ta’ 
żmien sakemm jinħarġu l-għotjiet, 
integrazzjoni iktar qawwija u sempliċi, u 
amministrazzjoni trasparenti u aktar 
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effiċjenti għall-benefiċċju finali tal-SMEs 
li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka.

effiċjenti għall-benefiċċju finali tal-SMEs 
li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka. Huwa 
importanti għas-suċċess ta’ Eurostars-2 li 
jinżammu n-natura minn isfel għal fuq u 
l-aġenda mmotivata min-negozju mal-
fokus prinċipali tiegħu fuq il-potenzjal 
tas-suq mill-programm Eurostars 
preċedenti.

__________________ __________________
25 COM(2010) 546 finali ta’ l-6 ta’ Ottubru 
2010.

25 KUMM(2010) 546 finali tas-6 ta’ 
Ottubru 2010.

26 COM(2012) 392 finali tat-17 ta’ Lulju 
2012.

26 COM(2012) 392 final tas-17 ta’ Lulju 
2012.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tnejn mill-elementi ewlenin wara s-suċċess tal-programm Eurostars kienu n-natura minn 
isfel għal fuq u l-aġenda tiegħu mmotivata min-negozju.

Emenda 22
Christian Ehler
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Fid-dawl tal-għan ġenerali ta’ 
Orizzont 2020 li tinkiseb simplifikazzjoni 
u armonizzazzjoni akbar tal-qafas tal-
finanzjament tar-riċerka u l-innovazzjoni 
fil-livell Ewropew, it-tul ta’ żmien tas-
sħubiji pubbliċi-pubbliċi kollha ffinanzjati 
taħt Orizzont 2020 għandu jkun allinjat 
mat-tul ta’ żmien tal-Programm Qafas, 
biex jiġu evitati settijiet ta’ regoli 
differenti li jiffunzjonaw b’mod parallel u 
piżijiet amministrattivi addizzjonali 
relatati għall-parteċipanti fil-futur;

Or. en

Emenda 23
Christian Ehler
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) L-Istati parteċipanti għandhom l-
intenzjoni li jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni ta’ Eurostars-2 matul il-
perjodu kopert minn Eurostars-2 (2014-
2024).

(9) L-Istati parteċipanti għandhom l-
intenzjoni li jikkontribwixxu għall-
implimentazzjoni ta’ Eurostars-2 matul il-
perjodu kopert minn Eurostars-2 (2014-
2020).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paralleliżmu ta’ żewġ ġenerazzjonijiet ta’ P2Ps li joħorġu sejħiet mill-2020 ’il quddiem 
jikkawżaw spejjeż amministrattivi, iżidu mal-kumplessità tal-finanzjament tal-UE għar-
riċerka, u jtappnu l-ammonti reali ta’ finanzjament minfuqa kull sena. Il-perjodu ta’ żmien ta’ 
P2Ps għandu għalhekk ikun allinjat mal-perjodu ta’ żmien ta’ Orizzont 2020 u ma’ 
programmi oqfsa futuri.

Emenda 24
Miloslav Ransdorf
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Kwalunkwe Membru ta’ Eureka jew 
Pajjiż assoċjat li mhuwiex assoċjat ma’ 
Orizzont 2020 jista’ jsir pajjiż sieħeb ta’ 
Eurostars-2.

Or. en

Emenda 25
Miloslav Ransdorf
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “SMEs li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka” 
huma SMEs li jinvestu mill-ġdid mill-inqas
10% tal-fatturat tagħhom biex jagħmlu 
attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp jew li 
jiddedikaw mill-inqas 10% f’ekwivalenti 
ta’ full-time f’attivitajiet ta’ riċerka u 
żvilupp.

