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Emenda 6
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Ir-regoli dwar l-imgħax iġġenerat mill-
prefinanzjament għandhom jiġu 
ssimplifikati għaliex jiġġeneraw piż 
amministrattiv eċċessiv kemm fuq il-
benefiċjarji tal-fondi tal-UE kif ukoll fuq 
is-servizzi tal-Kummissjoni u joħolqu 
malintiżi bejn is-servizzi tal-Kummissjoni 
u l-operaturi u l-imsieħba. Bl-iskop li 
tinkiseb simplifikazzjoni, partikolarment 
fir-rigward tal-benefiċjarji tal-għotjiet, u 
f'konformità mal-prinċipju tal-ġestjoni 
finanzjarja tajba, ma għandux ikun hemm 
aktar obbligu li jiġu ġġenerati imgħaxijiet
fuq il-prefinanzjament u li jiġu rkuprati 
dawn l-imgħaxijiet. Madankollu, għandu 
jkun possibbli li dan l-obbligu jiġi inkluż fi 
ftehim ta' delega sabiex l-imgħaxijiet 
iġġenerati mill-prefinanzjament għall-
programmi ġestiti minn xi delegati jkunu 
jistgħu jerġgħu jintużaw, jew jiġu rkuprati.

(8) Ir-regoli dwar l-imgħax iġġenerat mill-
prefinanzjament għandhom jiġu 
ssimplifikati għaliex jiġġeneraw piż 
amministrattiv eċċessiv kemm fuq il-
benefiċjarji tal-fondi tal-UE kif ukoll fuq 
is-servizzi tal-Kummissjoni u joħolqu 
malintiżi bejn is-servizzi tal-Kummissjoni 
u l-operaturi u l-imsieħba. Bl-iskop li 
tinkiseb simplifikazzjoni, partikolarment 
fir-rigward tal-benefiċjarji tal-għotjiet, u 
f'konformità mal-prinċipju tal-ġestjoni 
finanzjarja tajba, l-obbligu li jiġu ġġenerati 
imgħaxijiet fuq il-prefinanzjament u li jiġu 
rkuprati dawn l-imgħaxijiet għandu 
jitneħħa immedjatament. Madankollu, 
għandu jkun possibbli li dan l-obbligu jiġi 
inkluż fi ftehim ta' delega sabiex l-
imgħaxijiet iġġenerati mill-
prefinanzjament għall-programmi ġestiti 
minn xi delegati jkunu jistgħu jerġgħu 
jintużaw, jew jiġu rkuprati.

Or. en

Emenda 7
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet dwar 
il-proporzonalità, il-kunċett tar-riskju 
tollerabbli ta' żbalji għandu jiġi introdott 
bħala parti mill-valutazzoni tar-riskju li ssir 
mill-Uffiċjal Awtorizzanti. L-
istituzzjonijiet għandhom ikunu jistgħu ma 

(16) Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet dwar 
il-proporzjonalità, il-kunċett tar-riskju 
tollerabbli ta' żball (RTŻ), kunċett li 
jnaqqas kemm il-kumplessità u kemm il-
verifiki ex-post, waqt li jiżgura bilanċ 
proprju bejn ġestjoni finanzjarja tajba u 
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jużawx il-limitu ta' materjalità ġenerali ta' 
2% użat mill-Qorti tal-Awdituri sabiex 
tikkonkludi dwar il-legalità u r-regolarità 
tat-tranżazzjonijiet sottostanti. Il-livelli ta' 
riskju tollerabbli jkunu bażi aktar xierqa 
sabiex fuqhom l-Awtorità tal-Kwittanza 
tiddeċiedi dwar il-kwalità tal-ġestjoni tar-
riskju mill-Kummissjoni.
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom għalhekk jiddeterminaw il-livell 
ta' riskju tollerabbli ta' żbalji għal kull 
qasam ta' politika, filwaqt li jqisu l-kosti u 
l-benefiċċji tal-kontrolli.

