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Emenda 5
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Programm Kwadru tal-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija Atomika għar-riċerka 
nukleari u l-attivitajiet ta' taħriġ għall-
2012-2013, minn issa 'l quddiem "il-
Programm Kwadru (2012-2013)", kien 
adottat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 
Nru …/…/Euratom tal- li jikkonċerna l-
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika għar-riċerka nukleari 
u l-attivitajiet ta' taħriġ (2012-2013) . Hija 
r-responsabbiltà tal-Kummissjoni li tiżgura 
l-implimentazzjoni tal-Programm Kwadru 
(2012-2013) u l-programmi speċifiċi 
tiegħu, inklużi l-aspetti finanzjarji relatati.

(1) Il-Programm Kwadru tal-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija Atomika għar-riċerka 
nukleari u l-attivitajiet ta' taħriġ għall-
2012-2013, minn issa 'l quddiem "il-
Programm Kwadru (2012-2013)", li kien 
adottat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 
Nru …/…/Euratom tal- li jikkonċerna l-
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika għar-riċerka nukleari 
u l-attivitajiet ta' taħriġ (2012-2013), huwa 
intiż li jikkomplementa l-azzjonijiet l-
oħrajn tal-Unjoni fil-qasam tal-politika 
tar-riċerka neċessarji għall-
implimentazzjoni tal-istrateġija 
Ewropa 2020, partikolarment dawk 
relatati mal-edukazzjoni u t-taħriġ, il-
kompetittività u l-innovazzjoni, l-
industrija, l-impjiegi u l-ambjent. Hija r-
responsabbiltà tal-Kummissjoni li tiżgura l-
implimentazzjoni tal-Programm Kwadru 
(2012-2013) u l-programmi speċifiċi 
tiegħu, inklużi l-aspetti finanzjarji relatati.

Or. lt

Emenda 6
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-Programm Kwadru (2012-2013) 
għandu jikkontribwixxi biex tinħoloq l-
Unjoni tal-Innovazzjoni li hija waħda 
mill-inizjattivi emblematiċi tal-istrateġija 
Ewropa 2020 billi tissaħħaħ il-
kompetizzjoni bil-għan li tintlaħaq l-



PE472.072v01-00 4/12 AM\876459MT.doc

MT

eċċellenza xjentifika u tkun aċċelerata l-
implimentazzjoni tal-innovazzjonijiet 
ewlenin fil-qasam tal-enerġija nukleari, 
speċjalment fir-rigward tal-fużjoni u tas-
sikurezza nukleari, filwaqt ukoll jkollu 
sehem biex jintlaqgħu l-isfidi tas-settur 
enerġetiku u tat-tibdil fil-klima. 

Or. lt

Emenda 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) It-tfassil u l-implimentazzjoni tal-
Programm Kwadru (2012-2013) 
għandhom ikunu abbażi tal-prinċipji tas-
sempliċità, l-istabbiltà, it-trasparenza, iċ-
ċertezza ġuridika, il-konsistenza, l-
eċċellenza u l-fiduċja b'segwitu għar-
rakkomandazzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew fir-rapport tiegħu dwar is-
semplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
Programmi Kwadru ta' Riċerka.

Or. en

Emenda 8
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Jeħtieġ li tingħata aktar attenzjoni u 
jkun hemm aktar infiq tal-baġit għall-
inizjattivi komplementari għar-riċerka 
nukleari ta' bażi, partikolarment rigward 
l-investiment fil-kapital uman u 
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f'azzjonijiet immirati biex jittrattaw ir-
riskju ta' skarsezzi ta' ħiliet fis-snin li 
ġejjin (eż. għotjiet lir-riċerkaturi fil-qasam 
nukleari) u t-telf konsegwenti għall-
Unjoni ta' rwol ta' tmexxija.

Or. en

Emenda 9
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Għandha tingħata attenzjoni speċjali 
lill-iżvilupp ta' arranġamenti kuntrattwali 
li jnaqqsu r-riskju ta' inadempjenza  kif 
ukoll ir-riallokazzjoni tar-riskji u tal-
kostijiet maż-żmien.

Or. en

Emenda 10
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Programm Kwadru (2012-2013) 
għandu jippromwovi parteċipazzjoni mill-
aktar reġjuni mbiegħda tal-Komunità, kif 
ukoll minn firxa wiesgħa ta' impriżi, ċentri 
ta' riċerka u universitajiet.