(2) “SMEs li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka
u żvilupp” huma SMEs li jinvestu mill-
ġdid mill-inqas 10 % tal-fatturat tagħhom 
biex jagħmlu attivitajiet ta’ riċerka u 
żvilupp jew li jiddedikaw mill-inqas 10 %
f’ekwivalenti ta’ full-time tagħhom
f’attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp jew li 
għandhom tal-inqas 5 ekwivalenti ta’ full-
time (għal SMEs li ma għandhomx aktar 
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minn 100 ekwivalenti ta’ full-time) jew 10 
ekwivalenti ta’ full-time (għal SMEs li 
għandhom aktar minn 100 ekwivalenti ta’ 
full-time).

Or. en

Emenda 26
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “SMEs li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka” 
huma SMEs li jinvestu mill-ġdid mill-inqas
10% tal-fatturat tagħhom biex jagħmlu 
attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp jew li 
jiddedikaw mill-inqas 10% f’ekwivalenti 
ta’ full-time f’attivitajiet ta’ riċerka u 
żvilupp.

(2) “SMEs li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka” 
huma SMEs li jinvestu mill-ġdid mill-inqas
10 % tal-fatturat tagħhom biex jagħmlu 
attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp jew li 
jiddedikaw mill-inqas 10 % f’ekwivalenti 
ta’ full-time f’attivitajiet ta’ riċerka u 
żvilupp jew li għandhom mill-inqas 5 
ekwivalenti ta’ full-time (għal SMEs li ma 
għandhomx aktar minn 100 ekwivalenti 
ta’ full-time) jew 10 ekwivalenti ta’ full-
time (għal SMEs li għandhom aktar minn 
100 ekwivalenti ta’ full-time) iddedikati 
għal attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan b’mod partikolari se jappoġġja lis-setturi tradizzjonali bħall-manifattura u n-negozju 
agrikolu fejn ħafna drabi jsir xogħol intensiv bi ftit R&Ż ekwivalenti ta’ full-time (inqas minn 
10 %) u jippermettilhom li jipparteċipaw f’kooperazzjonijiet internazzjonali tar-R&Ż.

Emenda 27
Kent Johansson, Jens Rohde
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “SMEs li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka” 
huma SMEs li jinvestu mill-ġdid mill-inqas
10% tal-fatturat tagħhom biex jagħmlu 
attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp jew li 
jiddedikaw mill-inqas 10% f’ekwivalenti 
ta’ full-time f’attivitajiet ta’ riċerka u 

(2) “SMEs li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka” 
huma SMEs li jinvestu mill-ġdid mill-inqas
10 % tal-fatturat tagħhom biex jagħmlu 
attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp jew li 
jiddedikaw mill-inqas 10 % f’ekwivalenti 
ta’ full-time tagħhom f’attivitajiet ta’ 
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żvilupp. riċerka u żvilupp jew li għandhom tal-
inqas 5 ekwivalenti ta’ full-time (għal 
SMEs li ma għandhomx aktar minn 100 
ekwivalenti ta’ full-time) jew 10 
ekwivalenti ta’ full-time (għal SMEs li 
għandhom tal-inqas 100 ekwivalenti ta’ 
full-time).

Or. en

Ġustifikazzjoni

This is an issue extensively discussed over the last few years, and a specific working group 
propose to increase the participation of medium and large R&D SMEs (only 17% of the R&D 
SMEs participants in Eurostars 1) by enlarging the R&D SME definition to medium size 
companies with a critical mass of R&D activities. It is therefore proposed that SMEs with no 
more than 100 full-time equivalents must have 10% of FTEs or at least 5 FTEs dedicated to 
R&D to become eligible. As for SMEs with over 100 FTEs they would become eligible with at 
least 10 FTEs dedicated to R&D. This amendment will particularly support traditional 
sectors such as manufacturing and agri-business which are often labour intensive with few 
R&D FTEs, who would be able to do more international R&D cooperation.

