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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. Jappoġġa l-proposta mill-Kummissjoni 
kif emendata;

Or. en
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Emenda 26
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- …
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – il-
Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni għall-perjodu 2014-2020
("Programm ta’ Qafas Orizzont 2020")12

għandu l-għan li jkollu impatt ikbar fuq ir-
riċerka u l-innovazzjoni billi jikkombina l-
Programm ta’ Qafas Orizzont 2020 u l-
fondi tas-settur privat fi sħubijiet pubbliċi-
privati f’oqsma ewlenin fejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni jistgħu jikkontribwixxu għal 
għanijiet usa’ fil-kompetittività tal-Unjoni 
u jgħinu biex jingħelbu l-isfidi soċjetali. L-
involviment tal-Unjoni f’dawn is-sħubijiet 
jistgħu jieħdu l-forma ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji għal impriżi konġunti stabbiliti 
abbażi tal-Artikolu 187 tat-Trattat.

(3) Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 
ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi Orizzont 
2020 – il-Programm ta’ Qafas għar-Riċerka 
u l-Innovazzjoni għall-perjodu 2014-2020
("Programm ta’ Qafas Orizzont 2020") 
għandu l-għan li jkollu impatt ikbar fuq ir-
riċerka u l-innovazzjoni billi jikkombina l-
Programm ta’ Qafas Orizzont 2020 u l-
fondi tas-settur privat fi sħubijiet pubbliċi-
privati f’oqsma ewlenin fejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni jistgħu jikkontribwixxu għal 
għanijiet usa’ fil-kompetittività, jingranaw 
l-investiment privat, tal-Unjoni u jgħinu 
biex jingħelbu l-isfidi soċjetali. 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 
jistgħu jieħdu l-forma ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji għal impriżi konġunti stabbiliti 
abbażi tal-Artikolu 187 tat-Trattat.

__________________ __________________
12 ĠU … [H2020 FP] 12 ĠU … [H2020 FP]

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP.

Emenda 27
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- … 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – il-
Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni għall-perjodu 2014-2020 
("Programm ta’ Qafas Orizzont 2020")12

għandu l-għan li jkollu impatt ikbar fuq ir-
riċerka u l-innovazzjoni billi jikkombina l-
Programm ta’ Qafas Orizzont 2020 u l-
fondi tas-settur privat fi sħubijiet pubbliċi-
privati f’oqsma ewlenin fejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni jistgħu jikkontribwixxu għal 
għanijiet usa’ fil-kompetittività tal-Unjoni 
u jgħinu biex jingħelbu l-isfidi soċjetali. L-
involviment tal-Unjoni f’dawn is-sħubijiet 
jistgħu jieħdu l-forma ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji għal impriżi konġunti stabbiliti 
abbażi tal-Artikolu 187 tat-Trattat.

(3) Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11
ta’ Diċembru 2013 għandu l-għan li jkollu 
impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni 
billi jikkombina l-Programm ta’ Qafas 
Orizzont 2020 u l-fondi tas-settur privat fi 
sħubijiet pubbliċi-privati f’oqsma ewlenin 
fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni jistgħu 
jikkontribwixxu għal għanijiet usa’ fil-
kompetittività tal-Unjoni, jingranaw l-
investiment privat u jgħinu biex jingħelbu 
l-isfidi soċjetali. Dawk is-sħubijiet 
għandhom ikunu msejsa fuq impenn fit-
tul, inkluża kontribuzzjoni bbilanċjata 
mis-sħab kollha, ikunu responsabbli 
għall-kisba tal-miri tagħhom u jkunu 
allinjati mal-għanijiet strateġiċi tal-
Unjoni relatati mar-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni. Il-governanza u l-
funzjonament ta’ dawk is-sħubiji 
għandhom ikunu miftuħa, trasparenti, 
effikaċi u effiċjenti u jagħtu l-opportunità 
li tipparteċipa medda wiesgħa ta’ partijiet 
interessati attivi fl-oqsma speċifiċi 
tagħhom. L-involviment tal-Unjoni f’dawn 
is-sħubijiet jistgħu jieħdu l-forma ta’
kontribuzzjonijiet finanzjarji għal impriżi 
konġunti stabbiliti abbażi tal-Artikolu 187 
tat-Trattat skont id-Deċiżjoni Nru 
1982/2006/KE.

__________________ __________________
12 ĠU … [H2020 FP] 12 ĠU … [H2020 FP]
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 28
Elena Băsescu

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- … 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – il-
Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni għall-perjodu 2014-2020
("Programm ta’ Qafas Orizzont 2020")12

għandu l-għan li jkollu impatt ikbar fuq ir-
riċerka u l-innovazzjoni billi jikkombina l-
Programm ta’ Qafas Orizzont 2020 u l-
fondi tas-settur privat fi sħubijiet pubbliċi-
privati f’oqsma ewlenin fejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni jistgħu jikkontribwixxu għal 
għanijiet usa’ fil-kompetittività tal-Unjoni 
u jgħinu biex jingħelbu l-isfidi soċjetali. L-
involviment tal-Unjoni f’dawn is-sħubijiet 
jistgħu jieħdu l-forma ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji għal impriżi konġunti stabbiliti 
abbażi tal-Artikolu 187 tat-Trattat.

(3) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- … 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – il-
Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni għall-perjodu 2014-2020
("Programm ta’ Qafas Orizzont 2020") 
għandu l-għan li jkollu impatt ikbar fuq ir-
riċerka u l-innovazzjoni billi jikkombina l-
Programm ta’ Qafas Orizzont 2020 u l-
fondi tas-settur privat fi sħubijiet pubbliċi-
privati f’oqsma ewlenin fejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni jistgħu jikkontribwixxu għal 
għanijiet usa’ fil-kompetittività tal-Unjoni 
u jgħinu biex jingħelbu l-isfidi soċjetali. L-
involviment tal-Unjoni f’dawn is-sħubijiet 
jistgħu jieħdu l-forma ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji għal impriżi konġunti stabbiliti 
abbażi tal-Artikolu 187 tat-Trattat. 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 abbażi ta’ impenn fit-tul.

__________________ __________________
12 ĠU … [PQ ta’ Orizzont 2020] 12 ĠU … [PQ ta’ Orizzont 2020]

Or. en
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Emenda 29
Jens Rohde, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- … 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – il-
Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni għall-perjodu 2014-2020
("Programm ta’ Qafas Orizzont 2020")12

għandu l-għan li jkollu impatt ikbar fuq ir-
riċerka u l-innovazzjoni billi jikkombina l-
Programm ta’ Qafas Orizzont 2020 u l-
fondi tas-settur privat fi sħubijiet pubbliċi-
privati f’oqsma ewlenin fejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni jistgħu jikkontribwixxu għal 
għanijiet usa’ fil-kompetittività tal-Unjoni 
u jgħinu biex jingħelbu l-isfidi soċjetali. L-
involviment tal-Unjoni f’dawn is-sħubijiet 
jistgħu jieħdu l-forma ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji għal impriżi konġunti stabbiliti 
abbażi tal-Artikolu 187 tat-Trattat.

(3) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- … 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – il-
Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni għall-perjodu 2014-2020
("Programm ta’ Qafas Orizzont 2020")12

għandu l-għan li jkollu impatt ikbar fuq ir-
riċerka u l-innovazzjoni billi jikkombina l-
Programm ta’ Qafas Orizzont 2020 u l-
fondi tas-settur privat fi sħubijiet pubbliċi-
privati f’oqsma ewlenin fejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni jistgħu jikkontribwixxu għal 
għanijiet usa’ fil-kompetittività tal-Unjoni, 
isaħħu l-investimenti privati fir-riċerka u
l-innovazzjoni, u jgħinu biex jingħelbu l-
isfidi soċjetali. Il-governanza u l-
funzjonament ta’ dawk is-sħubijiet 
għandhom ikunu miftuħin, trasparenti, 
effettivi u effiċjenti. L-involviment tal-
Unjoni f’dawn is-sħubijiet jistgħu jieħdu l-
forma ta’ kontribuzzjonijiet finanzjarji għal 
impriżi konġunti stabbiliti abbażi tal-
Artikolu 187 tat-Trattat.

__________________ __________________
12 ĠU … [PQ ta’ Orizzont 2020] 12 ĠU … [PQ ta’ Orizzont 2020]

Or. en

Emenda 30
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Skont id-Deċiżjoni (UE) Nru …/2013 (4) Skont ir-Regolament (UE)
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tal-Kunsill ta’ … 2013 li tistabbilixxi l-
Programm Speċifiku li jimplimenta 
Orizzont 2020 (2014-2020), għandu 
jingħata iktar appoġġ lill-impriżi konġunti 
kif stabbilit fil-Programm Qafas 
Orizzont 2020 taħt il-kundizzjonijiet 
speċifikati f’dik id-Deċiżjoni.

Nru 1291/2013 u d-Deċiżjoni (UE) 
Nru 2013/734/UE tal-Kunsill għandu 
jingħata iktar appoġġ lill-impriżi konġunti 
kif stabbilit taħt id-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006 taħt il-kundizzjonijiet 
speċifikati fid-Deċiżjoni (UE) 
Nru .../2013.

__________________ __________________
13 ĠU … [H2020 SP] 13 ĠU … [H2020 SP]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 31
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Skont id-Deċiżjoni (UE) Nru …/2013 
tal-Kunsill ta’ … 2013 li tistabbilixxi l-
Programm Speċifiku li jimplimenta 
Orizzont 2020 (2014-2020)13, għandu 
jingħata iktar appoġġ lill-impriżi konġunti 
kif stabbilit fil-Programm Qafas 
Orizzont 2020 taħt il-kundizzjonijiet 
speċifikati f’dik id-Deċiżjoni.

(4) Skont ir-Regolament (UE)
Nru 1291/2013 u d-Deċiżjoni (UE)
Nru …/2013 tal-Kunsill ta’ … 2013 li 
tistabbilixxi l-Programm Speċifiku li 
jimplimenta Orizzont 2020 (2014-2020)13, 
għandu jingħata iktar appoġġ lill-impriżi 
konġunti kif stabbilit fil-Programm Qafas 
Orizzont 2020 taħt il-kundizzjonijiet 
speċifikati f’dik id-Deċiżjoni.

__________________ __________________
13 ĠU … [H2020 SP] 13 ĠU … [H2020 SP]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.
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Emenda 32
Bogusław Liberadzki

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tal-10 ta’ Settembru 2013 dwar 
il-promozzjoni ta’ strateġija Ewropea 
għat-trasport u t-teknoloġija għall-
mobilità Ewropea sostenibbli tal-ġejjieni 
(2012/2298(INI)) tidentifika fost oħrajn 
il-bżonn li jiġu żviluppati elementi 
sostenibbli tal-infrastruttura bħala 
appoġġ għal bidla lejn l-użu ta’ prodotti 
primi rinnovabbli bħall-injam u l-materjal 
kompost bħala komponenti tal-
infrastruttura ferrovjarja. 

Or. en

Emenda 33
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-Impriża Konġunta Shift2Rail (minn 
hawn ’il quddiem l-"Impriża Konġunta 
S2R”) għandha tkun PPP bl-għan li 
tistimula u tikkoordina aħjar l-investiment 
fir-riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni fis-
settur tal-ferroviji bil-għan li titħaffef u tiġi 
ffaċilitata t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
aktar integrata, effiċjenti, sostenibbli u 
attraenti tas-suq ferrovjarju tal-UE, skont 
il-bżonnijiet kummerċjali fis-settur 
ferrovjarju u bil-għan ġenerali li tinkiseb 
Żona Ferrovjarja Unika Ewropea. B’mod 
partikolari, l-Impriża Konġunta S2R 
għandha tikkontribwixxi għal objettivi 

(7) L-Impriża Konġunta Shift2Rail (minn 
hawn ’il quddiem l-"Impriża Konġunta 
S2R”) għandha tkun PPP bl-għan li 
tistimula u tikkoordina aħjar l-investiment 
fir-riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni fis-
settur tal-ferroviji bil-għan li titħaffef u tiġi 
ffaċilitata t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
aktar integrata, effiċjenti, sostenibbli u 
attraenti tas-suq ferrovjarju tal-UE, skont 
il-bżonnijiet kummerċjali fis-settur 
ferrovjarju u bil-għan ġenerali li tinkiseb 
Żona Ferrovjarja Unika Ewropea. B’mod 
partikolari, l-Impriża Konġunta S2R 
għandha tikkontribwixxi għal objettivi 
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speċifiċi ddefiniti fil-White Paper tal-2011 
u r-Raba’ Pakkett Ferrovjarju, inklużi l-
effiċjenza mtejba fis-settur ferrovjarju 
għall-benefiċċju tal-fondi pubbliċi; 
espansjoni konsiderevoli jew 
immodernizzar tal-kapaċità tan-netwerk 
ferrovjarju, sabiex tippermetti lill-ferrovija 
tikkompeti effettivament u tieħu 
proporzjon bil-wisq akbar ta’ trasport tal-
passiġġieri u tal-merkanzija; titjib fil-
kwalità tas-servizzi bil-ferrovija billi 
jitwieġbu l-ħtiġijiet tal-passiġġieri bil-
ferrovija u l-burdnara; it-tneħħija ta’ ostakli 
tekniċi li qed iżommu lura s-settur 
f’termini ta’ interoperabbiltà; u t-tnaqqis 
ta’ esternalitajiet negattivi marbuta mat-
trasport ferrovjarju. Il-progress tal-Impriża 
Konġunta S2R biex jintlaħqu dawn l-
għanijiet għandha titkejjel kontra indikaturi 
ta’ rendiment ewlenin.

speċifiċi ddefiniti fil-White Paper tal-2011 
u r-Raba’ Pakkett Ferrovjarju, inklużi l-
effiċjenza u s-sostenibbiltà mtejba fis-
settur ferrovjarju għall-benefiċċju tal-fondi 
pubbliċi; espansjoni konsiderevoli jew 
immodernizzar tal-kapaċità tan-netwerk 
ferrovjarju, sabiex tippermetti lill-ferrovija 
tikkompeti effettivament u tieħu 
proporzjon bil-wisq akbar ta’ trasport tal-
passiġġieri u tal-merkanzija; titjib fil-
kwalità tas-servizzi bil-ferrovija billi 
jitwieġbu l-ħtiġijiet tal-passiġġieri bil-
ferrovija u l-burdnara; it-tneħħija ta’ ostakli 
tekniċi li qed iżommu lura s-settur 
f’termini ta’ interoperabbiltà u l-
intermodalità; u t-tnaqqis ta’ esternalitajiet 
negattivi marbuta mat-trasport ferrovjarju
bħall-konsum tal-enerġija u t-tnaqqis tal-
ħoss mis-sors. Il-progress tal-Impriża 
Konġunta S2R biex jintlaħqu dawn l-
għanijiet għandha titkejjel kontra indikaturi 
ta’ rendiment ewlenin.

Or. en

Emenda 34
Elena Băsescu

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-Impriża Konġunta Shift2Rail (minn 
hawn ’il quddiem l-"Impriża Konġunta 
S2R”) għandha tkun PPP bl-għan li 
tistimula u tikkoordina aħjar l-investiment 
fir-riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni fis-
settur tal-ferroviji bil-għan li titħaffef u tiġi 
ffaċilitata t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
aktar integrata, effiċjenti, sostenibbli u 
attraenti tas-suq ferrovjarju tal-UE, skont 
il-bżonnijiet kummerċjali fis-settur 
ferrovjarju u bil-għan ġenerali li tinkiseb 
Żona Ferrovjarja Unika Ewropea. B’mod 
partikolari, l-Impriża Konġunta S2R 

(7) L-Impriża Konġunta Shift2Rail (minn 
hawn ’il quddiem l-"Impriża Konġunta 
S2R”) għandha tkun PPP bl-għan li 
tistimula u tikkoordina aħjar l-investiment 
fir-riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni fis-
settur tal-ferroviji filwaqt li toħloq 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg, bil-għan 
li titħaffef u tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni 
lejn ekonomija aktar integrata, effiċjenti, 
sostenibbli u attraenti tas-suq ferrovjarju 
tal-UE, skont il-bżonnijiet kummerċjali fis-
settur ferrovjarju u bil-għan ġenerali li 
tinkiseb Żona Ferrovjarja Unika Ewropea. 
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għandha tikkontribwixxi għal objettivi 
speċifiċi ddefiniti fil-White Paper tal-2011 
u r-Raba’ Pakkett Ferrovjarju, inklużi l-
effiċjenza mtejba fis-settur ferrovjarju 
għall-benefiċċju tal-fondi pubbliċi; 
espansjoni konsiderevoli jew 
immodernizzar tal-kapaċità tan-netwerk 
ferrovjarju, sabiex tippermetti lill-ferrovija 
tikkompeti effettivament u tieħu 
proporzjon bil-wisq akbar ta’ trasport tal-
passiġġieri u tal-merkanzija; titjib fil-
kwalità tas-servizzi bil-ferrovija billi 
jitwieġbu l-ħtiġijiet tal-passiġġieri bil-
ferrovija u l-burdnara; it-tneħħija ta’ ostakli 
tekniċi li qed iżommu lura s-settur 
f’termini ta’ interoperabbiltà; u t-tnaqqis 
ta’ esternalitajiet negattivi marbuta mat-
trasport ferrovjarju. Il-progress tal-Impriża 
Konġunta S2R biex jintlaħqu dawn l-
għanijiet għandha titkejjel kontra indikaturi 
ta’ rendiment ewlenin.