kontrolli xierqa, għandu jiġi introdott 
bħala parti mill-valutazzoni tar-riskju li ssir 
mill-Uffiċjal Awtorizzanti. L-
istituzzjonijiet għandhom ikunu jistgħu ma 
jużawx il-limitu ta' materjalità ġenerali ta' 
2% użat mill-Qorti tal-Awdituri sabiex 
tikkonkludi dwar il-legalità u r-regolarità 
tat-tranżazzjonijiet sottostanti. Il-livelli ta' 
riskju tollerabbli jkunu bażi aktar xierqa 
sabiex fuqhom l-Awtorità tal-Kwittanza 
tiddeċiedi dwar il-kwalità tal-ġestjoni tar-
riskju mill-Kummissjoni.
Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom għalhekk jiddeterminaw
il-livell ta' riskju tollerabbli ta' żball għal 
kull qasam ta' politika, filwaqt li jqisu l-
kosti u l-benefiċċji tal-kontrolli. Huwa 
kruċjali li jkun żgurat li r-regoli li jorbtu 
legalment dwar ir-RTŻ ikunu interpretati 
u applikati b'mod uniformi, u jwasslu 
għal tnaqqis fir-rata tar-RTŻ.

Or. en

Emenda 8
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 38 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38a) Somom ta' flus li jingħataw f'daqqa 
u r-rati fissi għandhom jintużaw fuq bażi 
volontarja u applikati biss fejn hu xieraq. 
It-terminoloġija li tintuża għar-rati fissi u 
s-somom ta' flus li jingħataw f'daqqa 
għandha tkun iċċarata.

Or. en

Emenda 9
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Premessa 52 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52a) Għal dak li għandu x'jaqsam mal-
implimentazzjoni tar-regoli finanzjarji fil-
qasam tar-riċerka, ix-xejra ġenerali lejn 
finanzjament ibbażat fuq ir-riżultat 
(essenzjalment iġġustifikat mill-prinċipji 
ta' responsabbiltà soda) hija inkwetanti 
ħafna u għandha impatt negattiv fuq il-
kwalità u n-natura tar-riċerka, 
b'limitazzjonijiet possibbli fuq ir-riċerka 
xjentifika, kif ukoll impatt negattiv fuq 
proġetti li għandhom objettivi li ma 
jitkejlux jew li għandhom objettiv li 
jitkejjel permezz ta' parametri li mhumiex 
dawk ta' utilità immedjata. Użu ulterjuri 
ta' finanzjament ibbażat fuq ir-riżultat 
jista' jolqot negattivament l-eżitu 
potenzjali f'termini ta' valutazzjoni 
ulterjuri ex-ante u ex-post ta' 
prestazzjoni/riżultati ta' proġett u jindika 
l-kriterji meħtieġa biex jiddefinixxihom.

Or. en

Emenda 10
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 52 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52b) Is-sistema attwali u l-prattika tal-
ġestjoni ta' programmi qafas ta' riċerka 
huma sikwit orjentati żżejjed lejn il-
kontroll, li jwassal għal ħela ta' riżorsi, 
inqas parteċipazzjoni u xenarji ta' riċerka 
inqas attraenti. Is-sistema ta' ġestjoni 
'tolleranza żero tar-riskju' tidher li taħrab 
mir-riskji aktar milli timmaniġġjahom. 
Għalhekk, ir-Regolament tal-Persunal 
tal-Unjoni għandu jkun revedut u/jew 
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interpretat fuq il-kwistjoni tar-
responsabbiltà personali, u għandhom 
jittieħdu wkoll miżuri meħtieġa oħra (eż. 
assigurazzjoni jew sistema ta’ qsim tar-
riskju).

Or. en

Emenda 11
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 24 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-proposta ta' trasferiment għandha tiġi 
approvata, jekk fil-perjodu ta' sitt ġimgħat 
f'xi wieħed minn dawn il-każijiet:

4. Il-proposta ta' trasferiment għandha tiġi 
approvata, jekk fil-perjodu ta' sitt ġimgħat 
il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
japprovawha;

Or. ro

Emenda 12
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 24 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
japprovawha;

imħassar

Or. ro

Emenda 13
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 24 – paragrafu 4 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jew il-Kunsill jew il-Parlament 
Ewropew japprovawha u l-istituzzjoni l-
oħra ma tiħux azzjoni;

imħassar

Or. ro

Emenda 14
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 24 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ma 
jiħdux azzjoni jew ma jkunux ħadu 
deċiżjoni kuntrarja għall-proposta tal-
Kummissjoni.