Emenda 28
Silvia-Adriana Țicău
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-attivitajiet huma mwettqa bil-
kollaborazzjoni transnazzjonali ta’ dawk l-
SMEs li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka 
bejniethom jew li jinkludu atturi oħra tal-
katina tal-innovazzjoni (eż. universitajiet, 
organizzazzjonijiet ta’ riċerka)

(a) l-attivitajiet huma mwettqa bil-
kollaborazzjoni transnazzjonali ta’ dawk l-
SMEs li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka
bejniethom jew li jinkludu atturi oħra tal-
katina tal-innovazzjoni (eż. universitajiet, 
organizzazzjonijiet ta’ riċerka), jew l-
SMEs li jippjanaw li jimpenjaw ruħhom 
fir-riċerka u jinvestu mill-inqas 10 % tal-
profitti fir-riċerka u l-innovazzjoni

Or. ro

Emenda 29
Miloslav Ransdorf
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kwalunkwe Membru ta’ Eureka jew 
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Pajjiż assoċjat li mhuwiex assoċjat ma’ 
Orizzont 2020 jista’ jsir pajjiż sieħeb 
għall-Eurostars-2 sakemm dan jissodisfa 
l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 6(1)(c). Dawk il-Membri ta’ 
Eureka jew il-pajjiżi Assoċjati li 
jissodisfaw dik il-kundizzjoni għandhom 
jitqiesu bħala pajjiżi sħab għall-finijiet ta’ 
din id-Deċiżjoni. Dawk il-pajjiżi sħab ma 
għandhomx ikunu eliġibbli għall-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni taħt 
Eurostars-2.

Or. en

Emenda 30
Kent Johansson, Jens Rohde
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kwalunkwe Membru ta’ EUREKA jew 
Pajjiż EUREKA assoċjat li mhuwiex 
assoċjat ma’ Orizzont 2020 jista’ jkun 
sieħeb għall-Eurostars-2 sakemm dan 
jissodisfa l-kundizzjoni stabbilita fl-
Artikolu 6(1)(c). Dawk il-Membri ta’ 
EUREKA jew il-Pajjiżi assoċjati li 
jissodisfaw dawn il-kundizzjonijiet 
għandhom jitqiesu bħala Stati sħab għall-
finijiet ta’ din id-Deċiżjoni. Dawk l-Istati 
sħab madankollu ma għandhomx ikunu 
eliġibbli għall-kontribuzzjoni finanzjarja 
tal-Unjoni taħt Eurostars-2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

EUREKA Ministers agreed in Budapest in June 2012 that “by definition, a Eurostars 
participating country is a EUREKA country or a EUREKA Associated Country having signed 
a Eurostars Bilateral Agreement with the EUREKA Secretariat”. However, the current text 
only foresees the participation of EU Member States and states associated to Horizon 2020, 
while some EUREKA members countries or associated countries to EUREKA are not 
included (e.g. South Korea, Canada). Eurostars is a joint programme between the European 
Commission and EUREKA, and it is therefore important that any EUREKA Member 
Countries or associated Countries to EUREKA are entitled to join Eurostars 2 as partner.



AM\1012407MT.doc 11/19 PE524.786v01-00

MT

Emenda 31
Patrizia Toia
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kwalunkwe Membru ta’ Eureka jew 
Pajjiż assoċjat li mhuwiex assoċjat ma’ 
Orizzont 2020 jista’ jsir pajjiż sieħeb 
għall-Eurostars-2 sakemm dan jissodisfa 
l-kundizzjoni stabbilita fl-Artikolu 6(1)(c). 
Dawk il-Membri ta’ Eureka jew il-Pajjiżi 
assoċjati li jissodisfaw dik il-kundizzjoni 
għandhom jitqiesu bħala pajjiżi sħab 
għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni. Dawk il-
pajjiżi sħab ma għandhomx ikunu 
eliġibbli għall-kontribuzzjoni finanzjarja 
tal-Unjoni taħt Eurostars-2.