B’mod partikolari, l-Impriża Konġunta 
S2R għandha tikkontribwixxi għal objettivi 
speċifiċi ddefiniti fil-White Paper tal-2011 
u r-Raba’ Pakkett Ferrovjarju, inklużi l-
effiċjenza mtejba fis-settur ferrovjarju 
għall-benefiċċju tal-fondi pubbliċi; 
espansjoni konsiderevoli jew 
immodernizzar tal-kapaċità tan-netwerk 
ferrovjarju, sabiex tippermetti lill-ferrovija 
tikkompeti effettivament u tieħu 
proporzjon bil-wisq akbar ta’ trasport tal-
passiġġieri u tal-merkanzija; titjib fil-
kwalità tas-servizzi bil-ferrovija billi 
jitwieġbu l-ħtiġijiet tal-passiġġieri bil-
ferrovija u l-burdnara; it-tneħħija ta’ ostakli 
tekniċi li qed iżommu lura s-settur 
f’termini ta’ interoperabbiltà; u t-tnaqqis 
ta’ esternalitajiet negattivi marbuta mat-
trasport ferrovjarju. Il-progress tal-Impriża 
Konġunta S2R biex jintlaħqu dawn l-
għanijiet għandha titkejjel kontra indikaturi 
ta’ rendiment ewlenin.

Or. en

Emenda 35
Jens Rohde, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-Impriża Konġunta Shift2Rail (minn 
hawn ’il quddiem l-"Impriża Konġunta 
S2R”) għandha tkun PPP bl-għan li 
tistimula u tikkoordina aħjar l-investiment
fir-riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni fis-
settur tal-ferroviji bil-għan li titħaffef u tiġi 
ffaċilitata t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
aktar integrata, effiċjenti, sostenibbli u 
attraenti tas-suq ferrovjarju tal-UE, skont 
il-bżonnijiet kummerċjali fis-settur 
ferrovjarju u bil-għan ġenerali li tinkiseb 
Żona Ferrovjarja Unika Ewropea. B’mod 
partikolari, l-Impriża Konġunta S2R 

(7) L-Impriża Konġunta Shift2Rail (minn 
hawn ’il quddiem l-"Impriża Konġunta 
S2R”) għandha tkun PPP bl-għan li 
tistimula u tikkoordina aħjar l-investiment 
fir-riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni fis-
settur tal-ferroviji bil-għan li titħaffef u tiġi 
ffaċilitata t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
aktar integrata, faċli għall-utent, effiċjenti, 
sostenibbli u attraenti tas-suq ferrovjarju 
tal-UE, skont il-bżonnijiet kummerċjali fis-
settur ferrovjarju u bil-għan ġenerali li 
tinkiseb Żona Ferrovjarja Unika Ewropea. 
B’mod partikolari, l-Impriża Konġunta 
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għandha tikkontribwixxi għal objettivi 
speċifiċi ddefiniti fil-White Paper tal-2011 
u r-Raba’ Pakkett Ferrovjarju, inklużi l-
effiċjenza mtejba fis-settur ferrovjarju 
għall-benefiċċju tal-fondi pubbliċi; 
espansjoni konsiderevoli jew 
immodernizzar tal-kapaċità tan-netwerk 
ferrovjarju, sabiex tippermetti lill-ferrovija 
tikkompeti effettivament u tieħu 
proporzjon bil-wisq akbar ta’ trasport tal-
passiġġieri u tal-merkanzija; titjib fil-
kwalità tas-servizzi bil-ferrovija billi 
jitwieġbu l-ħtiġijiet tal-passiġġieri bil-
ferrovija u l-burdnara; it-tneħħija ta’ ostakli 
tekniċi li qed iżommu lura s-settur 
f’termini ta’ interoperabbiltà; u t-tnaqqis
ta’ esternalitajiet negattivi marbuta mat-
trasport ferrovjarju. Il-progress tal-Impriża 
Konġunta S2R biex jintlaħqu dawn l-
għanijiet għandha titkejjel kontra indikaturi 
ta’ rendiment ewlenin.

S2R għandha tikkontribwixxi għal objettivi 
speċifiċi ddefiniti fil-White Paper tal-2011 
u r-Raba’ Pakkett Ferrovjarju, inklużi l-
effiċjenza mtejba fis-settur ferrovjarju 
għall-benefiċċju tal-fondi pubbliċi; 
espansjoni konsiderevoli jew 
immodernizzar tal-kapaċità tan-netwerk 
ferrovjarju, sabiex tippermetti lill-ferrovija 
tikkompeti effettivament u tieħu 
proporzjon bil-wisq akbar ta’ trasport tal-
passiġġieri u tal-merkanzija; titjib fil-
kwalità tas-servizzi bil-ferrovija billi 
jitwieġbu l-ħtiġijiet tal-passiġġieri bil-
ferrovija u l-burdnara; it-tneħħija ta’ ostakli 
tekniċi li qed iżommu lura s-settur 
f’termini ta’ interoperabbiltà; u t-tnaqqis 
ta’ esternalitajiet negattivi marbuta mat-
trasport ferrovjarju. Il-progress tal-Impriża 
Konġunta S2R biex jintlaħqu dawn l-
għanijiet għandha titkejjel kontra indikaturi 
ta’ rendiment ewlenin.

Or. en

Emenda 36
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) L-Impriża Konġunta S2R għandha 
topera b’mod miftuħ u trasparenti li 
tipprovdi l-informazzjoni rilevanti kollha 
fil-ħin lill-korpi adegwati tagħha kif ukoll 
tippromwovi l-attivitajiet tagħha, inklużi l-
informazzjoni u l-attivitajiet ta’ tixrid lill-
pubbliku ġenerali. Ir-regoli ta’ proċedura 
tal-korpi tal-Impriża Konġunta għandhom 
ikunu disponibbli għall-pubbliku.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 37
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-Impriża Konġunta S2R għandha 
topera b’mod miftuħ u trasparenti li 
tipprovdi l-informazzjoni rilevanti kollha 
fil-ħin lill-korpi adegwati tagħha kif ukoll 
tippromwovi l-attivitajiet tagħha, inklużi l-
informazzjoni u l-attivitajiet ta’ tixrid lill-
pubbliku ġenerali. Ir-regoli ta’ proċedura 
tal-korpi tal-Impriża Konġunta għandhom 
ikunu disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 38
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-parteċipazzjoni sostanzjali tal-
industrija hija element essenzjali tal-
inizjattiva S2R. Għalhekk, hu fundamentali 
li l-baġit pubbliku tal-inizjattiva S2R 
jintlaħaq b’kontribuzzjonijiet mill-
industrija. Is-sħubija għalhekk se tkun 
miftuħa għal entitajiet pubbliċi jew privati 

(10) Il-parteċipazzjoni sostanzjali tal-
industrija hija element essenzjali tal-
inizjattiva S2R. Għalhekk, hu fundamentali 
li l-baġit pubbliku tal-inizjattiva S2R tal-
anqas jintlaħaq b’kontribuzzjonijiet mill-
industrija. Is-sħubija għalhekk se tkun 
miftuħa għal entitajiet pubbliċi jew privati 
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oħra li lesti li jikkommettu r-riżorsi 
meħtieġa biex iwettqu attivitajiet ta’
riċerka u innovazzjoni fil-qasam tal-
Impriża Konġunta S2R.

oħra li lesti li jikkommettu r-riżorsi 
meħtieġa biex iwettqu attivitajiet ta’
riċerka u innovazzjoni fil-qasam tal-
Impriża Konġunta S2R. L-entitajiet li 
huma lesti li jikkommettu riżorsi se 
jkollhom rwol ekwivalenti fil-governanza 
tal-Impriża Konġunta bħala Membri 
Fundaturi.

Or. en

Emenda 39
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Orizzont 2020 għandu 
jikkontribwixxi għall-għeluq tal-firda bejn 
ir-riċerka u l-innovazzjoni fi ħdan l-
Unjoni billi tippromwovi sinerġiji mal-
Fondi Ewropej Strutturali u tal-
Investiment (ESIF). Għaldaqstant l-
Impriża Konġunta S2R għandha tfittex li 
tiżviluppa interazzjonijiet mill-qrib mal-
ESIF, li jistgħu jgħinu speċifikament 
sabiex isaħħu l-ħiliet tar-riċerka u l-
innovazzjoni lokali, reġjonali u nazzjonali 
fiż-żona tal-Impriża Konġunta S2R u 
jappoġġaw sforzi ta’ speċjalizzazzjoni 
intelliġenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 40
Patrizia Toia, Catherine Trautmann
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Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jinkisbu l-għanijiet tagħha, l-
Impriża Konġunta S2R għandha tipprovdi
appoġġ finanzjarju, prinċipalment fil-
forma ta’ għotjiet lill-membri u permezz 
tal-aktar miżuri xierqa, bħall-akkwist jew 
l-għoti ta’ għotjiet wara sejħiet għal 
proposti.

(12) Sabiex jinkisbu l-għanijiet tagħha u 
tiġi garantita parteċipazzjoni ġusta ta’
impriżi oħrajn (b’mod partikolari SMEs) 
u investituri oħrajn, l-Impriża Konġunta 
S2R għandha tipprovdi lill-UE 
kontribuzzjoni għall-azzjonijiet permezz 
ta’ proċeduri miftuħin u trasparenti, 
prinċipalment fil-forma ta’ għotjiet lill-
membri, bħall-akkwist jew l-għoti ta’
għotjiet wara sejħiet miftuħin u 
trasparenti għal proposti.

Or. en

Emenda 41
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jinkisbu l-għanijiet tagħha, l-
Impriża Konġunta S2R għandha tipprovdi 
appoġġ finanzjarju, prinċipalment fil-forma 
ta’ għotjiet lill-membri u permezz tal-aktar 
miżuri xierqa, bħall-akkwist jew l-għoti ta’
għotjiet wara sejħiet għal proposti.

(12) Sabiex jinkisbu l-għanijiet tagħha u 
tiġi appoġġata l-modernizzazzjoni ta’
settur ferrovjarju Ewropew integrat, l-
Impriża Konġunta S2R għandha tipprovdi 
appoġġ finanzjarju, prinċipalment fil-forma 
ta’ għotjiet lill-membri u permezz tal-aktar 
miżuri xierqa, bħall-akkwist jew l-għoti ta’
għotjiet wara sejħiet għal proposti.

Or. en

Emenda 42
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-Impriża Konġunta S2R għandha 
topera b’mod trasparenti u tipprovdi kull 
informazzjoni disponibbli rilevanti lill-
korpi xierqa tagħha kif ukoll tippromwovi 
l-attivitajiet tagħha skont dan.

(13) L-Impriża Konġunta S2R għandha 
topera b’mod trasparenti u timplimenta 
mekkaniżmu ta’ konsultazzjoni mal-
partijiet interessati kollha li jużaw il-
prodotti u s-servizzi tas-settur ferrovjarji, 
u tipprovdi kull informazzjoni disponibbli 
rilevanti lill-korpi xierqa tagħha kif ukoll 
tippromwovi l-attivitajiet tagħha skont dan.

Or. en

Emenda 43
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-Impriża Konġunta S2R għandha 
topera b’mod trasparenti u tipprovdi kull 
informazzjoni disponibbli rilevanti lill-
korpi xierqa tagħha kif ukoll tippromwovi 
l-attivitajiet tagħha skont dan.

(13) L-Impriża Konġunta S2R għandha 
topera b’mod miftuħ u trasparenti u 
tipprovdi kull informazzjoni disponibbli 
rilevanti lill-korpi xierqa tagħha kif ukoll 
tippromwovi l-attivitajiet tagħha skont dan.

Or. en

Emenda 44
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-Impriża Konġunta S2R għandha 
tuża wkoll mezzi elettroniċi immaniġġjati 
mill-Kummissjoni sabiex tiżgura l-ftuħ, it-
trasparenza u tiffaċilita l-parteċipazzjoni. 
Għaldaqstant, is-sejħiet għal proposti 
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mnedija mill-Impriża Konġunta S2R 
għandhom jiġu ppubblikati wkoll fuq il-
portal individwali għal parteċipanti kif 
ukoll permezz ta’ mezzi elettroniċi ta’
disseminazzjoni ta’ Orizzont 2020 
immaniġġjati mill-Kummissjoni. Barra 
minn hekk, dejta rilevanti dwar inter alia 
proposti, applikanti, għotjiet u 
parteċipanti għandha tkun disponibbli 
mill-Impriża Konġunta S2R għall-
inklużjoni fis-sistemi elettroniċi ta’
rappurtar u disseminazzjoni ta’
Orizzont 2020 immaniġġjati mill-
Kummissjoni, f’format adegwat u bil-
perjodiċità li tikkorrispondi mal-obbligi 
ta’ rappurtar tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 45
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti 
ffinanzjati mill-Impriża Konġunta S2R 
għandha tkun konformi mar-Regolament
(UE) Nru … /2013 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill ta’ … 2013 li jistabbilixxi r-
regoli għall-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni f’"Orizzont 2020 – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)"16

(16) Il-parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti 
ffinanzjati mill-Impriża Konġunta S2R 
għandha tkun konformi mar-Regolament
(UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-
regoli għall-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni f’Orizzont 2020 il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020). L-Impriża 
Konġunta S2R għandha, barra minn 
hekk, tiżgura applikazzjoni konsistenti ta’
dawn ir-regoli bbażati fuq miżuri rilevanti 
adottati mill-Kummissjoni.
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__________________ __________________
16 ĠU … [PQ ta’ Orizzont 2020] 16 ĠU … [PQ ta’ Orizzont 2020]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 46
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti 
ffinanzjati mill-Impriża Konġunta S2R 
għandha tkun konformi mar-Regolament
(UE) Nru … /2013 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill ta’ … 2013 li jistabbilixxi r-
regoli għall-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni f’"Orizzont 2020 – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)."16

(16) Il-parteċipazzjoni f’azzjonijiet indiretti 
ffinanzjati mill-Impriża Konġunta S2R 
għandha tkun konformi mar-Regolament
(UE) Nru … /2013 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill ta’ … 2013 li jistabbilixxi r-
regoli għall-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni f’"Orizzont 2020 – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)."16 L-Impriża 
Konġunta S2R għandha, barra minn 
hekk, tiżgura applikazzjoni konsistenti ta’
dawn ir-regoli bbażati fuq miżuri rilevanti 
adottati mill-Kummissjoni.

__________________ __________________
16 ĠU … [PQ ta’ Orizzont 2020] 16 ĠU … [PQ ta’ Orizzont 2020]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 47
Christian Ehler, Catherine Trautmann
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Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) L-Impriża Konġunta S2R għandha 
tqis id-definizzjonijiet OECD dwar il-
Livell ta’ Preparazzjoni tat-Teknoloġija 
(TRL) fil-klassifikazzjoni ta’ riċerka 
teknoloġija, żvilupp ta’ prodotti u 
attivitajiet ta’ dimostrazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali relatata mal-JTIs li jwettqu riċerka fl-oqsma fejn il-kunċett ta’ TRL 
huwa applikat b’mod wiesa’, bħar-riċerka fit-trasport. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-
trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 48
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Bil-ħsieb tal-għan globali ta’
Orizzont 2020 li jinkisbu simplifikazzjoni 
u koerenza ikbar, is-sejħiet għal proposti 
kollha taħt S2R għandhom iqisu d-
dewmien tal-Programm tal-Qafas ta’
Orizzont 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP.
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Emenda 49
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat, l-
istrument kostitwenti ta’ korpi, uffiċċji jew 
aġenziji stabbiliti mill-Unjoni jista’
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u 
tan-nefqa kollha ta’ dawk il-korpi, l-
uffiċċji jew l-aġenziji mill-Qorti tal-
Awdituri. Skont l-Artikolu 60(5) tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, 
il-kontijiet tal-korpi skont l-Artikolu 209 
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
għandhom jiġu eżaminati minn korp tal-
awditu indipendenti li għandu jagħti 
opinjoni, fost l-oħrajn, dwar il-kredibbiltà
tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet imniżżlin fihom. L-evitar 
ta’ duplikazzjoni tal-eżami tal-kontijiet 
jiġġustifika li l-kontijiet tal-Impriża 
Konġunta S2R ma għandhomx ikunu 
soġġetti għal eżami mill-Qorti tal-
Awdituri.

(21) Bil-ħsieb tan-natura speċifika u l-
istat attwali tal-Impriżi Konġunti, u sabiex 
tiġi żgurata l-kontinwità mas-Seba’
Programm Qafas, l-Impriżi Konġunti 
għandhom ikomplu jkunu soġġetti għal 
rilaxx separat. B’deroga mill-
Artikoli 60(7) u 209 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012, għaldaqstant 
għandu jingħata rilaxx mill-Parlament 
Ewropew fuq rakkomandazzjoni tal-
Kunsill għall-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-Impriża Konġunta S2R. Għalhekk, ir-
rekwiżiti ta’ rappurtar stabbiliti fl-
Artikolu 60(5) ma għandhomx japplikaw 
għall-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
Impriża Konġunta S2R iżda għandhom 
jiġu allinjati safejn possibbli għal dawk 
previsti għall-korpi taħt l-Artikolu 208 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012. 
L-awditjar tal-kontijiet u tal-legalità u r-
regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti 
għandu jsir mill-Qorti tal-Awdituri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 50
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat, l-
istrument kostitwenti ta’ korpi, uffiċċji jew 
aġenziji stabbiliti mill-Unjoni jista’
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u 
tan-nefqa kollha ta’ dawk il-korpi, l-
uffiċċji jew l-aġenziji mill-Qorti tal-
Awdituri. Skont l-Artikolu 60(5) tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, 
il-kontijiet tal-korpi skont l-Artikolu 209 
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
għandhom jiġu eżaminati minn korp tal-
awditu indipendenti li għandu jagħti 
opinjoni, fost l-oħrajn, dwar il-kredibbiltà
tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet imniżżlin fihom. L-evitar 
ta’ duplikazzjoni tal-eżami tal-kontijiet 
jiġġustifika li l-kontijiet tal-Impriża 
Konġunta S2R ma għandhomx ikunu 
soġġetti għal eżami mill-Qorti tal-
Awdituri.