imħassar

Or. ro

Emenda 15
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 26 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Is-sistemi ta' ġestjoni nazzjonali diġà 
akkreditati għandhom ikunu skwalifikati 
mill-Kummissjoni jekk issib li ma 
kellhomx prestazzjoni tajba biżżejjed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ktieb 'Il-Kontijiet Annwali tal-Unjoni Ewropea' li kien ippubblikat l-ewwel darba fl-2009, 
żvela/analizza? l-ammont għoli ħafna tal-finanzjament tal-UE li kien użat ħażin mill-Istati 
Membri. Huwa jiċċara li ammont żgħir biss ġie rimborżat permezz ta' mekkaniżmi korrettivi.
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Minkejja kollox dawn huma kkumplikati wisq u jagħtu lok għal aktar użu ħażin tal-
finanzjament tal-UE. Għalhekk dawn is-sistemi notifikati ppreżentati għandhom ikun 
skwalifikati u sostitwiti minn mekkaniżmi korrettivi trasparenti.

Emenda 16
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 28 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha timplimenta 
'l-approċċ ta' verifika waħda' u taqleb 
għal verifika f'ħin reali, magħmula minn 
entità waħda, bir-riżultat li l-benefiċjarji 
jkunu jistgħu jsewwu kull żball sistemiku 
u jippreżentaw rapporti aħjar dwar il-
kostijiet is-sena ta' wara. Aproċċ ta’ 
verifika waħda bħal dan għandu jkompli 
jiżgura li l-proġetti mitmuma ma jiġux 
ivverifikati aktar minn darba minn 
awdituri differenti, sabiex il-Kummissjoni 
toqgħod fuq l-opinjoni tal-ewwel awditur 
indipendenti li jinħatar u d-dokumenti 
jiġu pprovduti darba biss, isiru kemm 
isiru verifiki.

Or. en

Emenda 17
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 28 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għandha tkun introdotta proċedura 
ta’ reazzjoni, li permezz tagħha, jekk il-
Kummissjoni ma tagħti l-ebda reazzjoni 
f'perjodu ta’ żmien li jrid jiġi stabbilit fir-
rigward tal-applikazzjonijiet mill-
benefiċjajri tal-fondi, dawn tal-aħħar 
għandhom jitqiesu bħala validati mill-
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Kummissjoni.

Or. fr

Emenda 18
Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 29 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-livelli aċċettabbli ta' riskju ta' żball 
għandhom ikunu adattati għall-
partikolarijiet tal-oqsma ta' politika 
rispettiva. Il-finanzjament tar-Riċerka u l-
Innovazzjoni għandu jkun aktar 
aċċessibbli billi jitnaqqsu l-ostakoli 
burokratiċi u billi jkunu adattati 
adegwatament il-livelli tar-RTŻ.

Or. en

Emenda 19
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 29 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tikkonċentra l-kontrolli fuq 'infiq ta' 
riskju għoli'.

Or. en

Emenda 20
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-President tal-Parlament Ewropew 
għandu jippubblika l-baġit u l-baġits 
emendatorji, kif ikunu finalment adottati, 
f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-baġit u l-baġits emendatorji, kif ikunu 
finalment adottati, għandhom ikunu 
ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. ro

Emenda 21
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 40 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) dikjarazzjoni ġenerali tad-dħul u l-infiq; (a) dikjarazzjoni ġenerali tad-dħul u l-infiq 
waqt li ssir distinzjoni bejn l-operat u l-
investiment;

Or. fr

Emenda 22
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 57 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Persuni msemmija fil-punt (viii) tal-
Artikolu 55(1)(b) jistgħu jissodisfaw dawn 
ir-rekwiżiti b'mod progressiv. Huma 
għandhom jadottaw ir-regoli finanzjarji 
tagħhom bil-kunsens minn qabel tal-
Kummissjoni.

Persuni msemmija fil-punt (viii) tal-
Artikolu 55(1)(b) jistgħu jissodisfaw dawn 
ir-rekwiżiti b'mod progressiv. Huma 
għandhom jadottaw ir-regoli finanzjarji 
tagħhom bil-kunsens minn qabel tal-
Kummissjoni. Dawk ir-regoli finanzjarji 
għandhom ikunu konformi mal-
istandards Ewropej u mal-istandards 
nazzjonali (prattiki standard tal-
kontabilità), b'dawn tal-aħħar ikunu 
ċertifikati mill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti.
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Bil-għan li tkun żgurata ċ-ċertezza legali, 
regoli aktar stretti tal-parteċipazzjoni 
m'għandhomx ikunu applikati 
retroattivament u l-benefiċjarji 
m'għandhomx jintalbu biex jikkalkulaw 
mill-ġdid il-bilanċi finanzjarji li l-
Kummissjoni tkun approvat diġà. 