Or. en

Emenda 32
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
2a. Kwalunkwe Membru ta’ EUREKA jew 
Pajjiż EUREKA assoċjat li mhuwiex 
assoċjat ma’ Orizzont 2020 jista’ jkun 
sieħeb għall-Eurostars-2 sakemm dan 
jissodisfa l-kundizzjoni stabbilita fl-
Artikolu 6(1)(c). Dawk il-Membri ta’ 
EUREKA jew il-Pajjiżi assoċjati li 
jissodisfaw dawn il-kundizzjonijiet 
għandhom jitqiesu bħala Stati sħab għall-
finijiet ta’ din id-Deċiżjoni. Dawk l-Istati 
sħab ma għandhomx ikunu eliġibbli 
għall-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni taħt Eurostars-2.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Peress li l-Eurostars huwa programm konġunt bejn il-Kummissjoni Ewropea u EUREKA, 
kwalunkwe Pajjiż Membru EUREKA jew Pajjiż assoċjat mal-EUREKA għandu jkun intitolat 
li jingħaqad mal-Eurostars-2 bħala sieħeb.

Emenda 33
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni, inklużi l-approprjazzjonijiet tal-
EFTA, lil Eurostars-2 għandha tkun ta’
EUR 287 miljun30. Il-kontribuzzjoni 
għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet 
fil-baġit ġenerali tal-Unjoni allokati għall-
partijiet rilevanti tal-Programm Speċifiku 
li jimplimenta l-Programm Qafas Orizzont 
2020, stabbilit bid-Deċiżjoni .../2013/UE 
skont l-Artikolu 58(1)(c)(vi), u l-Artikoli 
60 u 61 u tar-Regolament (UE, Euratom)
Nru 966/2012.

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni, inklużi l-approprjazzjonijiet tal-
EFTA, lil Eurostars-2 għandha tkun ta’
EUR 251.125 miljun30. Il-kontribuzzjoni 
għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet 
fil-baġit ġenerali tal-Unjoni allokati għal 
“Innovazzjoni fl-SMEs” taħt il-Programm
Speċifiku li jimplimenta l-Programm Qafas 
Orizzont 2020, stabbilit bid-Deċiżjoni
.../2013/UE skont l-Artikolu 58(1)(c)(vi), u
l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

__________________ __________________
30 L-ammont huwa indikattiv u se 
jiddependi fuq l-ammont finali miftiehem 
għad-DĠ Riċerka u Innovazzjoni għall-
għan “Innovazzjoni fl-SMEs” taħt Parti 2 -
Tmexxija Industrijali, li se jkun finalment 
approvat mill-Awtorità tal-Baġit fil-
verżjoni finali tad-dikjarazzjoni finanzjarja 
u leġiżlattiva.

30 L-ammont huwa indikattiv u se 
jiddependi fuq l-ammont finali miftiehem 
għad-DĠ Riċerka u Innovazzjoni għall-
għan “Innovazzjoni fl-SMEs” taħt Parti 2 -
Tmexxija Industrijali, li se jkun finalment 
approvat mill-Awtorità tal-Baġit fil-
verżjoni finali tad-dikjarazzjoni finanzjarja 
u leġiżlattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li l-baġit tal-P2Ps u PPPs 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 l-waħda, u l-finanzjament 
għall-isħubiji, min-naħa l-oħra. Barra minn hekk għandu jissemma s-sors speċifiku ta’ 
finanzjament fi ħdan il-Qafas Orizzont 2020.

Emenda 34
Miloslav Ransdorf
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mingħajr ma jinqabeż l-ammont 
massimu stabbilit fil-paragrafu 1, il-
kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha tkun 
ugwali għal terz tal-kontribuzzjonijiet tal-
Istati parteċipanti msemmija fl-Artikolu 7 
(1)(a). Din għandha tkopri l-ispejjeż 
amministrattivi u operazzjonali.

2. Mingħajr ma jinqabeż l-ammont 
massimu stabbilit fil-paragrafu 1, il-
kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha bħala 
regola tkun ugwali għal terz tal-
kontribuzzjonijiet tal-Istati parteċipanti 
msemmija fl-Artikolu 7(1)(a). Din għandha 
tkopri l-ispejjeż amministrattivi u 
operazzjonali. F’każ li matul il-ħajja tal-
programm ir-rata tal-kontribuzzjoni tal-
Unjoni teħtieġ li tiġi adattata, għandha 
tingħata ċerta flessibbiltà għal seħjiet 
individwali. F’dan il-każ, il-kontribuzzjoni 
tal-Unjoni għandha titla’ sa massimu nofs 
il-kontribuzzjonijiet tal-Istati parteċipanti.