(21) Bil-ħsieb tan-natura speċifika u l-
istat attwali tal-Impriżi Konġunti, u sabiex 
tiġi żgurata l-kontinwità mas-Seba’
Programm Qafas, l-Impriżi Konġunti 
għandhom ikomplu jkunu soġġetti għal 
rilaxx separat. B’deroga mill-
Artikoli 60(7) u 209 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012, għaldaqstant 
għandu jingħata rilaxx mill-Parlament 
Ewropew fuq rakkomandazzjoni tal-
Kunsill għall-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-Impriża Konġunta S2R. Għalhekk, ir-
rekwiżiti ta’ rappurtar stabbiliti fl-
Artikolu 60(5) ma għandhomx japplikaw 
għall-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
Impriża Konġunta S2R iżda għandhom 
jiġu allinjati safejn possibbli għal dawk 
previsti għall-korpi taħt l-Artikolu 208 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012. 
L-awditjar tal-kontijiet u tal-legalità u r-
regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti 
għandu jsir mill-Qorti tal-Awdituri.

Or. en

Emenda 51
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat, l-
istrument kostitwenti ta’ korpi, uffiċċji jew 
aġenziji stabbiliti mill-Unjoni jista’
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u
tan-nefqa kollha ta’ dawk il-korpi, l-
uffiċċji jew l-aġenziji mill-Qorti tal-
Awdituri. Skont l-Artikolu 60(5) tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012, 
il-kontijiet tal-korpi skont l-Artikolu 209 
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 

(21) Bil-ħsieb tan-natura speċifika u l-
istat attwali tal-Impriżi Konġunti, u sabiex 
tiġi żgurata l-kontinwità mas-Seba’
Programm Qafas, l-Impriżi Konġunti 
għandhom ikomplu jkunu soġġetti għal 
rilaxx separat. B’deroga mill-
Artikoli 60(7) u 209 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012, għaldaqstant 
għandu jingħata rilaxx mill-Parlament 
Ewropew fuq rakkomandazzjoni tal-
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għandhom jiġu eżaminati minn korp tal-
awditu indipendenti li għandu jagħti 
opinjoni, fost l-oħrajn, dwar il-kredibbiltà
tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet imniżżlin fihom. L-evitar 
ta’ duplikazzjoni tal-eżami tal-kontijiet 
jiġġustifika li l-kontijiet tal-Impriża 
Konġunta S2R ma għandhomx ikunu 
soġġetti għal eżami mill-Qorti tal-
Awdituri.

Kunsill għall-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-Impriża Konġunta S2R. Għalhekk, ir-
rekwiżiti ta’ rappurtar stabbiliti fl-
Artikolu 60(5) ma għandhomx japplikaw 
għall-kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-
Impriża Konġunta S2R iżda għandhom 
jiġu allinjati safejn possibbli għal dawk 
previsti għall-korpi taħt l-Artikolu 208 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012. 
L-awditjar tal-kontijiet u tal-legalità u r-
regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti 
għandu jsir mill-Qorti tal-Awdituri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 52
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Bil-ħsieb tal-għan globali ta’
Orizzont 2020 li jinkisbu simplifikazzjoni 
u koerenza ikbar, is-sejħiet għal proposti 
kollha taħt S2R għandhom iqisu d-
dewmien tal-Programm tal-Qafas ta’
Orizzont 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 53
Christian Ehler
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Proposta għal regolament
Premessa 23b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) Orizzont 2020 għandu 
jikkontribwixxi għall-għeluq tal-firda bejn 
ir-riċerka u l-innovazzjoni fi ħdan l-
Unjoni billi tippromwovi sinerġiji mal-
Fondi Ewropej Strutturali u tal-
Investiment (ESIF). Għaldaqstant l-
Impriża Konġunta S2R għandha tfittex li 
tiżviluppa interazzjonijiet mill-qrib mal-
ESIF, li jistgħu jgħinu speċifikament 
sabiex isaħħu l-ħiliet tar-riċerka u l-
innovazzjoni lokali, reġjonali u nazzjonali 
fiż-żona tal-Impriża Konġunta S2R u 
jappoġġaw sforzi ta’ speċjalizzazzjoni 
intelliġenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 54
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 23c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23c) L-Impriża Konġunta S2R għandha 
tuża wkoll mezzi elettroniċi immaniġġjati 
mill-Kummissjoni sabiex tiżgura l-ftuħ, it-
trasparenza u tiffaċilita l-parteċipazzjoni. 
Għaldaqstant, is-sejħiet għal proposti 
mnedija mill-Impriża Konġunta S2R 
għandhom jiġu ppubblikati wkoll fuq il-
portal individwali għal parteċipanti kif 
ukoll permezz ta’ mezzi elettroniċi ta’
disseminazzjoni ta’ Orizzont 2020 
immaniġġjati mill-Kummissjoni. Barra 
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minn hekk, dejta rilevanti dwar inter alia 
proposti, applikanti, għotjiet u 
parteċipanti għandha tkun disponibbli 
mill-Impriża Konġunta S2R għall-
inklużjoni fis-sistemi elettroniċi ta’
rappurtar u disseminazzjoni ta’
Orizzont 2020 immaniġġjati mill-
Kummissjoni, f’format adegwat u bil-
perjodiċità li tikkorrispondi mal-obbligi 
ta’ rappurtar tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 55
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Premessa 23d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23d) Minħabba l-importanza tal-
innovazzjoni kontinwa għall-
kompetittività tas-settur trasparenti tal-
Unjoni u n-numru ta’ Impriżi Konġunti 
f’dan il-qasam, għandu jkun hemm 
analiżi fi żmien adegwat, b’mod 
partikolari fid-dawl tal-evalwazzjoni 
interim ta’ Orizzont 2020, fir-rigward tal-
adegwatezza tal-isforzi fir-riċerka 
kollaborattiva fil-qasam tat-trasport.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali għall-JTIs kollha relatati mar-riċerka fit-trasport. Din l-emenda 
tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.
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Emenda 56
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex tikkoordina u timmaniġġja 
investimenti fir-riċerka u l-innovazzjoni 
tal-Unjoni fis-settur ferrovjarju Ewropew, 
Impriża Komuni fit-tifsira tal-Artikolu 187 
tat-Trattat (l-"Impriża Konġunta 
Shift2Rail” jew l-"Impriża Konġunta 
S2R”) hija b’dan stabbilita sal-31 ta’
Diċembru 2024.

1. Sabiex tikkoordina u timmaniġġja 
investimenti fir-riċerka u l-innovazzjoni 
tal-Unjoni fis-settur ferrovjarju Ewropew, 
Impriża Komuni fit-tifsira tal-Artikolu 187 
tat-Trattat (l-"Impriża Konġunta 
Shift2Rail” jew l-"Impriża Konġunta 
S2R”) hija b’dan stabbilita sal-31 ta’
Diċembru 2024. Sabiex jitqies id-dewmien 
tal-Programm Qafas ta’ Orizzont 2020, is-
sejħiet għal proposti taħt S2R għandhom 
isiru mhux aktar tard mill-31 ta’
Diċembru 2020. F’każijiet ġustifikati kif 
xieraq jistgħu jsiru sejħiet għal proposti 
sal-31 ta’ Diċembru 2021.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 57
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex tikkoordina u timmaniġġja 
investimenti fir-riċerka u l-innovazzjoni 
tal-Unjoni fis-settur ferrovjarju Ewropew, 
Impriża Komuni fit-tifsira tal-Artikolu 187 
tat-Trattat (l-"Impriża Konġunta 
Shift2Rail” jew l-"Impriża Konġunta 
S2R”) hija b’dan stabbilita sal-31 ta’
Diċembru 2024.

1. Sabiex tikkoordina u timmaniġġja 
investimenti fir-riċerka u l-innovazzjoni 
tal-Unjoni fis-settur ferrovjarju Ewropew, 
Impriża Komuni fit-tifsira tal-Artikolu 187 
tat-Trattat (l-"Impriża Konġunta 
Shift2Rail” jew l-"Impriża Konġunta 
S2R”) hija b’dan stabbilita sal-31 ta’
Diċembru 2024. Sabiex jitqies id-dewmien 



PE529.819v01-00 26/85 AM\1020418MT.doc

MT

tal-Programm Qafas ta’ Orizzont 2020, is-
sejħiet għal proposti taħt S2R għandhom 
isiru mhux aktar tard mill-31 ta’
Diċembru 2020. F’każijiet ġustifikati kif 
xieraq jistgħu jsiru sejħiet għal proposti 
sal-31 ta’ Diċembru 2021.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 58
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sede tal-Impriża Konġunta S2R 
għandha tkun fi Brussell, il-Belġju.

4. Is-sede tal-Impriża Konġunta S2R 
għandha tkun f’Bukarest, ir-Rumanija.

Or. ro

Emenda 59
Jens Rohde, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tikkontribwixxi għall-ilħuq ta’ Żona 
Ferrovjarja Unika Ewropea, għal 
tranżizzjoni aktar rapida u irħas għal 
sistema ferrovjarja Ewropea aktar attraenti, 
kompetittiva, effiċjenti u sostenibbli, u ta’
bidla modali mit-trasport bit-triq u l-ajru 
għall-ferrovija, permezz ta’ approċċ 
komprensiv u koordinat li jindirizza l-
ħtiġijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni tas-

(b) li tikkontribwixxi għall-ilħuq ta’ Żona 
Ferrovjarja Unika Ewropea, għal 
tranżizzjoni aktar rapida u irħas għal 
sistema ferrovjarja Ewropea aktar attraenti,
faċli għall-utenti (inklużi għal persuni 
b’mobilità mnaqqsa), kompetittiva, 
effiċjenti u sostenibbli, ta’ bidla modali 
mit-trasport bit-triq u l-ajru għall-ferrovija,
u għall-iżvilupp ta’ settur tal-industrija 
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sistema ferrovjarja u l-utenti tagħha. Dan l-
approċċ għandu jkopri il-vetturi ferrovjarji, 
l-infrastruttura u l-immaniġġjar tat-traffiku 
għal segmenti tas-suq u tal-merkanzija fuq 
distanzi twal, it-traffiku tal-passiġġieri
reġonali, lokali u urban, kif ukoll 
konnessjonijiet intermodali bejn il-binarji u 
modalitajiet oħra, li jipprovdu lill-utenti 
b’soluzzjoni minn tarf sa tarf integrata 
għall-ħtiġijiet tal-ivjaġġar u t-trasport 
ferrovjarju tagħhom – minn appoġġ 
tranżazzjonali għal assistenza tul ir-rotta.

ferrovjarja Ewropea qawwi u kompetittiv,
permezz ta’ approċċ komprensiv u 
koordinat li jindirizza l-ħtiġijiet tar-riċerka 
u l-innovazzjoni tas-sistema ferrovjarja u l-
utenti tagħha. Dan l-approċċ għandu jkopri 
il-vetturi ferrovjarji, l-infrastruttura u l-
immaniġġjar tat-traffiku għal segmenti tas-
suq u tal-merkanzija fuq distanzi twal, it-
traffiku tal-passiġġieri reġjonali, lokali u 
urban, kif ukoll konnessjonijiet intermodali 
bejn il-binarji u modalitajiet oħra, li 
jipprovdu lill-utenti b’soluzzjoni minn tarf 
sa tarf integrata għall-ħtiġijiet tal-ivvjaġġar
u t-trasport ferrovjarju tagħhom – minn 
appoġġ tranżazzjonali għal assistenza tul 
ir-rotta.

Or. en

Emenda 60
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tikkontribwixxi għall-ilħuq ta’ Żona 
Ferrovjarja Unika Ewropea, għal 
tranżizzjoni aktar rapida u irħas għal 
sistema ferrovjarja Ewropea aktar attraenti, 
kompetittiva, effiċjenti u sostenibbli, u ta’
bidla modali mit-trasport bit-triq u l-ajru 
għall-ferrovija, permezz ta’ approċċ 
komprensiv u koordinat li jindirizza l-
ħtiġijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni tas-
sistema ferrovjarja u l-utenti tagħha. Dan l-
approċċ għandu jkopri il-vetturi ferrovjarji, 
l-infrastruttura u l-immaniġġjar tat-traffiku 
għal segmenti tas-suq u tal-merkanzija fuq 
distanzi twal, it-traffiku tal-passiġġieri
reġonali, lokali u urban, kif ukoll 
konnessjonijiet intermodali bejn il-binarji u 
modalitajiet oħra, li jipprovdu lill-utenti 
b’soluzzjoni minn tarf sa tarf integrata 
għall-ħtiġijiet tal-ivjaġġar u t-trasport 

(b) li tikkontribwixxi għall-ilħuq ta’ Żona 
Ferrovjarja Unika Ewropea aktar sikura, 
għal tranżizzjoni aktar rapida u irħas għal 
sistema ferrovjarja Ewropea aktar attraenti, 
kompetittiva, effiċjenti u sostenibbli, u ta’
bidla modali mit-trasport bit-triq u l-ajru 
għall-ferrovija, permezz ta’ approċċ 
komprensiv u koordinat li jindirizza l-
ħtiġijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni tas-
sistema ferrovjarja u l-utenti tagħha. Dan l-
approċċ għandu jkopri il-vetturi ferrovjarji,
l-applikazzjonijiet elettroniċi tat-trasport 
bil-ferrovija (ERMTS, ETCS), l-
infrastruttura u l-immaniġġjar tat-traffiku 
għal segmenti tas-suq u tal-merkanzija fuq 
distanzi twal, trans-Ewropew, it-traffiku 
tal-passiġġieri reġjonali, lokali u urban, kif 
ukoll konnessjonijiet intermodali bejn il-
binarji u modalitajiet oħra, li jipprovdu lill-
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ferrovjarju tagħhom – minn appoġġ 
tranżazzjonali għal assistenza tul ir-rotta;

utenti b’soluzzjoni minn tarf sa tarf 
integrata u sikura għall-ħtiġijiet tal-
ivvjaġġar u t-trasport ferrovjarju tagħhom 
– minn appoġġ tranżazzjonali għal 
assistenza tul ir-rotta;

Or. ro

Emenda 61
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li tikkontribwixxi għall-ilħuq ta’ Żona 
Ferrovjarja Unika Ewropea, għal 
tranżizzjoni aktar rapida u irħas għal 
sistema ferrovjarja Ewropea aktar attraenti, 
kompetittiva, effiċjenti u sostenibbli, u ta’
bidla modali mit-trasport bit-triq u l-ajru 
għall-ferrovija, permezz ta’ approċċ 
komprensiv u koordinat li jindirizza l-
ħtiġijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni tas-
sistema ferrovjarja u l-utenti tagħha. Dan l-
approċċ għandu jkopri il-vetturi ferrovjarji, 
l-infrastruttura u l-immaniġġjar tat-traffiku 
għal segmenti tas-suq u tal-merkanzija fuq 
distanzi twal, it-traffiku tal-passiġġieri
reġonali, lokali u urban, kif ukoll 
konnessjonijiet intermodali bejn il-binarji u 
modalitajiet oħra, li jipprovdu lill-utenti 
b’soluzzjoni minn tarf sa tarf integrata 
għall-ħtiġijiet tal-ivjaġġar u t-trasport 
ferrovjarju tagħhom – minn appoġġ 
tranżazzjonali għal assistenza tul ir-rotta.

(b) li tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’
settur ferrovjarju Ewropew globalment 
kompetittiv, għall-ilħuq ta’ Żona 
Ferrovjarja Unika Ewropea, għal 
tranżizzjoni aktar rapida u irħas għal 
sistema ferrovjarja Ewropea aktar attraenti, 
kompetittiva, effiċjenti u sostenibbli, u ta’
bidla modali mit-trasport bit-triq u l-ajru 
għall-ferrovija, permezz ta’ approċċ 
komprensiv u koordinat li jindirizza l-
ħtiġijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni tas-
sistema ferrovjarja u l-utenti tagħha. Dan l-
approċċ għandu jkopri il-vetturi ferrovjarji, 
l-infrastruttura u l-immaniġġjar tat-traffiku 
għal segmenti tas-suq u tal-merkanzija fuq 
distanzi twal, it-traffiku tal-passiġġieri
reġjonali, lokali u urban, kif ukoll 
konnessjonijiet intermodali bejn il-binarji u 
modalitajiet oħra, li jipprovdu lill-utenti 
b’soluzzjoni minn tarf sa tarf integrata 
għall-ħtiġijiet tal-ivvjaġġar u t-trasport 
ferrovjarju tagħhom – minn appoġġ 
tranżazzjonali għal assistenza tul ir-rotta.

Or. en

Emenda 62
Jens Rohde, Kent Johansson
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li taġixxi bħala punt uniku ta’
referenza relatat mal-ferroviji fuq proġetti 
tar-riċerka u l-innovazzjoni ffinanzjati fil-
livell tal-Unjoni, u tiżgura l-koordinament 
fost il-proġetti u tipprovdi lill-partijiet 
interessati b’kull informazzjoni rilevanti.

(d) li jkollha rwol ċentrali relatat mal-
ferroviji fuq proġetti tar-riċerka u l-
innovazzjoni ffinanzjati fil-livell tal-
Unjoni, u tiżgura l-koordinament fost il-
proġetti u tipprovdi lill-partijiet interessati 
b’kull informazzjoni rilevanti.

Or. en

Emenda 63
Jens Rohde, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) li tippromwovi b’mod attiv il-
parteċipazzjoni u l-involviment mill-qrib 
tal-partijiet interessati rilevanti kollha fil-
katina tal-valur ferrovjarja sħiħa u minn 
barra l-industrija tal-ferroviji tradizzjonali: 
b’mod partikolari l-manifatturi ta’ tagħmir 
tal-ferroviji (kemm il-vetturi ferrovjarji u 
kemm is-sistemi tal-kontroll tal-ferrovija) u 
l-katina ta’ provvista tagħhom, l-
amministraturi tal-infrastruttura, l-operaturi 
ferrovjarji (kemm tal-passiġġieri kif ukoll 
tal-merkanzija), il-vetturi ferrovjarja, il-
kumpaniji tal-kiri, l-aġenziji taċ-
ċertifikazzjoni, l-assoċjazzjonijiet 
professjonali tal-persunal, l-
assoċjazzjonijiet tal-utenti (kemm tal-
passiġġieri kif ukoll tal-merkanzija), kif 
ukoll l-istituzzjonijiet xjentifiċi rilevanti 
jew il-komunità xjentifika rilevanti. L-
involviment ta’ impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju (SMEs), kif iddefinit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE20, għandu jkun żgurat.