(8) Il-Programm Kwadru (2012-2013) 
għandu jippromwovi parteċipazzjoni mill-
aktar reġjuni mbiegħda tal-Komunità, kif 
ukoll minn firxa wiesgħa ta' impriżi, ċentri 
ta' riċerka u universitajiet, li l-attivitajiet ta' 
riċerka tagħhom għandhom jissejsu fuq 
ir-rispett tal-prinċipji etiċi fundamentali, 
speċjalment dawk stabbiliti fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. 

Or. lt
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Emenda 11
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Premessa 23 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) L-implimentazzjoni tal-ITER fl-
Ewropa, skont il-ftehim tal-
21 ta' Novembru 2006 dwar l-
istabbiliment tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tal-Enerġija mill-Fużjoni 
ITER fil-kuntest tal-implimentazzjoni 
konġunta tal-proġett ITER, għandha 
tikkostitwixxi l-element ċentrali tal-attività 
ta' riċerka fil-qasam tal-fużjoni fl-ambitu 
tal-Programm Kwadru (2012-2013).

Or. lt

Emenda 12
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4 imħassar
Regoli speċifiċi għar-riċerka fl-enerġija 

mill-fużjoni
Ir-regoli stabbiliti f'dan il-Kapitolu 
japplikaw mingħajr preġudizzju għal 
regoli speċifiċi għal attivitajiet fil-qasam 
tematiku "Riċerka fl-enerġija mill-
fużjoni" stabbiliti fil-Kapitolu IV.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

M'hemmx raġuni għalfejn ir-regoli ta' parteċipazzjoni ma għandhomx japplikaw għar-riċerka 
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dwar il-fużjoni. Partikolarment, huwa leġittimu li jiġi espress tħassib dwar ir-rati ta' 
parteċipazzjoni baxxi tal-SMEs fil-programm ta' riċerka dwar il-fużjoni. 

Emenda 13
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-fażijiet kollha tal-proġett għandhom 
jiġu ottimizzati biex ma jkunx hemm 
dewmien u titħeġġeġ l-effikaċja tal-
kostijiet. Dan jinvolvi l-aċċess għall-
abbozz ta' programmi ta' ħidma, il-
pubblikazzjoni tas-sejħiet għall-proposti, 
l-abbozzar tal-proposti, il-proċeduri tal-
għażla u l-ħin meħud biex jiġu approvati 
l-għotjiet u jsir il-ħlas.

Or. en

Emenda 14
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa sabiex 
jiġi żgurat bilanċ raġonevoli bejn is-sessi
meta jinħatru gruppi ta' esperti 
indipendenti.

Għandhom jittieħdu miżuri xierqa meta 
jinħatru gruppi ta' esperti indipendenti
sabiex jiġi żgurat bilanċ raġonevoli bejn is-
sessi u bilanċ bejn l-Istati Membri li 
jwettqu riċerka u taħriġ fil-qasam 
nukleari u l-istati assoċjati.

Or. ro

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti, meta jintħatru gruppi ta' esperti indipendenti, li jittieħdu miżuri biex 
jiżguraw mhux biss bilanċ responsabbli bejn is-sessi iżda wkoll bilanċ simili bejn l-Istati 
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Membri li jwettqu riċerka u taħriġ fil-qasam nukleari u l-istati assoċjati.

Emenda 15
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għandhom ikunu ħielsa minn spejjeż 
mhux eliġibbli, b’mod partikolari taxxi 
indiretti identifikabbli inkluża t-taxxa fuq 
il-valur miżjud, dazji, imgħaxijiet dovuti, 
provvedimenti dwar il-possibbiltà ta’ telf 
jew nefqiet futuri, telf fuq il-kambju, 
spejjeż relatati mad-dħul mill-kapital, 
spejjeż iddikjarati jew li jkunu saru, jew 
rimborżati fir-rigward ta’ proġett ieħor tal-
Komunità, dejn jew spejjeż tad-dejn, infiq 
żejjed jew bl-addoċċ, u kull spiża oħra li 
ma tissodisfax il-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-punti (a) sa (d).