Or. en

Emenda 35
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mingħajr ma jinqabeż l-ammont 
massimu stabbilit fil-paragrafu 1, il-
kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha tkun 
ugwali għal terz tal-kontribuzzjonijiet tal-
Istati parteċipanti msemmija fl-Artikolu 7 
(1)(a). Din għandha tkopri l-ispejjeż 
amministrattivi u operazzjonali.

2. Mingħajr ma jinqabeż l-ammont 
massimu stabbilit fil-paragrafu 1, il-
kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha tkun 
ugwali għal sa nofs il-kontribuzzjonijiet
tal-Istati parteċipanti msemmija fl-
Artikolu 7(1)(a).30aDin għandha tkopri l-
ispejjeż operazzjonali, inklużi l-ispejjeż 
tal-evalwazzjoni tal-proposti, u l-ispejjeż
amministrattivi.

__________________
30a Kontribuzzjoni tal-Unjoni ta’ nofs il-
kontribuzzjonijiet tal-Istati parteċipanti 
tammonta għal rata ta’ żieda ta’ 33 %.

Or. en

Emenda 36
Kent Johansson, Jens Rohde
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mingħajr ma jinqabeż l-ammont 
massimu stabbilit fil-paragrafu 1, il-
kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha tkun
ugwali għal terz tal-kontribuzzjonijiet tal-
Istati parteċipanti msemmija fl-Artikolu 7 
(1)(a). Din għandha tkopri l-ispejjeż 
amministrattivi u operazzjonali.

2. Mingħajr ma jinqabeż l-ammont 
massimu stabbilit fil-paragrafu 1, il-
kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha tkun sa 
nofs il-kontribuzzjonijiet tal-Istati 
parteċipanti msemmija fl-Artikolu 7(1)(a). 
Din għandha tkopri l-ispejjeż
operazzjonali, inklużi l-ispejjeż tal-
evalwazzjoni tal-proposti, u l-ispejjeż
amministrattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Artikoli 185 oħra (EDCTP 2, AAL 2, EMRP) għandhom rata ta’ żieda ogħla b’mod sinifikanti 
li tammonta għal 50 % tal-fondi pubbliċi totali (100 % jekk imqabbla mal-fondi tal-Istati 
Membri), meta mqabbla ma’ 25 % għal Eurostars-2. Rata ta’ żieda ta’ 33 % għal Eurostars-2 
(li tirrappreżenta sa 50 % tal-fondi tal-Istati Membri) tipprovdi trattament aktar ekwu fost 
programmi tal-Artikolu 185. Ir-rata ta’ żieda se tkun flessibbli u aġġustata mill-Grupp ta’ 
Livell Għoli tal-Eurostars matul il-ħajja tal-programm biex tkampa mas-suċċess.

Emenda 37
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Massimu ta’ 2% mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni tista’ tintuża biex 
tingħata kontribuzzjoni għall-ispejjeż 
amministrattivi globali ta’ Eurostars-2. L-
Istati parteċipanti għandhom ikopri 
kwalunkwe spiża amministrattiva oħra
meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ 
Eurostars-2.

3. Massimu ta’ 6 % mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni jista’ jintuża biex 
tingħata kontribuzzjoni għall-ispejjeż 
amministrattivi globali ta’ Eurostars-2. L-
Istati parteċipanti għandhom ikopru l-
ispejjeż amministrattivi nazzjonali
meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ 
Eurostars-2.

Or. en

Emenda 38
Kent Johansson, Jens Rohde
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Massimu ta’ 2% mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni tista’ tintuża biex 
tingħata kontribuzzjoni għall-ispejjeż 
amministrattivi globali ta’ Eurostars-2. L-
Istati parteċipanti għandhom ikopri 
kwalunkwe spiża amministrattiva oħra
meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ 
Eurostars-2.