(e) li tippromwovi b’mod attiv il-
parteċipazzjoni u l-involviment mill-qrib 
tal-partijiet interessati rilevanti kollha fil-
katina tal-valur ferrovjarja sħiħa u minn 
barra l-industrija tal-ferroviji tradizzjonali: 
b’mod partikolari l-manifatturi ta’ tagħmir 
tal-ferroviji (kemm il-vetturi ferrovjarji u 
kemm is-sistemi tal-kontroll tal-ferrovija u 
l-ġestjoni tat-traffiku) u l-katina ta’
provvista tagħhom, l-amministraturi tal-
infrastruttura, l-operaturi ferrovjarji (kemm 
tal-passiġġieri kif ukoll tal-merkanzija), il-
vetturi ferrovjarja, il-kumpaniji tal-kiri, l-
aġenziji taċ-ċertifikazzjoni, l-
assoċjazzjonijiet professjonali tal-persunal, 
l-assoċjazzjonijiet tal-utenti (kemm tal-
passiġġieri kif ukoll tal-merkanzija), kif 
ukoll l-istituzzjonijiet xjentifiċi rilevanti 
jew il-komunità xjentifika rilevanti. L-
involviment ta’ impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju (SMEs), kif iddefinit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE20, għandu jkun żgurat.
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__________________ __________________
20 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni ta’ intrapriżi 
mikro, żgħar u medji (ĠU L 124, 
20.5.2003, p. 36)

20 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni ta’ intrapriżi 
mikro, żgħar u medji (ĠU L 124, 
20.5.2003, p. 36)

Or. en

Emenda 64
Jörg Leichtfried

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) li tippromwovi b’mod attiv il-
parteċipazzjoni u l-involviment mill-qrib 
tal-partijiet interessati rilevanti kollha fil-
katina tal-valur ferrovjarja sħiħa u minn 
barra l-industrija tal-ferroviji tradizzjonali: 
b’mod partikolari l-manifatturi ta’ tagħmir 
tal-ferroviji (kemm il-vetturi ferrovjarji u 
kemm is-sistemi tal-kontroll tal-ferrovija) u 
l-katina ta’ provvista tagħhom, l-
amministraturi tal-infrastruttura, l-operaturi 
ferrovjarji (kemm tal-passiġġieri kif ukoll 
tal-merkanzija), il-vetturi ferrovjarja, il-
kumpaniji tal-kiri, l-aġenziji taċ-
ċertifikazzjoni, l-assoċjazzjonijiet 
professjonali tal-persunal, l-
assoċjazzjonijiet tal-utenti (kemm tal-
passiġġieri kif ukoll tal-merkanzija), kif 
ukoll l-istituzzjonijiet xjentifiċi rilevanti 
jew il-komunità xjentifika rilevanti. L-
involviment ta’ impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju (SMEs), kif iddefinit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE20, għandu jkun żgurat.

(e) li tippromwovi b’mod attiv il-
parteċipazzjoni u l-involviment mill-qrib 
tal-partijiet interessati rilevanti kollha fil-
katina tal-valur ferrovjarja sħiħa u minn 
barra l-industrija tal-ferroviji tradizzjonali: 
b’mod partikolari l-manifatturi ta’ tagħmir 
tal-ferroviji (kemm il-vetturi ferrovjarji u 
kemm is-sistemi tal-kontroll tal-ferrovija) u 
l-katina ta’ provvista tagħhom, l-
amministraturi tal-infrastruttura, l-operaturi 
ferrovjarji (kemm tal-passiġġieri kif ukoll 
tal-merkanzija), il-vetturi ferrovjarja, il-
kumpaniji tal-kiri, l-aġenziji taċ-
ċertifikazzjoni, rappreżentanti tal-
ħaddiema, l-assoċjazzjonijiet professjonali 
tal-persunal, l-assoċjazzjonijiet tal-utenti
(kemm tal-passiġġieri kif ukoll tal-
merkanzija), kif ukoll l-istituzzjonijiet 
xjentifiċi rilevanti jew il-komunità 
xjentifika rilevanti. L-involviment ta’
impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), kif 
iddefinit fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE20, għandu jkun 
żgurat.

__________________ __________________
20 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni ta’ intrapriżi 

20 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 2003 li 
tikkonċerna d-definizzjoni ta’ intrapriżi 
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mikro, żgħar u medji (ĠU L 124, 
20.5.2003, p. 36).

mikro, żgħar u medji (ĠU L 124, 
20.5.2003, p. 36).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Teknoloġiji ġodda u standards tekniċi, sa fejn jidhru tekniċi, jistgħu jkollhom impatt profond 
fuq l-impjegati, b’mod partikolari dwar sikurezza okkupazzjonali u kundizzjonijiet tax-xogħol. 
Għandu jiġu żgurat l-involviment mhux biss tal-industrija, iżda wkoll tar-rappreżentanti tat-
trejdjunjins.

Emenda 65
Maria Da Graça Carvalho

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 66
Maria Da Graça Carvalho

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) tfittex il-komplementarjetà u sinerġiji 
mill-qrib mal-Fondi Strutturali sabiex 
tgħin tagħlaq il-firda bejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni fl-Ewropa. Fejn possibbli, 
tippromwovi l-interoperabbiltà bejn iż-
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żewġ strumenti u tħeġġeġ finanzjament 
kumulattiv jew kkumbinat. F’dan il-
kuntest, il-miżuri se jimmiraw lejn l-
isfruttament totali tar-riżorsi tat-talent 
Ewropew biex b’hekk jiġi ottimizzat l-
impatt ekonomiku u soċjali tar-riċerka u 
tal-innovazzjoni, u se jkunu distinti mill-
politiki u mill-interventi tal-fondi tal-
politika ta’ koeżjoni u fl-istess ħin 
komplementari magħhom.

Or. en

Emenda 67
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) żieda ta’ 100% fil-kapaċità tas-sistema 
tat-trasport ferrovjarju biex tissodisfa ż-
żieda fid-domanda għal servizzi ferrovjarji 
tal-passiġġieri u tal-merkanzija;

(b) żieda fil-kapaċità tas-sistema tat-
trasport ferrovjarju biex tissodisfa ż-żieda 
fid-domanda għal servizzi ferrovjarji tal-
passiġġieri u tal-merkanzija;

Or. ro

Emenda 68
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) żieda ta’ 50% fl-affidabbiltà u l-
puntwalità tas-servizzi bil-ferrovija;

(c) żieda fl-affidabbiltà u l-puntwalità tas-
servizzi bil-ferrovija;

Or. ro
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Emenda 69
Bogusław Liberadzki

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) żieda ta’ 50 % ta’ elementi tal-
infrastruttura sostenibbli bbażata fuq 
prodotti primarji rinnovabbli bħal injam 
jew materjal kompost bħala komponenti 
tal-infrastruttura ferrovjarja, b’mod 
partikolari permezz ta’ attivitajiet ta’
riċerka u innovazzjoni bl-għan li 
jiżviluppaw sustanza li biha jixxappu t-
travi tal-injam li tista’ sservi bħala 
alternattiva għall-krijożot, li l-użu tiegħu, 
taħt il-leġiżlazzjoni tal-UE, se jiġi pprojbit 
fl-2018;

Or. en

(Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-10 ta’ Settembru 2013 dwar il-promozzjoni ta’
strateġija Ewropea għat-trasport u t-teknoloġija għall-mobilità Ewropea sostenibbli tal-
ġejjieni (2012/2298(INI)))

Emenda 70
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) standards imtejba tas-sikurezza tat-
trasport bil-ferrovija;

Or. ro

Emenda 71
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni għall-inizjattiva Shift2Rail 
għandha tkun ta’ EUR 450 miljun, inklużi 
l-kontribuzzjonijiet tal-EFTA, u titħallas 
mill-approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali 
tal-Unjoni allokat lill-Programm Speċifiku 
Orizzont 2020 li jimplimenta l-Programm 
Qafas Orizzont 2020 skont id-
dispożizzjonijiet relavanti fl-
Artikolu 58(1)(c)(iv) u l-Artikoli 60 u 61 
tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 għal korpi msemmija fl-
Artikolu 209 ta’ dak ir-Regolament. Dan l-
ammont jinkludi:

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni għall-inizjattiva Shift2Rail 
għandha tkun ta’ EUR 450 miljun, inklużi 
l-kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri tal-
Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ 
Ħieles (EFTA), u titħallas mill-
approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-
Unjoni allokat lill-Programm Speċifiku 
Orizzont 2020 li jimplimenta l-Programm 
Qafas Orizzont 2020 skont id-
dispożizzjonijiet rilevanti fl-
Artikolu 58(1)(c)(iv) u l-Artikoli 60 u 61 
tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 għal korpi msemmija fl-
Artikolu 209 ta’ dak ir-Regolament. Dan l-
ammont jinkludi:

Or. en

Emenda 72
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fondi addizzjonali li jikkumplimentaw 
il-kontribuzzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
jistgħu jiġu allokati minn strumenti oħra 
tal-Unjoni b’appoġġ għal azzjonijiet għall-
varar ta’ riżultati maturi tal-Impriża 
Konġunta S2R.

2. Fondi addizzjonali li jikkumplimentaw 
il-kontribuzzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
jistgħu jiġu allokati minn strumenti oħra 
tal-Unjoni b’appoġġ għal azzjonijiet għall-
varar ta’ riżultati maturi innovattivi tal-
Impriża Konġunta S2R.

Or. en

Emenda 73
Josefa Andrés Barea
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-arranġamenti rigward il-forniment 
tad-dejta meħtieġa biex tiżgura li l-
Kummissjoni tkun kapaċi tabbozza l-
politika tar-riċerka u l-innovazzjoni
tagħha u tissodisfa t-tixrid tagħha u l-
obligazzjonijiet ta’ rappurtar;

(d) l-arranġamenti rigward il-forniment 
tad-dejta meħtieġa biex tiżgura li l-
Kummissjoni tkun kapaċi tissodisfa l-
obbligi tagħha ta’ disseminazzjoni u
rappurtar; inkluż fil-portal individwali 
għal parteċipanti kif ukoll permezz ta’
mezzi elettroniċi ta’ disseminazzjoni 
oħrajn ta’ Orizzont 2020 immaniġġjati 
mill-Kummissjoni.

da) dispożizzjonijiet għall-pubblikazzjoni 
ta’ sejħiet għal proposti tal-Impriża 
Konġunta S2R ukoll dwar il-portal 
individwali għal parteċipanti kif ukoll
permezz tal-mezzi elettroniċi ta’
disseminazzjoni oħrajn ta’ Orizzont 2020 
immaniġġjati mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 74
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-arranġamenti rigward il-forniment 
tad-dejta meħtieġa biex tiżgura li l-
Kummissjoni tkun kapaċi tabbozza l-
politika tar-riċerka u l-innovazzjoni tagħha 
u tissodisfa t-tixrid tagħha u l-
obligazzjonijiet ta’ rappurtar;

(d) l-arranġamenti rigward il-forniment 
tad-dejta meħtieġa biex tiżgura li l-
Kummissjoni tkun kapaċi tabbozza l-
politika tar-riċerka u l-innovazzjoni tagħha 
u tissodisfa t-tixrid tagħha u l-
obbligazzjonijiet ta’ rappurtar; inkluż fil-
portal individwali għal parteċipanti kif 
ukoll permezz ta’ mezzi elettroniċi ta’
disseminazzjoni oħrajn ta’ Orizzont 2020 
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immaniġġjati mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 75
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-arranġamenti rigward il-forniment 
tad-dejta meħtieġa biex tiżgura li l-
Kummissjoni tkun kapaċi tabbozza l-
politika tar-riċerka u l-innovazzjoni tagħha 
u tissodisfa t-tixrid tagħha u l-
obligazzjonijiet ta’ rappurtar;

(d) l-arranġamenti rigward il-forniment 
tad-dejta meħtieġa biex tiżgura li l-
Kummissjoni tkun kapaċi tabbozza l-
politika tar-riċerka u l-innovazzjoni tagħha 
u tissodisfa t-tixrid tagħha u l-
obbligazzjonijiet ta’ rappurtar, inkluża 
informazzjoni kompluta dwar il-proposti 
kollha u l-ftehimiet tal-għotja u l-
imsieħba tagħhom li għandha tiddaħħal 
fid-dejtabejż globali ta’ Orizzont 2020 
[ECORDA] b’mod f’waqtu;

Or. en

Emenda 76
Christian Ehler, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 4 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) dispożizzjonijiet għall-pubblikazzjoni 
ta’ sejħiet għal proposti tal-Impriża 
Konġunta S2R ukoll dwar il-portal 
individwali għal parteċipanti kif ukoll 
permezz tal-mezzi elettroniċi ta’
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disseminazzjoni oħrajn ta’ Orizzont 2020 
immaniġġjati mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 77
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet in natura msemmija fil-
punt (b) tal-paragrafu 2 u l-klawżola 
15(3)(b) tal-Istatuti stabbiliti fl-Anness I, l-
ispejjeż għandhom jiġu stabbiliti skont il-
prattika normali tal-kontabbiltà tal-ispejjeż 
tal-entitajiet ikkonċernati, skont l-
istandards tal-kontabbiltà applikabbli tal-
pajjiż fejn kull waħda mill-entitajiet hija 
stabbilita, u l-istandards tal-kontabbiltà 
internazzjonali applikabbli / l-istandards ta’
rappurtar finanzjarju internazzjonali. L-
ispejjeż għandhom jiġu ċċertifikati minn 
awditur estern indipendenti maħtur mill-
entità konċernata. L-ivvalutar tal-
kontribuzzjonijiet għandha tivverifikah l-
Impriża Konġunta tal-S2R. F’każ ta’
inċertezzi li fadal, il-valutazzjoni tista’
tkun ivverifikata mill-Impriża Konġunta 
S2R, kif imsemmi fil-klawżola 20 tal-
Istatuti.

4. Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-
kontribuzzjonijiet imsemmija fil-punt (b) 
tal-paragrafu 2 u l-klawżola 15(3)(b) tal-
Istatuti stabbiliti fl-Anness I, l-ispejjeż 
għandhom jiġu stabbiliti skont il-prattika 
normali tal-kontabbiltà tal-ispejjeż tal-
entitajiet ikkonċernati, skont l-istandards 
tal-kontabbiltà applikabbli tal-pajjiż fejn 
kull waħda mill-entitajiet hija stabbilita, u 
l-istandards tal-kontabbiltà internazzjonali 
applikabbli / l-istandards ta’ rappurtar 
finanzjarju internazzjonali. L-ispejjeż 
għandhom jiġu ċċertifikati minn awditur 
estern indipendenti maħtur mill-entità 
konċernata. Il-metodu tal-valutazzjoni
għandha tivverifikah mill-Impriża 
Konġunta S2R jekk mill-kontenut taċ-
ċertifikazzjoni tirriżulta kwalunkwe 
inċertezza. Għall-iskopijiet ta’ dan ir-
Regolament, l-ispejjeż imġarrba 
f’attivitajiet addizzjonali ma għandhomx 
ikunu vverifikati mill-Impriża Konġunta 
S2R jew kwalunkwe korp tal-Unjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 78
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Addizzjonalment għall-paragarafu 5, il-
Kummissjoni tista’ ttemm, tnaqqas 
proporzjonalment jew tissospendi l-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-
Impriża Konġunta S2R jew tibda l-
proċedura tal-istralċ imsemmija fil-
klawżola 23(2) tal-Istatuti stabbiliti fl-
Anness I jekk dawk il-membri jew 
entitajiet affiljati tagħhom ma 
jikkontribwixxux, jikkontribwixxu biss 
parzjalment jew jikkontribwixxu tard fir-
rigward tal-kontribuzzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 2.

6. Addizzjonalment għall-paragrafu 5, il-
Kummissjoni tista’ ttemm, tnaqqas 
proporzjonalment jew tissospendi l-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-
Impriża Konġunta S2R jew tibda l-
proċedura tal-istralċ imsemmija fil-
klawżola 23(2) tal-Istatuti stabbiliti fl-
Anness I jekk dawk il-membri jew 
entitajiet affiljati tagħhom ma 
jikkontribwixxux, jikkontribwixxu biss 
parzjalment jew jikkontribwixxu tard fir-
rigward tal-kontribuzzjonijiet imsemmija 
fil-paragrafu 2. Id-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni ma għandhiex tostakola r-
rimborż ta’ spejjeż eliġibbli li jkunu diġà 
ġġarrbu jew li jkunu diġà ġew allokati 
mill-Membri jew mill-Impriża Konġunta 
S2R sa meta ssir in-notifika tad-Deċiżjoni 
msemmija hawn fuq lill-Impriża 
Konġunta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 79
Christian Ehler

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

L-Impriża Konġunta S2R 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 il-
Mudell tar-Regolament Finanzjarju għall-
entitajiet imsemmija fl-Artikolu 209 tar-
Regolament Finanzjarju].

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12, l-
Impriża Konġunta S2R 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 il-
Mudell tar-Regolament Finanzjarju għall-
PPPs].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 80
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Impriża Konġunta S2R 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 il-
Mudell tar-Regolament Finanzjarju għall-
entitajiet imsemmija fl-Artikolu 209 tar-
Regolament Finanzjarju].

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 12, l-
Impriża Konġunta S2R 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 il-
Mudell tar-Regolament Finanzjarju għall-
entitajiet imsemmija fl-Artikolu 209 tar-
Regolament Finanzjarju].

Or. en

Emenda 81
Monica Luisa Macovei

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-
Persunal, il-Bord ta’ Tmexxija għandu 
jadotta Deċiżjoni, abbażi tal-Artikolu 2(1) 
tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-
Artikolu 6 tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg 
ta’ Aġenti Oħra, li tiddelega s-setgħat 
rilevanti ta’ awtorità li taħtar lid-Direttur 
Eżekuttiv, u li tiddefinixxi l-kundizzjonijiet 
li skonthom din il-delega ta’ setgħat tista’
tiġi sospiża. Id-Direttur Eżekuttiv huwa
awtorizzat li jissottodelega dawn is-setgħat.