Or. fr

Emenda 23
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 75 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. F'każ ta' nuqqas ta' qbil fuq l-
interpretazzjoni tar-regoli u proċeduri, l-
applikazzjoni tista' ssir permezz ta' 
medjatur ad hoc li jiżgura li r-regoli 
jkunu interpretati b'mod uniformi. Id-
debitur jista' jipproduċi kontroverifika 
indipendenti. L-uffiċjal tal-
awtorizzazzjoni jista' jsolvi t-tilwima 
permezz ta' kompromess ibbażat fuq l-
opinjoni tal-medjatur ad hoc.

Or. fr

Emenda 24
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 77 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-uffiċjal tal-kontabilità għandu jirkupra 
ammonti billi jpaċihom ma' pretensjonijiet 
ekwivalenti li l-Unjoni jkollha fuq kull 
debitur li hu nnifsu għandu pretensjoni 
kontra l-Unjoni li hija ċerta, ta' ammont 

L-uffiċjal tal-kontabilità għandu jirkupra 
ammonti billi jpaċihom ma' pretensjonijiet 
ekwivalenti li l-Unjoni jkollha fuq kull 
debitur li hu nnifsu għandu pretensjoni 
kontra l-Unjoni li hija ċerta, ta' ammont 
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fiss u dovut. fiss u dovut. Pretensjonijiet simili 
għandhom ikunu ċerti, ta' ammont fiss u 
eżegwibbli.

Or. fr

Emenda 25
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 110 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-monitoraġġ u l-kontroll finanzjarju 
effettwat mill-Kummissjoni u l-OLAF 
għandhom ikunu mmirati primarjament 
biex jissalvagwardjaw il-fondi pubbliċi u 
jiġġieldu l-frodi, waqt li jiddistingwu 
b'mod ċar bejn frodi u żbalji. Huwa 
għalhekk meħtieġ li tkun stabbilita u 
implimentata definizzjoni aktar ċara ta' 
'żbalji' fid-dokumenti kollha li jorbtu 
legalment, inklużi l-mekkaniżmi li 
jistabbilixxu l-iżbalji mqabbla mal-
interpretazzjonijiet differenti. L-iżbalji u l-
azzjonijiet riparatorji relatati magħhom 
għandhom ikunu soġġetti għal analiżi 
dettaljata u kkommunikati.

Or. en

Emenda 26
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 116 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta tkun qed tiġi ddeterminata l-
forma xierqa ta' għotja ta' flus, l-interessi 
tal-benefiċjarji potenzjali u l-metodi ta' 
kontabilità għandhom jitiqesu l-aktar 
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possibbli, jekk jikkorispondu mal-
istandards internazzjonali.

Or. en

Emenda 27
Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 116 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 116 a
Id-definizzjoni tal-kostijiet eliġibbli
Il-Kummissjoni għandha tipproponi 
kjarifika ulterjuri jew definizzjoni 
raġjonevoli tal-kostijiet eliġibbli, li jkun 
ta' benefiċċju b'referenza mal-prinċipju 
tal-kost sħiħ: kostijiet diretti u indiretti, l-
istadji ta' qabel u ta' wara tar-riċerka;

Or. en

Emenda 28
Ivailo Kalfin

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 116 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 116 b
Mekkaniżmi li jżommu l-ħin
Għandu jkun implimentat approċċ aktar 
flessibbli lejn il-mekkaniżmi li jżommu l-
ħin. F'xi oqsma, bħalma huma r-Riċerka 
u l-Innovazzjoni, għandhom ikunu 
aboliti.