3. Massimu ta’ 4 % mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni jista’ jintuża biex 
tingħata kontribuzzjoni għall-ispejjeż 
amministrattivi globali ta’ Eurostars-2. L-
Istati parteċipanti għandhom ikopru l-
ispejjeż amministrattivi nazzjonali
meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ 
Eurostars-2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż għall-korp ta’ implimentazzjoni (is-Segretarjat tal-EUREKA) huma stmati li jilħqu 
d-EUR 19 miljun matul il-perjodu 2014-2023, li EUR 11 miljun minnhom huma spejjeż 
amministrattivi u EUR 8 miljun huma spejjeż tal-evalwazzjoni. Għalhekk, huwa propost li sa 
4 % taż-żieda tal-KE tkun allokata għall-ispiża amministrattiva (4 % ta’ 287 M€ = 11. 5 M€). 
Rigward l-ispejjeż tal-evalwazzjoni peress li huma meqjusa bħala spejjeż operazzjonali, 
tinħtieġ kjarifika li dawn huma koperti bis-sħiħ miż-żieda tal-KE.

Emenda 39
Christian Ehler
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) it-turija mill-Istati Parteċipanti li 
Eurostars-2 huwa stabbilit f’konformità 
mal-objettivi u l-prijoritajiet ta’ riċerka ta’ 
“Innovazjoni fl-SMEs” kif stabbilit fir-
Regolament (UE) Nru .../2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ ... 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 u d-
Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/.../UE li 
tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li 
jimplimenta Orizzont 2020 - il-Programm 
Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 
(2014-2020);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tenfasizza li għandu jkun hemm koerenza qawwija bejn l-attivitajiet tal-P2Ps u l-
prijoritajiet ta’ riċerka definiti fil-Programm Qafas Orizzont 2020.
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Emenda 40
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-prova mill-Istati parteċipanti 
rappreżentati mis-Segretarjat tal-
EUREKA li l-programm huwa stabbilit 
f’konformità mal-approċċ minn isfel għal 
fuq ta’ Eurostars-2.

Or. en

Emenda 41
Christian Ehler
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) it-turija mill-Istati Parteċipanti li 
Eurostars-2 huwa stabbilit f’konformità 
mal-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 bħal aċċess miftuħ, ugwaljanza bejn is-sessi u nondiskriminazzjoni 
li ġew miftiehma matul in-negozjati tal-Orizzont 2020.

Emenda 42
Christian Ehler
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) it-turija mill-Istati Parteċipanti li 
Eurostars-2 huwa stabbilit f’konformità 
mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 20 tar-Regolament (UE) 
Nru .../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’ ... 2013 li jistabbilixxi 
Orizzont 2020;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tenfasizza l-prinċipji importanti li ġew miftiehma matul in-negozjati ta’ 
Orizzont 2020 dwar P2Ps u x’għandhom jiksbu.

Emenda 43
Zofija Mazej Kukovič
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-turija permezz tal-ESE tal-kapaċità 
tagħha li timplimenta Eurostars-2, inkluż, li 
tirċievi, li tallokaw u li timmonitorja l-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni, fil-
qafas tal-ġestjoni indiretta tal-baġit tal-
Unjoni skont l-Artikoli 58, 60 u 61 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012;

(d) it-turija permezz tal-ESE tal-kapaċità 
tagħha li timplimenta Eurostars-2, inkluż, li 
tirċievi, li talloka u li timmonitorja l-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni fil-
qafas tal-ġestjoni indiretta tal-baġit tal-
Unjoni skont l-Artikoli 58, 60 u 61 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, 
filwaqt li tirrispetta bis-sħiħ l-approċċ 
minn isfel għal fuq tal-programm 
Eurostars-2;

Or. en

Emenda 44
Patrizia Toia
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-valorizzazzjoni, skont il-parametri 
ta� referenza nazzjonali, tal-
kontribuzzjonijiet in natura offruti minn 
amminstrazzjonijiet pubbliċi, b�mod 
partikolari entitajiet pubbliċi ta� riċerka. 