Skont l-Artikolu 110 tar-Regolamenti tal-
Persunal, il-Bord ta’ Tmexxija għandu 
jadotta Deċiżjoni, abbażi tal-Artikolu 2(1) 
tar-Regolamenti tal-Persunal u l-Artikolu 6
tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ Aġenti 
Oħra, li tiddelega s-setgħat rilevanti ta’
awtorità li taħtar lid-Direttur Eżekuttiv, u li 
tiddefinixxi l-kundizzjonijiet li skonthom 
din il-delega ta’ setgħat tista’ tiġi sospiża. 
Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrapporta 
lill-Bord ta’ Tmexxija dwar is-setgħat 
delegati u għandu jkun awtorizzat li 
jissottodelega dawn is-setgħat.

Or. en

Emenda 82
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux 
kuntrattwali, l-Impriża Konġunta S2R, 
b’konformità mal-prinċipji ġenerali 
komuni għal-liġijiet ta’ l-Istati Membri, 
għandha tagħmel tajjeb għad-danni kollha 
kkawżati mill-persunal tagħha fil-qadi ta’
dmirijiethom.

2. Fil-każ ta’ responsabbiltà mhux 
kuntrattwali, l-Impriża Konġunta S2R, 
b’konformità mal-prinċipji ġenerali 
komuni għal-liġijiet tal-Istati Membri, 
għandha tagħmel tajjeb għad-danni kollha 
kkawżati mill-persunal tagħha jew membri 
tal-Bord ta’ Tmexxija fil-qadi ta’
dmirijiethom.

Or. en

Emenda 83
Josefa Andrés Barea

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

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tagħmel
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta 
S2R. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
konklużjonijiet tal-evalwazzjoni, u l-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sat-30 ta’ Ġunju 
2018.

1. Sat-30 ta’ Ġunju 2017, il-Kummissjoni 
għandha twettaq, bl-assistenza ta’ esperti 
indipendenti, evalwazzjoni interim tal-
Impriża Konġunta S2R. Il-Kummissjoni 
għandha tħejji rapport dwar dik l-
evalwazzjoni li jinkludi l-konklużjonijiet
tal-evalwazzjoni u l-osservazzjonijiet mill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tibgħat dak ir-rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sal-31 ta’
Diċembru 2017. Ir-riżultati tal-
evalwazzjoni interim ta’ S2R għandhom 
jitqiesu fil-valutazzjoni profonda u fl-
evalwazzjoni interim imsemmija fl-
Artikolu 32 tar-Regolament (UE) 
Nru 1291/2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 84
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tagħmel
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta
S2R. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
konklużjonijiet tal-evalwazzjoni, u l-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sat-30 ta’ Ġunju 
2018.

1. Sat-30 ta’ Ġunju 2017, il-Kummissjoni 
għandha twettaq, bl-assistenza ta’ esperti 
indipendenti, evalwazzjoni interim tal-
Impriża Konġunta Clean Sky 2. Il-
Kummissjoni għandha tħejji rapport dwar 
dik l-evalwazzjoni li jinkludi l-
konklużjonijiet tal-evalwazzjoni u l-
osservazzjonijiet mill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat dak ir-
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sal-31 ta’ Diċembru 2017. Ir-
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riżultati tal-evalwazzjoni interim ta’ S2R 
għandhom jitqiesu fil-valutazzjoni 
profonda u fl-evalwazzjoni interim 
imsemmija fl-Artikolu 32 tar-
Regolament (UE) Nru 1291/2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 85
Bendt Bendtsen

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta 
S2R. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
konklużjonijiet tal-evalwazzjoni, u l-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sat-30 ta’ Ġunju 
2018.

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta 
S2R, inkluża valutazzjoni tal-involviment 
u l-ftuħ ta’ impriżi żgħar u medji, kif 
ukoll il-funzjonament amministrattiv tal-
Impriża Konġunta S2R b’attenzjoni 
speċjali fuq l-indirizzar ta’ kwalunkwe 
sfidi jew piżijiet amministrattivi. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat il-
konklużjonijiet tal-evalwazzjoni, u l-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sat-30 ta’ Ġunju 
2018.

Or. en

Emenda 86
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1



AM\1020418MT.doc 43/85 PE529.819v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rilaxx tal-implimentazzjoni tal-baġit
fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
lill-Impriża Konġunta S2R għandu jkun 
parti mir-rilaxx li jagħti l-Parlament
Ewropew, skont rakkomandazzjoni tal-
Kunsill, lill-Kummissjoni skont il-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 319 tat-
Trattat.

1. B’deroga mill-Artikoli 60(7) u 209 tar-
Regolament Nru 966/2012, ir-rilaxx għall-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża
Konġunta S2R għandu jingħata mill-
Parlament Ewropew, skont 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, skont il-
proċedura stabbilita fir-regoli finanzjarji 
tal-Impriża Konġunta S2R.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 87
Christian Ehler

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-Impriża Konġunta S2R għandu jkun 
parti mir-rilaxx li jagħti l-Parlament
Ewropew, skont rakkomandazzjoni tal-
Kunsill, lill-Kummissjoni skont il-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 319 tat-
Trattat.

1. B’deroga mill-Artikoli 60(7) u 209 tar-
Regolament Nru 966/2012, ir-rilaxx għall-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża
Konġunta S2R għandu jingħata mill-
Parlament Ewropew, skont 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, skont il-
proċedura stabbilita fir-regoli finanzjarji 
tal-Impriża Konġunta S2R.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 88
Jean-Pierre Audy
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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-Impriża Konġunta S2R għandu jkun 
parti mir-rilaxx li jagħti l-Parlament 
Ewropew, skont rakkomandazzjoni tal-
Kunsill, lill-Kummissjoni skont il-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 319 tat-
Trattat.

1. B’deroga mill-Artikoli 60(7) u 209 tar-
Regolament Nru 966/2012, ir-rilaxx tal-
implimentazzjoni tal-baġit fir-rigward tal-
kontribuzzjoni tal-Unjoni lill-Impriża 
Konġunta S2R għandu jkun parti mir-
rilaxx li jagħti l-Parlament Ewropew, skont 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, skont il-
proċedura stabbilita fir-regoli finanzjarji 
tal-Impriża Konġunta S2R.

Or. en

Emenda 89
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Impriża Konġunta S2R għandha 
tikkoopera bis-sħiħ mal-istituzzjonijiet 
involuti fil-proċedura tar-rilaxx, u 
għandha tipprovdi, kif xieraq, kwalunkwe 
informazzjoni addizzjonali meħtieġa. 
F’dan il-kuntest, l-Impriża Konġunta 
tista’ tintalab li tiġi rrappreżentata waqt 
il-laqgħat mal-istituzzjonijiet jew il-korpi 
rilevanti, u li tgħin lill-uffiċjal awtoritattiv 
tal-Kummissjoni b’delega.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP
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Emenda 90
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Impriża Konġunta S2R għandha 
tikkoopera bis-sħiħ mal-istituzzjonijiet 
involuti fil-proċedura tar-rilaxx, u 
għandha tipprovdi, kif xieraq, kwalunkwe 
informazzjoni addizzjonali meħtieġa. 
F’dan il-kuntest, l-Impriża Konġunta 
tista’ tintalab li tiġi rrappreżentata waqt 
il-laqgħat mal-istituzzjonijiet jew il-korpi 
rilevanti, u li tgħin lill-uffiċjal awtoritattiv 
tal-Kummissjoni b’delega.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 91
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-klawżola 
19(4) tal-Istatuti stabbiliti fl-Anness I, l-
Impriża Konġunta S2R għandha tagħti lill-
persunal tal-Kummissjoni u persuni oħra 
awtorizzati mill-Impriża Konġunta S2R
jew il-Kummissjoni, kif ukoll il-Qorti tal-
Awdituri, aċċess għall-postijiet tagħha u 
għall-informazzjoni kollha, inkluża 
informazzjoni f’format elettroniku, kif 
meħtieġ sabiex isiru dawn l-awditi.

1. L-Impriża Konġunta S2R għandha tagħti 
lill-persunal tal-Kummissjoni u persuni 
oħra awtorizzati mill-Kummissjoni jew l-
Impriża Konġunta S2R, kif ukoll il-Qorti 
tal-Awdituri, aċċess għall-postijiet tagħha u 
għall-informazzjoni kollha, inkluża
informazzjoni f’format elettroniku, kif 
meħtieġ sabiex isiru dawn l-awditi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 92
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-klawżola 
19(4) tal-Istatuti stabbiliti fl-Anness I, l-
Impriża Konġunta S2R għandha tagħti lill-
persunal tal-Kummissjoni u persuni oħra 
awtorizzati mill-Impriża Konġunta S2R 
jew il-Kummissjoni, kif ukoll il-Qorti tal-
Awdituri, aċċess għall-postijiet tagħha u 
għall-informazzjoni kollha, inkluża 
informazzjoni f’format elettroniku, kif 
meħtieġ sabiex isiru dawn l-awditi.

1. L-Impriża Konġunta S2R għandha tagħti 
lill-persunal tal-Kummissjoni u persuni 
oħra awtorizzati mill-Impriża Konġunta 
S2R jew il-Kummissjoni, kif ukoll il-Qorti 
tal-Awdituri, aċċess għall-postijiet tagħha u 
għall-informazzjoni kollha, inkluża 
informazzjoni f’format elettroniku, kif 
meħtieġ sabiex isiru dawn l-awditi

Or. en

Emenda 93
Jean-Pierre Audy

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Emenda 94
Maria Da Graça Carvalho

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-dawl tal-iskop ġenerali ta’ Orizzont 
2020 li jinkisbu aktar simplifikazzjoni u 
armonizzazzjoni tal-qafas tal-fondi tar-
riċerka u l-innovazzjoni, l-Impriżi 
Konġunti se jevitaw settijiet differenti ta’
regoli minn Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 95
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "Membru Assoċjat" ifisser entità 
ġuridika jew grupp jew konsorzju ta’
entitajiet ġuridiċi, stabbilit fi Stat Membru 
jew f’xi pajjiż assoċjat mal-Programm ta’
Qafas Orizzont 2020, li ntgħażel skont il-
proċedura stipulata fil-klawżola 4(2), li 
jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fil-
klawżoli 4(3) u 4(4), u li aċċetta l-Istatuti 
preżenti billi ffirma ittra ta’ approvazzjoni;

1. "Membru Assoċjat" ifisser entità 
ġuridika jew grupp jew konsorzju ta’
entitajiet ġuridiċi, stabbilit fi Stat Membru 
jew f’xi pajjiż assoċjat mal-Programm ta’
Qafas Orizzont 2020, li ntgħażel skont il-
proċedura stipulata fil-klawżola 4(2), li 
jissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fil-
klawżoli 4(3) u 4(4), u li aċċetta l-Istatuti 
preżenti billi ffirma ittra ta’ approvazzjoni
wara deċiżjoni mill-entità responsabbli 
għall-governanza tagħha;

Or. en

Emenda 96
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "Membru Fundatur għajr l-Unjoni" 
jirreferi għall-kontributuri elenkati fl-
Anness II, li impenjaw irwieħhom b’mod 
individwali fir-rigward tal-kontribuzzjoni 
tagħha ta’ talanqas EUR 30 miljun għat-tul 
ta’ żmien tal-Impriża Konġunta S2R u li 
aċċettaw l-Istatuti preżenti billi ffirmaw 
ittra ta’ approvazzjoni;

2. "Membru Fundatur għajr l-Unjoni"
jirreferi għall-kontributuri elenkati fl-
Anness II, li impenjaw irwieħhom b’mod 
individwali fir-rigward tal-kontribuzzjoni 
tagħha ta’ tal-anqas EUR 30 miljun għat-
tul ta’ żmien tal-Impriża Konġunta S2R u li 
aċċettaw l-Istatuti preżenti billi ffirmaw 
ittra ta’ approvazzjoni wara deċiżjoni mill-
entità responsabbli għall-governanza 
tagħha;

Or. en

Emenda 97
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "Membru Fundatur għajr l-Unjoni" 
jirreferi għall-kontributuri elenkati fl-
Anness II, li impenjaw irwieħhom b’mod 
individwali fir-rigward tal-kontribuzzjoni 
tagħha ta’ talanqas EUR 30 miljun għat-tul 
ta’ żmien tal-Impriża Konġunta S2R u li 
aċċettaw l-Istatuti preżenti billi ffirmaw 
ittra ta’ approvazzjoni;

2. "Membru Fundatur għajr l-Unjoni" 
jirreferi għal entitajiet legali individwali li 
impenjaw irwieħhom b’mod individwali 
fir-rigward tal-kontribuzzjoni tagħha ta’
tal-anqas EUR 30 miljun għat-tul ta’
żmien tal-Impriża Konġunta S2R, abbażi 
ta’ viżjoni kondiviża, u li aċċettaw l-Istatuti 
preżenti billi ffirmaw ittra ta’
approvazzjoni. Dawn huma elenkati fl-
Anness II;

Or. en

Emenda 98
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "Programmi ta’ innovazzjoni" jew “IPs” 
jirreferu għall-oqsma tematiċi li fuqhom 
għandu jiġi struttura il-Master Plan tax-
S2R, u li huma msemmija fil-paragrafu 4. 
L-IPs għandhom jintgħażlu għall-kapaċità 
tagħhom li jagħtu l-aħjar benefiċċji ta’
prestazzjoni għal wieħed jew aktar mill-
ambjenti operattivi u jkunu jirriflettu l-
approċċ tas-sistema ferrovjarja. Minkejja 
Deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija li 
jimmodifika din l-istruttura, il-Master Plan 
tax-S2R għandu jipprevedi l-ħolqien ta’
mill-inqas dawn il-ħames IPs li ġejjin:

3. "Programmi ta’ innovazzjoni" jew “IPs” 
jirreferu għall-oqsma tematiċi li fuqhom 
għandu jiġi struttura il-Master Plan tax-
S2R, u li huma msemmija fil-paragrafu 4. 
L-IPs għandhom jintgħażlu għall-kapaċità 
tagħhom li jagħtu l-aħjar benefiċċji ta’
prestazzjoni għal wieħed jew aktar mill-
ambjenti operattivi u jkunu jirriflettu l-
approċċ tas-sistema ferrovjarja. Id-
definizzjoni tagħhom għandha tippermetti 
wkoll li jiġu żviluppati u ttestjati ideat 
innovattivi pijunieri. Minkejja Deċiżjoni 
tal-Bord tat-Tmexxija li jimmodifika din l-
istruttura, il-Master Plan tax-S2R għandu 
jipprevedi l-ħolqien ta’ mill-inqas dawn il-
ħames IPs li ġejjin:

Or. en

Emenda 99
Jens Rohde, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "Programmi ta’ innovazzjoni" jew “IPs” 
jirreferu għall-oqsma tematiċi li fuqhom 
għandu jiġi struttura il-Master Plan tax-
S2R, u li huma msemmija fil-paragrafu 4. 
L-IPs għandhom jintgħażlu għall-kapaċità 
tagħhom li jagħtu l-aħjar benefiċċji ta’
prestazzjoni għal wieħed jew aktar mill-
ambjenti operattivi u jkunu jirriflettu l-
approċċ tas-sistema ferrovjarja. Minkejja 
Deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija li 
jimmodifika din l-istruttura, il-Master Plan 
tax-S2R għandu jipprevedi l-ħolqien ta’
mill-inqas dawn il-ħames IPs li ġejjin:

3. “Programmi ta’ innovazzjoni” jew “IPs” 
jirreferu għall-oqsma tematiċi li fuqhom 
għandu jiġi struttura il-Master Plan tax-
S2R, u li huma msemmija fil-paragrafu 4. 
L-IPs għandhom jintgħażlu għall-kapaċità 
tagħhom li jagħtu l-aħjar benefiċċji ta’
prestazzjoni għal wieħed jew aktar mill-
ambjenti operattivi u jkunu jirriflettu l-
approċċ tas-sistema ferrovjarja u orjentat 
lejn il-klijent. Minkejja Deċiżjoni tal-Bord 
tat-Tmexxija li jimmodifika din l-istruttura, 
il-Master Plan tax-S2R għandu jipprevedi 
l-ħolqien ta’ mill-inqas dawn il-ħames IPs 
li ġejjin:
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Or. en

Emenda 100
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Ferroviji ta’ Kapaċità Għolja, 
Affidabbli u Kosteffiċjenti;

(a) Ferroviji Affidabbli u Kosteffiċjenti, 
inklużi Ferroviji ta’ Kapaċità Għolja u 
Ferroviji ta’ Veloċità Kbira

Or. en

Emenda 101
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sistemi Avvanzati għall-Ġestjoni u l-
Kontroll tat-Traffiku;

(b) Sistemi Avvanzati għall-Ġestjoni u l-
Kontroll tat-Traffiku, bl-għan li titjieb l-
interazzjoni bejn l-infrastruttura u l-
operazzjoni, u titjieb l-interoperabbiltà 
bejn il-mezzi ta’ trasport differenti;

Or. en

Emenda 102
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – punt 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Infrastruttura ta’ Kapaċità Għolja, (c) Ferroviji Affidabbli u Kosteffiċjenti, 
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Affidabbli u Kosteffiċjenti; inklużi Ferroviji ta’ Kapaċità Għolja u 
Infrastruttura ta’ Veloċità Kbira;

Or. en

Emenda 103
Bogusław Liberadzki

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – punt 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Infrastruttura ta’ Kapaċità Għolja, 
Affidabbli u Kosteffiċjenti;

(c) Infrastruttura ta’ Kapaċità Għolja, 
Affidabbli, Sostenibbli u Kosteffiċjenti;

Or. en

Emenda 104
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 1 – punt 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Teknoloġiji għal Merkanzija Ewropea
Sostenibbli u Attraenti.