Or. en
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Emenda 29
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 117 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) għotjiet ta' flus fil-forma ta' 
finanzjamenti b'rata fissa u/jew bħala 
somom ta' flus li jingħataw f'daqqa u 
skala standard ta' kostijiet unitarji fejn il-
profitt ma jidderivix mill-kalkolu tal-
kostijiet unitarji individwali;

Or. en

Emenda 30
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 117 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt b b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) għotjiet ta’ flus b'valur baxx ħafna;

Or. en

Emenda 31
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 122 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-limitu massimu ta' żmien għall-
ipproċessar tal-applikazzjonijiet għandu 
jkun sitt xhur mill-preżentazzjoni tal-
applikazzjoni. Dan il-limitu ta' żmien
jista' f'każijiet eċċezzjonali jinqabeż jekk 
in-natura speċifika u s-suġġett tal-għotja 
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ta' flus ikunu jeħtiġu hekk. Meta jseħħ 
każ hekk, il-limitu ta' żmien proviżorju 
għandu jitħabbar fis-sejħa rispettiva 
għall-proposti. Meta l-limitu ta' żmien ma 
jkunx jista' jiġi rispettat minħabba 
raġunijiet oħra, l-uffiċjal awtorizzanti 
b'delega għandu jinkludi dan fir-rapport 
ta' ħidma annwali tiegħu flimkien mar-
raġunijiet u l-proposti għal azzjoni 
riparatorja. Huwa għandu jniżżel fir-
rapport ta' ħidma annwali li jkun imiss 
dwar is-suċċess tal-azzjoni riparatorja.

Or. en

Emenda 32
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 128 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
"premjijiet" għandha tfisser 
kontribuzzjonijiet finanzjarji mogħtija wara 
kompetizzjonijiet.

1. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
"premjijiet" għandha tfisser 
kontribuzzjonijiet finanzjarji mogħtija wara 
kompetizzjonijiet. Dawn il-premjijiet 
m'għandhomx jieħdu post finanzjament 
strutturat kif suppost.

Or. fr

Emenda 33
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 128 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, 
"premjijiet" għandha tfisser
kontribuzzjonijiet finanzjarji mogħtija wara 
kompetizzjonijiet.

Il-premjijiet huma kontribuzzjonijiet 
finanzjarji mogħtija bħala rikompensi 
wara kompetizzjonijiet.
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Or. en

Emenda 34
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 129 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-użu ta' premjijiet għandu jkun 
inkoraġġit imma mhux biex jieħu post 
finanzjament strutturat kif suppost.

Or. en

Emenda 35
Reinhard Bütikofer

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 129 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-premjijiet għandhom ikunu parti mill-
programm ta' ħidma msemmi fl-
Artikolu 118 u adottat mill-Kummissjoni 
u għandhom ikunu soġġetti għall-
Artikolu 118(2).

2. Għal dan il-għan, il-premjijiet 
għandhom ikunu soġġetti għal programm 
ta’ ħidma li għandu jiġi ppubblikat fil-
bidu tas-sena ta' implimentazzjoni. Il-
programm ta' ħidma għandu jkun 
implimentat permezz tal-pubblikazzjoni ta' 
kompetizzjonijiet.

Or. en

Emenda 36
Reinhard Bütikofer

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 129 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-regoli tal-kompetizzjoni għandhom mill- Ir-regoli tal-kompetizzjoni għandhom mill-
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anqas jistabbilixxu il-kundizzjonijiet tal-
għoti, il-kriterji, l-ammont tal-premju u l-
modalità tal-ħlas.

anqas jistipolaw il-kundizzjonijiet għall-
parteċipazzjoni, il-kriterji tal-għoti tal-
premju, l-ammont tal-premju, l-
arranġamenti tal-ħlas u l-arranġamenti 
dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali 
u/jew il-ftehimiet dwar il-liċenzjar. B'mod 
partikolari fejn il-premjijiet jingħataw 
bħala rikonoxximent għar-riċerka u l-
innovazzjoni f'oqsma soċjalment 
importanti, il-kriterji għandhom ikunu 
stipulati biex l-infiq pubbliku jiġi 
ttrasformat f'benefiċċji pubbliċi utili bi 
prezzijiet raġjonevoli jew sabiex l-
innovazzjoni tkun disponibbli għall-
pubbliku.

Or. en

Emenda 37
Reinhard Bütikofer

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 129 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-premjijiet ma jistgħux jingħataw 
direttament mingħajr kompetizzjoni u 
għandhom ikunu soġġetti għall-
pubblikazzjoni bl-istess mod bħas-sejħiet 
għall-proposti.