Or. it

Emenda 45
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. F’konformità mal-prinċipji ta’ 
trasparenza u nondiskriminazzjoni kif 
stabbiliti fl-Artikoli 60(1) u 128(1) tar-
Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012, sejħiet għal proposti 
organizzati mill-Eurostars-2 għandhom 
jiġu ppubblikati fuq il-Portal tal-
Parteċipanti bbażat fuq websajt tal-
Orizzont 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Matul in-negozjati tat-trilogu dwar Orizzont 2020 l-istituzzjonijiet qablu li jippromwovu 
koerenza akbar tal-possibbiltajiet kollha ta’ sejħa ffinanzjati taħt Orizzont 2020. Għal dan il-
għan, il-Kummissjoni wiegħdet li tippromwovi l-pubblikazzjoni ta’ CfPs organizzati minn 
PPPs u P2Ps fuq il-Portal tal-Parteċipanti Orizzont 2020. Din l-emenda għandha l-għan li 
ddawwar dmir f’rekwiżit legali, biex tiżgura informazzjoni sempliċi u aċċessibbli għall-
applikanti.

Emenda 46
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni interim ta’ Eurostars-2. Il-
Kummissjoni għandha tipprepara rapport 
dwar dik l-evalwazzjoni li jinkludi
konklużjonijiet u osservazzjonijiet mill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha
tinbgħat dak ir-rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sal-30 ta’ Ġunju 
2018.

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni interim ta’ Eurostars-2. Il-
Kummissjoni għandha tipprepara rapport 
dwar dik l-evalwazzjoni li jinkludi 
konklużjonijiet u osservazzjonijiet mill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha
tibgħat dak ir-rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sat-
30 ta’ Ġunju 2018. L-evalwazzjoni interim
ta’ Eurostars-2 għandha tifforma parti 
minn u tkun imfassla mal-evalwazzjoni 
interim ta’ Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 47
Silvia-Adriana Țicău
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Ladarba din il-lista ta’ klassifikazzjoni 
tkun ġiet approvata, kull Stat parteċipanti 
għandu jiffinanzja lil dawk il-parteċipanti 
nazzjonali tiegħu f’dawk il-proġetti 
magħżula għall-finanzjament permezz tal-
Korp Nazzjonali ta’ Finanzjament, filwaqt 
li jagħmel l-isforzi kollha possibbli sabiex 
jiżgura li l-proġetti kklassifikati bħala l-
aqwa 50 u mill-inqas minn 50 sa 75 % tal-
proġetti li jisbqu l-limiti jiġu ffinanzjati. Il-
kontribuzzjoni finanzjarja lill-parteċipanti 
f’dawn il-proġetti tiġi kkalkulata skond ir-
regoli tal-finanzjament tal-programmi 
nazzjonali tal-Istat Parteċipanti f’Eurostars-
2. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għandha tiġi trasferita minn għand dawn 
għall-NFBs sakemm l-NFBs ikun ħallsu l-
kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom għall-
proġetti.

8. Ladarba din il-lista ta’ klassifikazzjoni 
tkun ġiet approvata, kull Stat parteċipanti 
għandu jiffinanzja lil dawk il-parteċipanti 
nazzjonali tiegħu f’dawk il-proġetti 
magħżula għall-finanzjament permezz tal-
Korp Nazzjonali ta’ Finanzjament, filwaqt 
li jagħmel l-isforzi kollha possibbli sabiex 
jiżgura li l-proġetti kklassifikati bħala l-
aqwa 100 u mill-inqas minn 65 sa 75 % tal-
proġetti li jisbqu l-limiti jiġu ffinanzjati. Il-
kontribuzzjoni finanzjarja lill-parteċipanti 
f’dawn il-proġetti tiġi kkalkulata skont ir-
regoli tal-finanzjament tal-programmi 
nazzjonali tal-Istat Parteċipanti f’Eurostars-
2. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għandha tiġi trasferita minn għand dawn 
għall-NFBs sakemm l-NFBs ikunu ħallsu 
l-kontribuzzjoni finanzjarja tagħhom għall-
proġetti.

Or. ro