(e) Teknoloġiji għal Merkanzija Ewropea 
Sostenibbli u Attraenti, inklużi kunċetti 
tal-intermodalità u modulari inter alia 
għal aċċessibilità aħjar għall-passiġġieri 
u t-trasport għal kwantitajiet ta’
merkanzija żgħar;

Or. en

Emenda 105
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 2 – paragrafu 1 – punt a



PE529.819v01-00 52/85 AM\1020418MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiddefinixxi l-Master Plan tax-S2R 
imsemmi fil-klawżola 1(4), l-attivitajiet ta’
riċerka u innovazzjoni prijoritarji, inklużi l-
attivitajiet ta’ dimostrazzjoni fuq skala 
kbira, li huma meħtieġa biex iħaffu l-
penetrazzjoni integrati, interoperabbli u l-
innovazzjonijiet teknoloġiċi standardizzati 
meħtieġa għall-appoġġ ta’ Żona 
Ferrovjarja Unika Ewropea u biex tinkiseb 
l-eċċellenza operattivatas-sistema
ferrovjarja, filwaqt li jitkattru l-kapaċità u 
l-affidabbiltà u jitnaqqsu l-ispejjeż tat-
trasport ferrovjarju;

(a) jiddefinixxi l-Master Plan tax-S2R 
imsemmi fil-klawżola 1(4)jiddefinixxi l-
Master Plan tax-S2R imsemmi fil-
klawżola 1(4), l-attivitajiet ta’ riċerka u 
innovazzjoni prijoritarji, inklużi l-
attivitajiet ta’ dimostrazzjoni fuq skala 
kbira, li huma meħtieġa biex iħaffu l-
penetrazzjoni integrati, interoperabbli u l-
innovazzjonijiet teknoloġiċi standardizzati 
meħtieġa għall-appoġġ ta’ Żona 
Ferrovjarja Unika Ewropea u biex tinkiseb 
l-eċċellenza u l-kwalità operattiva tas-
sistema ferrovjarja, filwaqt li jitkattru l-
kapaċità, ir-rendiment, is-sostenibbiltà, l-
interoperabbiltà, l-intermodalità u l-
affidabbiltà u jitnaqqsu l-ispejjeż tat-
trasport ferrovjarju;

Or. en

Emenda 106
Jörg Leichtfried

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 2 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) jiġbor flimkien ir-rekwiżiti u 
jiddefinixxi l-istandards tal-
interoperabbiltà biex jiggwida l-
investiment fir-riċerka u l-innovazzjonmi
lejn soluzzjonijiet operazzjonali u
kummerċjalizzabbli;

(h) jiġbor flimkien ir-rekwiżiti u 
jiddefinixxi l-linji gwida għall-istandards
tal-interoperabbiltà applikabbli mingħajr 
preġudizzju għall-kompetenzi tal-ERA u 
tal-awtoritajiet nazzjonali, biex jiggwida l-
investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni
lejn soluzzjonijiet operazzjonali u
kummerċjabbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkjarifika li l-impriża konġunta mhijiex entità ġdida li tistabbilixxi standards. 
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Id-Direttiva tal-UE dwar l-“Interoperabilità” (id-Direttiva 2008/57/UE) diġà tipprovdi qafas 
legali għall-ħolqien ta’ “Speċifikazzjonijiet Tekniċi għall-Interoperabilità” (TSI). 
Għaldaqstant, proġetti tat-TSI huma mħejjija mill-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) li 
teżamina s-sottosistemi b’konsultazzjoni mal-assoċjazzjonijiet u l-imsieħba soċjali.

Emenda 107
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 2 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) jiġbor flimkien ir-rekwiżiti u 
jiddefinixxi l-istandards tal-
interoperabbiltà biex jiggwida l-
investiment fir-riċerka u l-innovazzjonmi
lejn soluzzjonijiet operazzjonali u
kummerċjalizzabbli;

(h) jiġbor flimkien ir-rekwiżiti u 
jiddefinixxi l-ispeċifikazzjonijiet u l-
istandards tekniċi tal-interoperabbiltà biex 
jiggwida l-investiment fir-riċerka u l-
innovazzjoni lejn soluzzjonijiet 
operazzjonali u kummerċjabbli;

Or. en

Emenda 108
Jens Rohde, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 2 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) jistabbilixxi u jiżviluppa kooperazzjoni 
mill-qrib u fit-tul bejn l-Unjoni, l-industrija 
tal-manifattura ferrovjarja u partijiet 
interessati oħra meħtieġa sabiex 
jiżviluppaw l-innovazzjonijiet pijunieri u 
jiżgura suq qawwi għall-adozzjoni ta’
soluzzjonijiet innovattivi, inklużi l-
komunità operattiva ferrovjarja u partijiet 
interessati oħrajn fil-qasam ferrovjarju, kif 
ukoll atturi lil hinn mis-settur ferrovjarju 
tradizzjonali;

(j) jistabbilixxi u jiżviluppa kooperazzjoni 
mill-qrib u fit-tul bejn l-Unjoni, l-industrija 
tal-manifattura ferrovjarja u partijiet 
interessati oħra meħtieġa sabiex 
jiżviluppaw l-innovazzjonijiet pijunieri u 
jiżgura suq qawwi għall-adozzjoni ta’
soluzzjonijiet innovattivi, inklużi
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-
klijenti, l-komunità operattiva ferrovjarja u 
partijiet interessati privati u pubbliċi
oħrajn fil-qasam ferrovjarju, kif ukoll atturi 
lil hinn mis-settur ferrovjarju tradizzjonali;

Or. en
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Emenda 109
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 2 – paragrafu 1 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) jistabbilixxi u jiżviluppa kooperazzjoni 
mill-qrib u fit-tul bejn l-Unjoni, l-industrija 
tal-manifattura ferrovjarja u partijiet 
interessati oħra meħtieġa sabiex 
jiżviluppaw l-innovazzjonijiet pijunieri u 
jiżgura suq qawwi għall-adozzjoni ta’
soluzzjonijiet innovattivi, inklużi l-
komunità operattiva ferrovjarja u partijiet 
interessati oħrajn fil-qasam ferrovjarju, kif 
ukoll atturi lil hinn mis-settur ferrovjarju 
tradizzjonali;

(j) jistabbilixxi u jiżviluppa kooperazzjoni 
mill-qrib u fit-tul bejn l-Unjoni, l-industrija 
tal-manifattura ferrovjarja u partijiet 
interessati oħra meħtieġa sabiex 
jiżviluppaw l-innovazzjonijiet pijunieri u 
jiżgura suq qawwi għall-adozzjoni ta’
soluzzjonijiet innovattivi, b’mod 
partikolari l-komunità operattiva 
ferrovjarja u partijiet interessati oħrajn fil-
qasam ferrovjarju, inklużi fuq livell 
reġjonali, kif ukoll atturi lil hinn mis-settur 
ferrovjarju tradizzjonali;

Or. en

Emenda 110
Jens Rohde, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 2 – paragrafu 1 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) iżomm kollegament mal-attivitajiet ta’
riċerka nazzjonali u internazzjonali ta’
innovazzjoni fil-qasam tekniku ferrovjarju, 
b’mod partikolari permezz tal-Pjattavorma
Teknika tal-Kunsill Konsultattiv Ewropew 
għar-Riċerka Ferrovrjarja (ERRAC), kif 
ukoll ma’ dawk f’oqsma oħra, bħall-
Kunsill Konsultattiv għar-Riċerka Ewropea 
fit-Trasport fuq it-Toroq (ERTRAC), il-
Kunsill Konsultattiv għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Avjazzjoni fl-Ewropa
(ACARE), il-Pjattaforma Teknoloġika 

(k) iżomm kollegament ma’ firxa ta’
partijiet interessati, inklużi 
organizzazzjonijiet ta’ riċerka, 
universitajiet, eċċ., u jistabbilixxi rabtiet
mal-attivitajiet ta’ riċerka nazzjonali u 
internazzjonali ta’ innovazzjoni fil-qasam 
tekniku ferrovjarju, b’mod partikolari 
permezz tal-Pjattaforma Teknika tal-
Kunsill Konsultattiv Ewropew għar-
Riċerka Ferrovjarja (ERRAC), kif ukoll 
ma’ dawk f’oqsma oħra, bħall-Kunsill 
Konsultattiv għar-Riċerka Ewropea fit-
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Ewropea dwar il-Moviment fuq l-Ilma, il-
Pjattaforma tat-Teknoloġiji tal-Manifattura 
tal-Futur (Manifattura), il-Pjattaforma tal-
Materjali u tal-Inġinerija Avvanzata
(EuMaT) u oħrajn;

Trasport fuq it-Toroq (ERTRAC), il-
Kunsill Konsultattiv għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Avjazzjoni fl-Ewropa
(ACARE), il-Pjattaforma Teknoloġika 
Ewropea dwar il-Moviment fuq l-Ilma, il-
Pjattaforma tat-Teknoloġiji tal-Manifattura 
tal-Futur (Manifattura), il-Pjattaforma tal-
Materjali u tal-Inġinerija Avvanzata
(EuMaT) u oħrajn;

Or. en

Emenda 111
Josefa Andrés Barea

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) iżomm kollegamenti ma’ firxa ta’
partijiet interessati inklużi 
organizzazzjonijiet ta’ riċerka u 
universitajiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 112
Christian Ehler, Catherine Trautmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ka) iżomm kollegamenti ma’ firxa ta’
partijiet interessati inklużi 
organizzazzjonijiet ta’ riċerka u 
universitajiet;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 113
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 3 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mal-aċċettazzjoni ta’ dawn l-Istatuti 
permezz ta’ ittra ta’ approvazzjoni, il-
Membri Fundaturi tal-Impriża Konġunta 
S2R għajr l-Unjoni, elenkati fl-Anness II 
ta’ dan ir-Regolement, kif ukoll l-Membri 
Assoċjati għandhom jintgħażlu skont il-
klawżola 4. Dawn il-membri għandhom 
flimkien jissejħu Membri għajr l-Unjoni.

(b) mal-aċċettazzjoni ta’ dawn l-Istatuti 
permezz ta’ ittra ta’ approvazzjoni, wara 
deċiżjoni mill-entità responsabbli għal-
governanza tagħha, il-Membri Fundaturi 
tal-Impriża Konġunta S2R għajr l-Unjoni, 
elenkati fl-Anness II ta’ dan ir-
Regolament, kif ukoll l-Membri Assoċjati 
għandhom jintgħażlu skont il-klawżola 4. 
Dawn il-membri għandhom flimkien 
jissejħu Membri għajr l-Unjoni.

Or. en

Emenda 114
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 3 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mal-aċċettazzjoni ta’ dawn l-Istatuti 
permezz ta’ ittra ta’ approvazzjoni, il-
Membri Fundaturi tal-Impriża Konġunta 
S2R għajr l-Unjoni, elenkati fl-Anness II 
ta’ dan ir-Regolement, kif ukoll l-Membri 
Assoċjati għandhom jintgħażlu skont il-
klawżola 4. Dawn il-membri għandhom 
flimkien jissejħu Membri għajr l-Unjoni.

(b) mal-aċċettazzjoni ta’ dawn l-Istatuti 
permezz ta’ ittra ta’ approvazzjoni, wara 
deċiżjoni mill-entità responsabbli għal-
governanza tagħha, il-Membri Fundaturi 
tal-Impriża Konġunta S2R għajr l-Unjoni, 
elenkati fl-Anness II ta’ dan ir-
Regolament, kif ukoll l-Membri Assoċjati 
għandhom jintgħażlu skont il-klawżola 4. 
Dawn il-membri għandhom flimkien 
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jissejħu Membri għajr l-Unjoni.

Or. en

Emenda 115
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 3 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk xi membru tal-Impriża Konġunta 
S2R 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 is-
sitwazzjoni ma tiġix irrimedjata f’dak il-
perjodu, id-Direttur Eżekuttiv għandha 
ssejjaħ laqgħa tal-Bord ta’ Tmexxija 
sabiex jiġi deċiż jekk is-sħubija tal-
membri inadempjenti għandhiex tiġi 
rrevokata jew jekk għandhomx jittieħdu 
kwalunkwe miżuri oħrajn sakemm l-
obbligi tagħha jiġu sodisfatti. Il-Bord ta’
Tmexxija għall-bidu jista’ jissospendi d-
drittijiet ta’ vot għall-membri kollha li 
jiksru l-obbligi tagħhom, ladarba jkunu 
semgħu u taw l-opportunità li 
jirregolarizzaw il-kwistjoni.

Or. en

Emenda 116
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-membri assoċjati tal-Intrapriża 2. Il-membri assoċjati tal-Intrapriża 
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Konġunta S2R għandhom jintgħażlu 
permezz ta’ sejħa miftuħa, mhux 
diskriminatorja u li tkun kompetittiva. L-
ewwel sejħa għal membri assoċjati
għandha tiġi mnedija sa mhux aktar tard 
minn tliet xhur wara t-twaqqif tal-Impriża 
Konġunta S2R. Kwalunkwe sejħiet oħra 
għandhom ikunu stigati mill-ħtieġa għal 
kapaċitajiet ewlenin fl-implimentazzjoni 
tal-Master Plan tax-S2R. Is-sejħiet kollha 
għandhom jiġu ppubblikati fuq il-websajt 
tax-S2R u kkomunikati permezz tal-
Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati u 
kanali oħra sabiex tiġi żgurat l-aktar 
parteċipazzjoni estensiva possibbli fl-
interess li jintlaħqu l-għanijiet tal-Master 
Plan tax-S2R. L-Impriża Konġunta S2R 
għandha tinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni 
tal-SMEs, u ta’ atturi mill-katina tal-valur 
tal-ferrovija sħiħa, kif ukoll minn barra s-
settur ferrovjarju tradizzjonali.

Konġunta S2R għandhom jintgħażlu 
permezz ta’ sejħa miftuħa, mhux 
diskriminatorja u li tkun kompetittiv 
mnedija mill-Kummissjoni u soġġetta 
għal evalwazzjoni trasparenti mill-Bord 
ta’ Tmexxija. Din l-għażla ta’
evalwazzjoni għandha tqis, inter alia, ir-
rilevanza u l-valur miżjud potenzjali tal-
applikant sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-
Impriża Konġunta S2R, is-solidità 
finanzjarja tal-applikant, u kwalunkwe 
kunflitt ta’ interess potenzjali dwar l-
objettivi ta’ S2R.

Or. en

Emenda 117
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-membri assoċjati tal-Intrapriża 
Konġunta S2R għandhom jintgħażlu 
permezz ta’ sejħa miftuħa, mhux 
diskriminatorja u li tkun kompetittiva. L-
ewwel sejħa għal membri assoċjati
għandha tiġi mnedija sa mhux aktar tard 
minn tliet xhur wara t-twaqqif tal-Impriża 
Konġunta S2R. Kwalunkwe sejħiet oħra 
għandhom ikunu stigati mill-ħtieġa għal 
kapaċitajiet ewlenin fl-implimentazzjoni 
tal-Master Plan tax-S2R. Is-sejħiet kollha 
għandhom jiġu ppubblikati fuq il-websajt 
tax-S2R u kkomunikati permezz tal-
Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati u 

2. Il-membri assoċjati tal-Intrapriża 
Konġunta S2R għandhom jintgħażlu 
permezz ta’ sejħa miftuħa, mhux 
diskriminatorja u li tkun kompetittiv 
mnedija mill-Kummissjoni u soġġetta 
għal evalwazzjoni trasparenti mill-Bord 
ta’ Tmexxija. Din l-għażla ta’
evalwazzjoni għandha tqis, inter alia, ir-
rilevanza u l-valur miżjud potenzjali tal-
applikant sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-
Impriża Konġunta S2R, is-solidità 
finanzjarja tal-applikant, u kunflitt ta’
interess potenzjali dwar l-objettivi ta’ S2R.
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kanali oħra sabiex tiġi żgurat l-aktar 
parteċipazzjoni estensiva possibbli fl-
interess li jintlaħqu l-għanijiet tal-Master 
Plan tax-S2R. L-Impriża Konġunta S2R 
għandha tinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni 
tal-SMEs, u ta’ atturi mill-katina tal-valur 
tal-ferrovija sħiħa, kif ukoll minn barra s-
settur ferrovjarju tradizzjonali.

Or. en

Emenda 118
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 4 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. B’kunsiderazzjoni tar-riżultati tal-
evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tieħu d-deċiżjoni finali sabiex jiġi żgurat 
bilanċ ġeografiku, kif ukoll 
parteċipazzjoni bbilanċjata tal-SMEs, tal-
komunità ta’ riċerka u ta’ atturi mill-
katina sħiħa ta’ valur ferrovjarju, inklużi 
dawk minn barra s-settur ferrovjarju 
tradizzjonali.

Or. en

Emenda 119
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 4 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. B’kunsiderazzjoni tar-riżultati tal-
evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tieħu d-deċiżjoni finali sabiex jiġi żgurat 
bilanċ ġeografiku, kif ukoll 
parteċipazzjoni bbilanċjata tal-SMEs, tal-
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komunità ta’ riċerka u ta’ atturi mill-
katina sħiħa ta’ valur ferrovjarju, inklużi 
dawk minn barra s-settur ferrovjarju 
tradizzjonali.

Or. en

Emenda 120
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 4 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jevalwa l-
applikazzjonijiet għall-Membri Assoċjati 
b’qies, inter alia, tar-rilevanza u l-valur 
miżjud potenzjali tal-applikant għall-kisba 
tal-għanijiet tal-Impriża Konġunta S2R, is-
solidità finanzjarja tal-entità ġuridika, u 
kwalunkwe kunflitt ta’ interess potenzjali.
Huwa għandu mbagħad jiddeċiedi rigward 
l-applikazzjoni.

3. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jevalwa
b’mod trasparenti l-applikazzjonijiet għall-
Membri Assoċjati b’qies, inter alia, tar-
rilevanza u l-valur miżjud potenzjali tal-
applikant għall-kisba tal-għanijiet tal-
Impriża Konġunta S2R, is-solidità 
finanzjarja tal-entità ġuridika, u 
kwalunkwe kunflitt ta’ interess potenzjali.
Wara għandu jiddeċiedi dwar l-
applikazzjonijiet. Id-deċiżjoni finali 
għandha tiżgura bilanċ ġeografiku.

Or. en

Emenda 121
Bogusław Liberadzki

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 4 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontribuzzjoni proprja minima 
meħtieġa sabiex wieħed isir Membru 
Assoċjat għandha tkun ta’ 2.5% tal-baġit
totali tal-Programm ta’ Innovazzjoni li 
tieħu sehem fih.