Il-premjijiet ma jistgħux jingħataw 
direttament mingħajr kompetizzjoni u 
għandhom ikunu ppubblikati annwalment 
fl-applikazzjoni tal-Artikolu 31(2) u (3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi proposti fl-Artikolu 129(2) huma konformi mal-emenda 163 tar-rapporteur fil-
kumitat BUDG. Madankollu fil-kuntest taż-żieda prevista fl-użu tal-premjijiet fil-programm 
tal-ġejjieni tar-riċerka u l-innovazzjoni, għandhom ikunu introdotti arranġamenti fil-kriterji 
għall-ġestjoni sussegwenti tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali li jirriżultaw, ngħidu aħna: 
fis-settur tas-saħħa fejn ir-riżultati tar-riċerka jistgħu jkunu soġġetti għal aċċess miftuħ, għal 
liċenzjar obbligatorju jew għal prezzijiet ta' kummerċjalizzazzjoni raġjonevoli.
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Emenda 38
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Parti 1 – Artikolu 152 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
regoli ta' proċedura għall-verifiki aktar 
preċiżi, konsistenti u trasparenti, inklużi 
regoli u prinċipji li jiżguraw li d-drittijiet 
tal-entità sottoposta għall-verifika jkunu 
rispettati u li jinstemgħu l-partijiet kollha, 
u li tirrapporta fuq il-proporzjon tal-
kost/tal-benefiċċju tal-verifiki.

Or. en

Emenda 39
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 167 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-qasam tal-politika ta' koeżjoni, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposta dwar l-introduzzjoni ta' forom 
innovattivi ta' finanzjament, inkluża ż-
żieda fl-użu tas-self tal-BEI sabiex ikun 
massimizzat l-effett ta' ingranaġġ tal-
fondi tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux il-proġetti kollha tal-UE għandhom ikunu ffinanzjati permezz ta' sussidji. F'ħafna 
każijiet ikun hemm forom innovattivi oħrajn ta' finanzjament billi jingħaqdu sussidji ma' self u 
ma' obbligazzjonijiet marbuta ma' proġetti. L-għarfien espert tal-BEI f'dan ir-rigward għandu 
jitqies.
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Emenda 40
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 174 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Għal dak li għandu x'jaqsam mal-
programmi ta' innovazzjoni u riċerka, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
proposti għal sistema li tippremja l-
innovazzjoni ta' suċċess li għandha tieħu 
post jew tikkumplimenta l-finanzjament 
attwali antiċipat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta l-Kummissjoni tippubblika sejħa fuq kwistjoni speċifika bħala parti mill-isfida biex 
jinstabu soluzzjonijiet għall-isfidi importanti soċjali li qed jaffaċċjaw l-UE u l-universitajiet, 
il-Kummissjoni għandu jkollha l-possibbiltà li tippremja lill-inventur li jippreżenta 
innovazzjonijiet li jaqblu mas-sejħa. Din tkun tagħti lill-imprendituri u r-riċerkaturi inċentiv 
ġenwin biex jipproduċu l-aqwa riżultati possibbli u tkun tiżgura l-ogħla valur miżjud tal-fondi 
Ewropej għar-riċerka u l-innovazzjoni.

Emenda 41
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 175 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 175 a
Il-kost medju tal-persunal
1. Għandhom japplikaw il-kriterji 
kumulattivi li ġejjin biex ikunu approvati 
l-metodoloġiji tal-kost medju tal-persunal:
(a) il-metodoloġija tal-kost medju tal-
persunal għandha tkun dik dikjarata mill-
benefiċjarju bħala l-prattika normali 
tiegħu tal-kontabilità tal-kost; Din 
tapplika partikolarment għall-użu ta' 
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metodoloġiji bbażati fuq il-kost;
(b) il-metodoloġija għandha tkun ibbażata 
fuq il-kosti reali tal-persunal tal-
benefiċjarju kif reġistrati fil-kontijiet 
statutorji tiegħu, mingħajr elementi stmati 
jew ibbaġitjati.
2. Fejn il-kostijiet medji tal-persunal 
ikunu konformi mal-kriterji msemmija 
hawn fuq, il-kalkoli fuq il-kostijiet attwali 
individwali tal-persunal ma japplikawx 
fil-verifiki ex-post esegwiti mill-
Kummissjoni.

Or. en