4. Il-kontribuzzjoni proprja minima 
meħtieġa sabiex wieħed isir Membru 
Assoċjat għandha tkun ta’ 2% tal-baġit 
totali tal-Programm ta’ Innovazzjoni li 
tieħu sehem fih.

Or. en
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Emenda 122
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 4 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kwalunkwe membru jista’ jtemm is-
sħubija tiegħu fl-Impriża Konġunta S2R. 
It-terminazzjoni ssir effettiva u rrevokabbli 
sitt xhur wara n-notifika lill-Membri l-
oħra. Minn dak il-punt ’il hinn, l-ex-
membru għandu jinħeles minn kwalunkwe 
obbligu minbarra dawk approvati jew 
imġarrba mill-Impriża Konġunta S2R 
qabel it-terminazzjoni tas-sħubija.

5. Kwalunkwe membru jista’ jtemm is-
sħubija tiegħu fl-Impriża Konġunta S2R. 
It-terminazzjoni ssir effettiva u rrevokabbli 
sitt xhur wara n-notifika lill-Membri l-
oħra. Minn dak il-punt ’il hinn, l-ex-
membru għandu jinħeles minn kwalunkwe 
obbligu minbarra dawk approvati jew 
imġarrba mill-Impriża Konġunta S2R 
qabel it-terminazzjoni tas-sħubija. F’dawn 
il-każijiet, għandu jinfetaħ kont għall-ħlas 
ta’ obbligi finanzjarji bejn il-membru li 
qed jittermina s-sħubija u S2R.

Or. en

Emenda 123
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 4 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Is-sħubija fl-Impriża Konġunta S2R ma 
tistax tiġi ttrasferita lil parti terza mingħajr 
il-kunsens minn qabel u unanimu, tal-Bord 
tat-Tmexxija.

6. Is-sħubija fl-Impriża Konġunta S2R ma 
tistax tiġi ttrasferita lil parti terza mingħajr 
il-kunsens minn qabel u unanimu, tal-Bord 
tat-Tmexxija. Dan il-kunsens għandu jiġi 
nnotifikat lill-Kummissjoni li għandha 
dritt li toġġezzjona.

Or. en

Emenda 124
Bogusław Liberadzki
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Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) żewġ rappreżentanti mill-Kummissjoni; (a) tliet rappreżentanti mill-Kummissjoni;

Or. en

Emenda 125
Patrizia Toia, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mill-inqas rappreżentant wieħed tal-
Membri Assoċjati għal kull Programm ta’
Innovazzjoni, imsemmi fil-klawżola 1(3). 
Dawn ir-rappreżentanti għandhom jinħatru 
mill-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta S2R, bil-ħsieb li tiġi żgurata 
rappreżentazzjoni bbilanċjata ta’ atturi
mill-katina tal-valur ferrovjarja kollha, kif 
ukoll minn barra s-settur ferrovjarju 
tradizzjonali.

(c) mill-inqas rappreżentant wieħed tal-
Membri Assoċjati għal kull Programm ta’
Innovazzjoni, imsemmi fil-klawżola 1(3).
Membru assoċjat li jissodisfa, bħala entità 
legali individwali, l-kriterji elenkati fil-
klawżola 1(2) [jiġifieri kontribut proprju 
ta’ mill-inqas 30 miljun] għandu jiġi 
rrappreżentat fil-Bord ta’ Tmexxija. Dawn 
ir-rappreżentanti l-oħrajn għandhom 
jinħatru mill-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta S2R, bil-ħsieb li tiġi żgurata 
rappreżentazzjoni bbilanċjata ta’ atturi, fit-
termini tar-rappreżentazzjoni territorjali u 
tiġi garantita r-rappreżentazzjoni tal-
katina tal-valur ferrovjarja kollha, kif ukoll 
minn barra s-settur ferrovjarju 
tradizzjonali. Mill-inqas tnejn minn dawn 
għandhom ikunu rappreżentanti tal-
impriżi ferrovjarji.

Or. en

Emenda 126
Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Philippe Lamberts
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Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mill-inqas rappreżentant wieħed tal-
Membri Assoċjati għal kull Programm ta’
Innovazzjoni, imsemmi fil-klawżola 1(3).
Dawn ir-rappreżentanti għandhom jinħatru 
mill-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta S2R, bil-ħsieb li tiġi żgurata 
rappreżentazzjoni bbilanċjata ta’ atturi 
mill-katina tal-valur ferrovjarja kollha, kif 
ukoll minn barra s-settur ferrovjarju 
tradizzjonali.

(c) mill-inqas rappreżentant wieħed tal-
Membri Assoċjati għal kull Programm ta’
Innovazzjoni, imsemmi fil-klawżola 1(3).
Membru assoċjat li jissodisfa, bħala entità 
legali individwali, il-kriterji elenkati fil-
klawżola 1(2) għandu jiġi rrappreżentat 
fil-Bord ta’ Tmexxija. Ir-rappreżentanti l-
oħrajn għandhom jinħatru mill-Bord tat-
Tmexxija tal-Impriża Konġunta S2R, bil-
ħsieb li tiġi żgurata rappreżentazzjoni 
bbilanċjata ta’ atturi mill-katina tal-valur 
ferrovjarja kollha, kif ukoll minn barra s-
settur ferrovjarju tradizzjonali.

Or. en

Emenda 127
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mill-inqas rappreżentant wieħed tal-
Membri Assoċjati għal kull Programm ta’
Innovazzjoni, imsemmi fil-klawżola 1(3).
Dawn ir-rappreżentanti għandhom jinħatru 
mill-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta S2R, bil-ħsieb li tiġi żgurata 
rappreżentazzjoni bbilanċjata ta’ atturi 
mill-katina tal-valur ferrovjarja kollha, kif 
ukoll minn barra s-settur ferrovjarju 
tradizzjonali.

(c) mill-inqas rappreżentant wieħed tal-
Membri Assoċjati għal kull Programm ta’
Innovazzjoni, imsemmi fil-klawżola 1(3).
Membru assoċjat li jissodisfa, bħala entità 
legali individwali, il-kriterji elenkati fil-
klawżola 1(2) għandu jiġi rrappreżentat 
fil-Bord ta’ Tmexxija. Ir-rappreżentanti l-
oħrajn għandhom jinħatru mill-Bord tat-
Tmexxija tal-Impriża Konġunta S2R, bil-
ħsieb li tiġi żgurata rappreżentazzjoni 
bbilanċjata ta’ atturi mill-katina tal-valur 
ferrovjarja kollha, kif ukoll minn barra s-
settur ferrovjarju tradizzjonali.

Or. en
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Emenda 128
Jens Rohde, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mill-inqas rappreżentant wieħed tal-
Membri Assoċjati għal kull Programm ta’
Innovazzjoni, imsemmi fil-klawżola 1(3).
Dawn ir-rappreżentanti għandhom jinħatru 
mill-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta S2R, bil-ħsieb li tiġi żgurata 
rappreżentazzjoni bbilanċjata ta’ atturi 
mill-katina tal-valur ferrovjarja kollha, kif 
ukoll minn barra s-settur ferrovjarju 
tradizzjonali.

(c) mill-inqas rappreżentant wieħed tal-
Membri Assoċjati għal kull Programm ta’
Innovazzjoni, imsemmi fil-klawżola 1(3).
Membru assoċjat li jissodisfa, bħala entità 
legali individwali, il-kriterji elenkati fil-
klawżola 1(2) u li jikkontribwixxi għas-
sodisfazzjon tal-objettivi tal-Artikolu 2.2 
punti (a), (b) u (c), għandu jiġi 
rrappreżentat fil-Bord ta’ Tmexxija. Ir-
rappreżentanti l-oħrajn għandhom jinħatru 
mill-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta S2R, bil-ħsieb li tiġi żgurata 
rappreżentazzjoni bbilanċjata ta’ atturi 
mill-katina tal-valur ferrovjarja kollha, kif 
ukoll minn barra s-settur ferrovjarju 
tradizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li dan it-tip ta’ Membri Assoċjati tal-Bord ta’ Tmexxija jikkontribwixxi 
wkoll li jissodisfa l-objettivi ġenerali tal-Impriża Konġunta Shift2Rail.

Emenda 129
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mill-inqas rappreżentant wieħed tal-
Membri Assoċjati għal kull Programm ta’
Innovazzjoni, imsemmi fil-klawżola 1(3). 
Dawn ir-rappreżentanti għandhom jinħatru 
mill-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 

(c) mill-inqas rappreżentant wieħed tal-
Membri Assoċjati għal kull Programm ta’
Innovazzjoni, imsemmi fil-klawżola 1(3). 
Dawn ir-rappreżentanti għandhom jinħatru 
mill-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
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Konġunta S2R, bil-ħsieb li tiġi żgurata 
rappreżentazzjoni bbilanċjata ta’ atturi 
mill-katina tal-valur ferrovjarja kollha, kif 
ukoll minn barra s-settur ferrovjarju 
tradizzjonali.

Konġunta S2R, bil-ħsieb li tiġi żgurata 
rappreżentazzjoni bbilanċjata ta’ atturi 
mill-katina tal-valur ferrovjarja kollha, kif 
ukoll minn barra s-settur ferrovjarju 
tradizzjonali. Is-selezzjoni finali għandha 
tiżgura bilanċ ġeografiku.

Or. en

Emenda 130
Bogusław Liberadzki

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mill-inqas rappreżentant wieħed tal-
Membri Assoċjati għal kull Programm ta’
Innovazzjoni, imsemmi fil-klawżola 1(3). 
Dawn ir-rappreżentanti għandhom jinħatru 
mill-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta S2R, bil-ħsieb li tiġi żgurata 
rappreżentazzjoni bbilanċjata ta’ atturi 
mill-katina tal-valur ferrovjarja kollha, kif 
ukoll minn barra s-settur ferrovjarju 
tradizzjonali.

(c) mill-inqas żewġ rappreżentanti tal-
Membri Assoċjati għal kull Programm ta’
Innovazzjoni, imsemmi fil-klawżola 1(3). 
Dawn ir-rappreżentanti għandhom jinħatru 
mill-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta S2R, bil-ħsieb li tiġi żgurata 
rappreżentazzjoni bbilanċjata ta’ atturi 
mill-katina tal-valur ferrovjarja kollha, kif 
ukoll minn barra s-settur ferrovjarju 
tradizzjonali.

Or. en

Emenda 131
Jörg Leichtfried

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 6 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) mill-inqas rappreżentant wieħed tal-
ħaddiema

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-impjegati għandhom jitqiesu wkoll bħala partijiet interessati għaliex huma affettwati 
direttament mill-iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda. Fejn jidħlu fatturi umani, għandhom jitqiesu l-
aspetti tal-xogħol u dawk soċjali.

Emenda 132
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 7 – punt 5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rappreżentant tal-Aġenzija Ewropea tal-
Ferroviji u l-president jew viċipresident
tal-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
għandhom jieħdu sehem fil-laqgħat tal-
Bord tat-Tmexxija bħala osservaturi.

Rappreżentant tal-Aġenzija Ewropea tal-
Ferroviji u l-president jew viċi president
tal-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
għandhom jieħdu sehem fil-laqgħat tal-
Bord tat-Tmexxija bħala osservaturi u 
jipparteċipaw fid-deliberazzjonijiet 
tagħhom, iżda ma għandhomx drittijiet 
tal-vot.

Il-president tal-Kumitat Xjentifiku 
għandu jkollu d-dritt, kull meta tiġi 
diskussa kwistjoni li taqa’ fl-impenji 
tiegħu, li jattendi laqgħat tal-Bord ta’
Tmexxija bħala osservatur u jipparteċipa 
fid-deliberazzjonijiet tiegħu, iżda ma 
għandux ikollu drittijiet tal-vot.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 133
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 7 – punt 5 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rappreżentant tal-Aġenzija Ewropea tal-
Ferroviji u l-president jew viċipresident 
tal-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati
għandhom jieħdu sehem fil-laqgħat tal-
Bord tat-Tmexxija bħala osservaturi.

Rappreżentant tal-Aġenzija Ewropea tal-
Ferroviji għandhom jieħdu sehem fil-
laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija bħala 
osservaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 134
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 7 – punt 5 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-president jew il-viċi president tal-Grupp 
tar-Rappreżentanti tal-Istati għandu 
jkollu d-dritt li jattendi laqgħat tal-Bord 
ta’ Tmexxija bħala osservatur u 
jipparteċipa fid-deliberazzjonijiet tiegħu, 
iżda ma għandux ikollu drittijiet għall-vot.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 135
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 7 – punt 5 – paragrafu 4b (ġdid)



PE529.819v01-00 68/85 AM\1020418MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-president tal-Kumitat Xjentifiku 
għandu jkollu d-dritt, kull meta tiġi 
diskussa kwistjoni li taqa’ fl-impenji 
tiegħu, li jattendi laqgħat tal-Bord ta’
Tmexxija bħala osservatur u jipparteċipa 
fid-deliberazzjonijiet tiegħu, iżda ma 
għandux ikollu drittijiet tal-vot.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 136
Bogusław Liberadzki

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 7 – punt 5 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-president jew viċi president tal-Kumitat 
għat-Trasport tal-Parlament Ewropew 
għandu jkollu d-dritt li jipparteċipa fil-
laqgħa tal-Bord ta’ Tmexxija bħala 
osservatur.

Or. en

Emenda 137
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 8 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni, fir-rwol tagħha fil-Bord 
tat-Tmexxija, għandha tipprova tiżgura 
koordinazzjoni bejn l-attivitajiet tal-
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Impriża Konġunta S2R u l-attivitajiet 
rilevanti ta’ Orizzont 2020 bl-għan li jiġu 
promossi sinerġiji meta jiġu identifikati 
prijoritajiet koperti minn riċerka 
kollaborattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 138
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 8 – paragrafu 1 – paragrafu aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-Kummissjoni, fir-rwol tagħha fil-
Bord tat-Tmexxija, għandha tipprova 
tiżgura koordinazzjoni bejn l-attivitajiet 
tal-Impriża Konġunta S2R u l-attivitajiet 
rilevanti ta’ Orizzont 2020 bl-għan li jiġu 
promossi sinerġiji meta jiġu identifikati 
prijoritajiet koperti minn riċerka 
kollaborattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 139
Josefa Andrés Barea, Philippe Lamberts, Catherine Trautmann, Jens Rohde, Kent 
Johansson

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 8 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) (d) jiddeċiedu dwar il-kompożizzjoni 
finali tal-Bord ta’ Tmexxija, b’mod 
partikolari billi tagħżel ir-rappreżentanti 
tal-membri assoċjati, minbarra dawk li 
jissodisfaw il-kriterji tal-klawżola 1(2). Is-
selezzjoni finali għandha tiżgura 
parteċipazzjoni bilanċjata tal-SMEs u tal-
atturi mill-katina kollha tal-valur 
ferrovjarju, inkluż minn barra s-settur 
ferrovjarju tradizzjonali;

Or. en

Emenda 140
Monica Luisa Macovei

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 9 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord tat-Tmexxija minn lista ta’
kandidati proposta mill-Kummissjoni,
wara proċedura ta’ għażla miftuħa u 
trasparenti.

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord tat-Tmexxija fuq il-bażi tal-
mertu u tal-ħiliet dokumentati fil-qasam 
tal-amministrazzjoni u l-ġestjoni, kif ukoll 
tal-kompetenzi u l-esperjenza rilevanti,
minn lista ta’ kandidati proposti mill-
Kummissjoni wara kompetizzjoni miftuħa 
u trasparenti, wara l-pubblikazzjoni ta’
sejħa għall-espressjoni ta’ interess li 
tidher fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea u f’pubblikazzjonijiet oħrajn, u 
abbażi ta’ opinjoni pożittiva tal-Parlament 
Ewropew.

Qabel ma jinħatar, il-kandidat magħżul 
mill-Bord tat-Tmexxija għandu jwieġeb 
għall-mistoqsijiet mill-membri tal-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u 
l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-
Parlament Ewropew.

Or. en
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Emenda 141
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 9 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord tat-Tmexxija minn lista ta’
kandidati proposta mill-Kummissjoni, wara 
proċedura ta’ għażla miftuħa u trasparenti.

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jinħatar 
mill-Bord tat-Tmexxija minn lista ta’
kandidati proposta mill-Kummissjoni, wara 
proċedura ta’ għażla miftuħa u trasparenti.
Il-Parlament Ewropew għandu d-dritt li 
joġġezzjona.

Or. en

Emenda 142
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 4 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) jinforma lill-Grupp tar-
Rappreżentanti tal-Istati u l-Kumitat 
Xjentifiku regolarment dwar il-
kwistjonijiet relevanti kollha għar-rwol 
konsultattiv tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 143
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 4 – punt ga (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) jinforma lill-Grupp tar-
Rappreżentanti tal-Istati u l-Kumitat 
Xjentifiku regolarment dwar il-
kwistjonijiet relevanti kollha għar-rwol 
konsultattiv tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 144
Monica Luisa Macovei

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 10 – punt 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jistabbilixxi Uffiċċju tal-Programm għall-
eżekuzzjoni, taħt ir-responsabilità
tiegħu/tagħha, ta’ kull kompitu ta’ appoġġ 
li joħorġu minn dan ir-Regolament. L-
Uffiċċju tal-Programm għandu jkun 
magħmul mill-persunal tal-Impriża 
Konġunta S2R u għandu b’mod 
partikolari iwettaq dawn il-kompiti li 
ġejjin:

5. Id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jistabbilixxi Uffiċċju tal-Programm għall-
eżekuzzjoni, taħt ir-responsabbiltà
tiegħu/tagħha, ta’ kull kompitu ta’ appoġġ 
li joħorġu minn dan ir-Regolament.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jistabbilixxi 
għall-Impriża Konġunta u fi żmien sena 
mid-data ta’ twaqqif tagħha:

- strateġija kontra l-frodi,

- strateġija għall-prevenzjoni u l-ġestjoni 
tal-kunflitt ta’ interessi, u

- strateġija għall-protezzjoni tal-
informaturi.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta 
kull strateġija lill-Bord tat-Tmexxija. Id-
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Direttur Eżekuttiv għandu jistabbilixxi 
eżerċizzji ta’ rieżami regolari għal kull 
strateġija u għar-regoli ta’
implimentazzjoni rispettivi tagħha.

L-Uffiċċju tal-Programm għandu jkun 
magħmul mill-persunal tal-Impriża 
Konġunta S2R u għandu b’mod 
partikolari iwettaq dawn il-kompiti li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 145
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 11 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea għandu 
jkollhom status ta’ osservatur fuq il-Bord 
tat-Tmexxija u tikkontribwixxi għad-
definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-
Master Plan tax-S2R, b’mod partikolari 
billi twettaq il-kompiti konsultattivi li 
ġejjin:

L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea għandha
tikkontribwixxi għad-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-Master Plan tax-S2R, 
b’mod partikolari billi twettaq il-kompiti 
konsultattivi li ġejjin:

Or. en

Emenda 146
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 11 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tipproponi emendi possibbli għall-
Master Plan tax-S2R u l-pjanijiet ta’ ħidma 
annwali, b’mod partikolari biex jiġi żgurat 
li l-ħtiġijiet tar-riċerka li għandha x’taqsam 
mal-ħolqien ta’ żona ferrovjarja unika 

(a) tipproponi emendi possibbli għall-
Master Plan tax-S2R u l-pjanijiet ta’ ħidma 
annwali, b’mod partikolari biex jiġi żgurat 
li l-ħtiġijiet tar-riċerka li għandha x’taqsam 
mal-ħolqien ta’ żona ferrovjarja unika 
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Ewropea jkunu koperti; Ewropea jkunu koperti u jiżguraw ir-
rilevanza tagħhom għall-objettivi 
identifikati fl-Artikolu 2(2);

Or. en

Emenda 147
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tipproponi, wara konsultazzjoni mal-
partijiet interessati msemmija fl-
Artikolu 2(1)(e) ta’ dan ir-Regolament,
standards tekniċi għal attivitajiet ta’
riċerka, żvilupp u validazzjoni bil-ħsieb li 
tiġi ggarantita l-interoperabbiltà u s-
sikurezza tar-riżultati;

(b) tipproponi, wara konsultazzjoni mal-
partijiet interessati msemmija fl-
Artikolu 2(1)(e) ta’ dan ir-Regolament,
linji gwida għal attivitajiet ta’ riċerka u
żvilupp li jwasslu għal standards tekniċi
bil-ħsieb li tiġi ggarantita l-interoperabbiltà 
u s-sikurezza tar-riżultati;

Or. en

Emenda 148
Jörg Leichtfried

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 11 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tipproponi, wara konsultazzjoni mal-
partijiet interessati msemmija fl-
Artikolu 2(1)(e) ta’ dan ir-Regolament,
standards tekniċi għal attivitajiet ta’
riċerka, żvilupp u validazzjoni bil-ħsieb li 
tiġi ggarantita l-interoperabbiltà u s-
sikurezza tar-riżultati;

(b) tipproponi, wara konsultazzjoni mal-
partijiet interessati msemmija fl-
Artikolu 2(1)(e) ta’ dan ir-Regolament,
linji gwida għal attivitajiet ta’ riċerka, 
żvilupp u validazzjoni bil-ħsieb li tiġi 
ggarantita l-interoperabbiltà u s-sikurezza 
tar-riżultati;

Or. en
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Emenda 149
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 13 – punt 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-aġġornament ta’ orjentazzjoni 
strateġika u l-Master Plan tax-S2R u dwar 
il-progress lejn il-kisba tal-miri tagħhu;

(a) id-definizzjoni u l-aġġornament ta’
orjentazzjoni strateġika u l-Master Plan 
tax-S2R u dwar il-progress lejn il-kisba tal-
miri tiegħu;

Or. en

Emenda 150
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 13 – punt 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istatus ta’ programmi ta’ riċerka u 
innovazzjoni nazzjonali jew reġjonali u l-
identifikazzjoni ta’ oqsma potenzjali ta’
kooperazzjoni, inkluż l-użu effettiv 
tagħhom;

(a) l-istatus ta’ programmi ta’ riċerka u 
innovazzjoni nazzjonali jew reġjonali u l-
identifikazzjoni ta’ oqsma potenzjali ta’
kooperazzjoni, inkluż l-użu effettiv 
tagħhom sabiex jibbenefika minn 
sinerġiji;

Or. en

Emenda 151
Josefa Andrés Barea

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 13 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
għandu jirċievi informazzjoni b’mod 
regolari, fost l-oħrajn dwar il-
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parteċipazzjoni f’azzjonijiet iffinanzjati 
mill-Impriża Konġunta S2R, dwar l-eżitu 
ta’ kull sejħa u implimentazzjoni ta’
proġett, dwar sinerġiji ma’ programmi 
oħrajn rilevanti tal-Unjoni, u dwar l-
eżekuzzjoni tal-baġit tax-S2R.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riżultat tat-trilogu dwar l-IIP

Emenda 152
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 13 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
għandu jirċievi informazzjoni b’mod 
regolari, fost l-oħrajn dwar il-
parteċipazzjoni f’azzjonijiet iffinanzjati 
mill-Impriża Konġunta S2R, dwar l-eżitu 
ta’ kull sejħa u implimentazzjoni ta’
proġett, dwar sinerġiji ma’ programmi 
oħrajn rilevanti tal-Unjoni, u dwar l-
eżekuzzjoni tal-baġit tax-S2R.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 153
Evžen Tošenovský

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 13 – punt 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
jista’ joħroġ, fuq inizjattiva tiegħu stess, 
rakkomandazzjonijiet lill-Impriża 
Konġunta S2R rigward kwistjonijiet 
tekniċi, maniġerjali u finanzjarji, b’mod 
partikolari meta dawk il-kwistjonijiet 
jaffettwaw interessi nazzjonali jew 
reġjonali. L-Impriża Konġunta S2R 
għandha tinforma lill-Grupp tar-
Rappreżentanti tal-Istati bis-segwitu li tat
lil tali rakkomandazzjonijiet.

6. Il-Grupp tar-Rappreżentanti tal-Istati 
jista’ joħroġ, fuq inizjattiva tiegħu stess, 
rakkomandazzjonijiet lill-Bord tat-
Tmexxija rigward kwistjonijiet tekniċi, 
maniġerjali u finanzjarji, b’mod partikolari 
meta dawk il-kwistjonijiet jaffettwaw 
interessi nazzjonali jew reġjonali. Il-Bord 
tat-Tmexxija għandu jinforma lill-Grupp 
tar-Rappreżentanti tal-Istati bis-segwitu li
ta lil tali rakkomandazzjonijiet.

Or. en

Emenda 154
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 14 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jitwettqu l-kompiti previsti fil-
klawżola 2, il-Bord tat-Tmexxija tal-
Impriża Konġunta S2R jista’ jistabbilixxi 
numru limitat ta’ gruppi ta’ ħidma sabiex 
iwettqu attivitajiet li jkunu delegati lilu 
mill-Bord tat-Tmexxija. Dawn il-gruppi 
għandhom ikunu magħmula minn 
professjonisti u għandhom jaħdmu b’mod 
trasparenti.

1. Sabiex jitwettqu l-kompiti previsti fil-
klawżola 2, il-Bord tat-Tmexxija tal-
Impriża Konġunta S2R jista’ jistabbilixxi 
numru limitat ta’ gruppi ta’ ħidma sabiex 
iwettqu attivitajiet li jkunu delegati lilu 
mill-Bord tat-Tmexxija. Dawn il-gruppi 
għandhom ikunu magħmula minn 
professjonisti anke minn 
organizzazzjonijiet ta’ riċerka, SMEs, 
operaturi ferrovjarji u għandhom jaħdmu 
b’mod trasparenti.

Or. en

Emenda 155
Evžen Tošenovský
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Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 14 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jitwettqu l-kompiti previsti fil-
klawżola 2, il-Bord tat-Tmexxija tal-
Impriża Konġunta S2R jista’ jistabbilixxi 
numru limitat ta’ gruppi ta’ ħidma sabiex 
iwettqu attivitajiet li jkunu delegati lilu 
mill-Bord tat-Tmexxija. Dawn il-gruppi 
għandhom ikunu magħmula minn 
professjonisti u għandhom jaħdmu b’mod 
trasparenti.

1. Sabiex jitwettqu l-kompiti previsti fil-
klawżola 2, il-Bord tat-Tmexxija tal-
Impriża Konġunta S2R jista’ jistabbilixxi 
numru limitat ta’ gruppi ta’ ħidma sabiex 
iwettqu attivitajiet li jkunu delegati lilu 
mill-Bord tat-Tmexxija. Dawn il-gruppi 
għandhom ikunu magħmula minn 
professjonisti b’kompetenza rilevanti u 
għandhom jaħdmu b’mod trasparenti.

Or. en

Emenda 156
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 15 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjonijiet in natura mill-
Membri għajr l-Unjoni permezz tal-
entitajiet affiljati li jikkonsistu mill-ispejjeż 
imġarrba minnhom fl-implimentazzjonijiet 
ta’ azzjonijiet indiretti li minnhom 
titnaqqas il-kontribuzzjoni tal-Impriża 
Konġunta S2R u kwalunkwe
kontribuzzjoni oħra tal-Unjoni għal dawk l-
ispejjeż.

(b) kontribuzzjonijiet in natura jew fi flus
mill-Membri għajr l-Unjoni permezz tal-
entitajiet affiljati li jikkonsistu mill-ispejjeż 
imġarrba minnhom fl-implimentazzjonijiet 
ta’ azzjonijiet indiretti li minnhom 
titnaqqas il-kontribuzzjoni tal-Impriża 
Konġunta S2R u kwalunkwe 
kontribuzzjoni oħra tal-Unjoni għal dawk l-
ispejjeż.

Or. en

Emenda 157
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

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

(a) sa 40% għandu jiġi allokat lill-Membri 
Fundaturi għajr l-Unjoni u l-entitajiet 
affiljati tagħhom.

imħassar

Or. en

Emenda 158
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 16 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) sa 30 % għandu jiġi allokat lill-
Membri Assoċjati u l-entitajiet affiljati 
tagħhom.

imħassar

Or. en

Emenda 159
Philippe Lamberts
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 16 – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mill-inqas 30% għandu jiġu allokat 
permezz ta’ sejħiet kompetittivi għal 
proposti u sejħiet għal offerti.

(c) 100 % għandu jiġu allokat permezz ta’
sejħiet kompetittivi għal proposti u sejħiet 
għal offerti.

Or. en

Emenda 160
Christian Ehler
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Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 19 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sal-15 ta’ Frar kull sena d-Direttur 
Eżekuttiv għandu jissottometti lill-Bord ta’
Tmexxija għall-approvazzjoni rapport ta’
ħidma annwali dwar il-progress li sar mill-
Impriża Konġunta S2R fis-sena kalendarja 
preċedenti, b’mod partikolari b’rabta mal-
pjan ta’ ħidma annwali għal dik is-sena. 
Dak ir-rapport għandu jinkludi, inter alia, 
informazzjoni dwar il-kwistjonijiet li 
ġejjin:

2. Fi żmien xahrejn mill-għeluq ta’ kull 
sena finanzjarja d-Direttur Eżekuttiv 
għandu jissottometti lill-Bord ta’ Tmexxija 
għall-approvazzjoni rapport ta’ ħidma 
annwali dwar il-progress li sar mill-Impriża 
Konġunta S2R fis-sena kalendarja 
preċedenti, b’mod partikolari b’rabta mal-
pjan ta’ ħidma annwali għal dik is-sena. 
Dak ir-rapport għandu jinkludi, inter alia, 
informazzjoni dwar il-kwistjonijiet li 
ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 161
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 19 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sal-15 ta’ Frar kull sena d-Direttur 
Eżekuttiv għandu jissottometti lill-Bord ta’
Tmexxija għall-approvazzjoni rapport ta’
ħidma annwali dwar il-progress li sar mill-
Impriża Konġunta S2R fis-sena kalendarja 
preċedenti, b’mod partikolari b’rabta mal-
pjan ta’ ħidma annwali għal dik is-sena. 
Dak ir-rapport għandu jinkludi, inter alia, 
informazzjoni dwar il-kwistjonijiet li 
ġejjin:

2. Fi żmien xahrejn mill-għeluq ta’ kull 
sena finanzjarja d-Direttur Eżekuttiv 
għandu jissottometti lill-Bord ta’ Tmexxija 
għall-approvazzjoni rapport ta’ ħidma 
annwali dwar il-progress li sar mill-Impriża 
Konġunta S2R fis-sena kalendarja 
preċedenti, b’mod partikolari b’rabta mal-
pjan ta’ ħidma annwali għal dik is-sena. 
Dak ir-rapport għandu jinkludi, inter alia, 
informazzjoni dwar il-kwistjonijiet li 
ġejjin:

Or. en
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Emenda 162
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 19 – punt 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) (a) progress għall-kisba tal-objettivi 
S2R (kif definiti fl-Artikolu 2(2)) u 
proposti għal aktar xogħol neċessarji 
sabiex jinkisbu dawn l-objettivi.

Or. en

Emenda 163
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 19 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Impriża Konġunta S2R għandha 
tirrapporta annwalment lill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 60(5) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012.

imħassar

Or. en

Emenda 164
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 19 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Impriża Konġunta S2R għandha 
tirrapporta annwalment lill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 60(5) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012.

3. Sal-1 ta’ Marzu wara kull sena 
finanzjarja, l-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-
Impriża Konġunta S2R għandu jibgħat il-
kontijiet proviżorji lill-Uffiċjal tal-
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kontabbiltà tal-Kummissjoni u lill-Qorti 
tal-Awdituri.

Sal-31 ta’ Marzu tas-sena finanzjarja ta’
wara, l-Impriża Konġunta S2R għandha 
tirrapporta dwar il-ġestjoni baġitarja u 
finanzjarja lill-Parlament Ewropew, il-
Kunsill u l-Qorti tal-Awdituri.

Kif jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-
Awdituri dwar il-kontijiet proviżorji tal-
Impriża Konġunta S2R, skont l-
Artikolu 148 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 l-uffiċjal tal-
kontabbiltà għandu jfassal il-kontijiet 
finali tal-Impriża Konġunta, id-Direttur 
Eżekuttiv għandu jibgħathom lill-Bord ta’
Tmexxija għal opinjoni.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jagħti 
opinjoni dwar il-kontijiet finali tal-
Impriża Konġunta S2R.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat il-
kontijiet finali lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri, flimkien mal-
opinjoni tal-Bord ta’ Tmexxija sal-
1 ta’ Lulju wara kull sena finanzjarja.

Il-kontijiet finali jiġu ppubblikati f’il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea sal-
15 ta’ Novembru tas-sena ta’ wara.

Sat-30 ta’ Settembru, id-Direttur 
Eżekuttiv għandu jibgħat tweġiba għall-
osservazzjonijiet li saru fir-rapport 
annwali tiegħu lill-Qorti tal-Awdituri. Id-
Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat ukoll 
dik it-tweġiba lill-Bord ta’ Tmexxija.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta 
quddiem il-Parlament Ewropew, fuq talba 
ta’ dan tal-aħħar, kwalunkwe 
informazzjoni meħtieġa għall-
applikazzjoni bla intoppi tal-proċedura ta’
rilaxx għas-sena finanzjarja inkwistjoni, 
skont l-Artikolu 165(3) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 165
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 19 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta S2R 
għandhom jiġu eżaminati minn korp 
indipendenti ta’ verifika kif stipulat fl-
Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

imħassar

Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta S2R ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal eżami 
mill-Qorti tal-Awdituri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjoni orizzontali. Din l-emenda tirrifletti r-riżultat tat-trilogu dwar il-pakkett IIP.

Emenda 166
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 19 – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta S2R
għandhom jiġu eżaminati minn korp 
indipendenti ta’ verifika kif stipulat fl-
Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

4. 1. Sal-1 ta’ Marzu wara kull sena 
finanzjarja, l-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-
Impriża Konġunta S2R għandu jibgħat il-
kontijiet proviżorji lill-Uffiċjal tal-
kontabbiltà tal-Kummissjoni u lill-Qorti 
tal-Awdituri.

Sal-31 ta’ Marzu tas-sena finanzjarja ta’
wara, l-Impriża Konġunta S2R għandha 
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tibgħat ir-rapport dwar il-ġestjoni 
baġitarja u finanzjarja lill-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Qorti tal-
Awdituri.

Kif jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-
Awdituri dwar il-kontijiet proviżorji tal-
Impriża Konġunta S2R, skont l-
Artikolu 148 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 l-uffiċjal tal-
kontabbiltà għandu jfassal il-kontijiet 
finali tal-Impriża Konġunta, id-Direttur 
Eżekuttiv għandu jibgħathom lill-Bord ta’
Tmexxija għal opinjoni.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jagħti 
opinjoni dwar il-kontijiet finali tal-
Impriża Konġunta S2R.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat il-
kontijiet finali lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri, flimkien mal-
opinjoni tal-Bord ta’ Tmexxija sal-
1 ta’ Lulju wara kull sena finanzjarja.

Il-kontijiet finali jiġu ppubblikati f’il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea sal-
15 ta’ Novembru tas-sena ta’ wara.

Sat-30 ta’ Settembru, id-Direttur 
Eżekuttiv għandu jibgħat tweġiba għall-
osservazzjonijiet li saru fir-rapport 
annwali tiegħu lill-Qorti tal-Awdituri. Id-
Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat ukoll 
dik it-tweġiba lill-Bord ta’ Tmexxija.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta 
quddiem il-Parlament Ewropew, fuq talba 
ta’ dan tal-aħħar, kwalunkwe 
informazzjoni meħtieġa għall-
applikazzjoni bla intoppi tal-proċedura ta’
rilaxx għas-sena finanzjarja inkwistjoni, 
skont l-Artikolu 165(3) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012.

Or. en
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Emenda 167
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 19 – punt 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta S2R ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal eżami 
mill-Qorti tal-Awdituri.

imħassar

Or. en