(e) għandhom ikunu ħielsa minn spejjeż 
mhux eliġibbli, b’mod partikolari taxxi 
indiretti identifikabbli inkluża t-taxxa fuq 
il-valur miżjud li ma tistax tinġabar, dazji, 
imgħaxijiet dovuti, telf fuq il-kambju, 
spejjeż relatati mad-dħul mill-kapital, 
spejjeż iddikjarati jew li jkunu saru, jew 
rimborżati fir-rigward ta’ proġett ieħor tal-
Komunità, dejn jew spejjeż tad-dejn, infiq 
żejjed jew bl-addoċċ, u kull spiża oħra li 
ma tissodisfax il-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-punti (a) sa (d).

Or. fr

Emenda 16
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kuntratti ta’ Assoċjazzjoni msemmija 
fil-punt (a) tal-Artikolu 51 u l-azzjonijiet 
tal-qsim tal-ispejjeż imsemmija fil-punt (f) 
tal-Artikolu 51 għandhom jistabbilixxu r-
regoli marbuta mal-kontribut finanzjarju 
tal-Komunità għall-attivitajiet 
ikkonċernati.

imħassar

Or. fr
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Emenda 17
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rata annwali għall-kontribut finanzjarju 
tal-Komunità ("appoġġ tal-linja bażi"), 
stabbilit fil-Kuntratti ta' Assoċjazzjoni, ma 
għandhiex taqbeż l-20% tan-nefqa tal-
Assoċjazzjonijiet fuq l-attivitajiet 
speċifikati fil-Programmi ta' Ħidma 
Annwali tagħhom matul il-perjodu kollu 
tas-Seba' Programm Kwadru tal-
Komunità (2007-2011) adottat permezz 
tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 
Nru 2006/970/Euratom u l-Programm 
Kwadru 2012-2013.

L-ebda kontribut finanzjarju tal-Komunità
ma għandu jingħata għall-attivitajiet 
imniżżla fl-Artikolu 51.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

F'kuntest ta' diffikultà finanzjarja u baġitarja, il-flus tal-kontribwenti Ewropej iridu jkunu 
mmirati lejn attivitajiet ta' riċerka marbuta mal-iżvilupp sostenibbli u jinvolvi l-akbar numru 
ta' riċerkaturi u ta' SMEs possibbli.

Emenda 18
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara li ssir konsultazzjoni mal-kumitat 
konsultattiv għall-programm tal-fużjoni 
msemmi fl-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill Nru .../.../Euratom, il-
Kummissjoni tista' tiffinanzja:

imħassar

a) skont il-Kuntratti ta' Assoċjazzjoni 
b'rata li ma taqbiżx l-40%: l-infiq fir-
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rigward ta' proġetti kooperattvi speċifiċi 
bejn l-Assoċjati li ġew rakkomandati għal 
appoġġ ta' prijorità mill-kumitat 
konsultattiv u approvati mill-
Kummissjoni; l-appoġġ ta' prijorità 
jikkonċentra fuq azzjonijiet ta' rilevanza 
għall-ITER/DEMO, ħlief fil-każ ta' 
proġetti li diġà ngħataw status ta' prijorità 
matul programmi kwadri preċedenti;
b) azzjonijiet imwettqa taħt il-Ftehim 
Ewropew dwar l-Iżvilupp tal-Fużjoni 
(EFDA) inklużi akkwisti jew fi ħdan il-
qafas tal-Impriża Konġunta msemmija fil-
paragrafu (c) tal-Artikolu 51;
c) azzjonijiet imwettqa taħt il-Ftehim dwar 
il-Mobilità tal-Persunal.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

F'kuntest ta' diffikultà finanzjarja u baġitarja, il-flus tal-kontribwenti Ewropej iridu jkunu 
mmirati lejn attivitajiet ta' riċerka marbuta mal-iżvilupp sostenibbli u jinvolvi l-akbar numru 
ta' riċerkaturi u ta' SMEs possibbli.

Emenda 19
Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) skont il-Kuntratti ta' Assoċjazzjoni 
b'rata li ma taqbiżx l-40%: l-infiq fir-
rigward ta' proġetti kooperattvi speċifiċi 
bejn l-Assoċjati li ġew rakkomandati għal 
appoġġ ta' prijorità mill-kumitat 
konsultattiv u approvati mill-Kummissjoni; 
l-appoġġ ta' prijorità jikkonċentra fuq 
azzjonijiet ta' rilevanza għall-
ITER/DEMO, ħlief fil-każ ta' proġetti li 
diġà ngħataw status ta' prijorità matul 
programmi kwadri preċedenti;

(a) skont il-Kuntratti ta' Assoċjazzjoni 
b'rata li ma taqbiżx l-40%: l-infiq fir-
rigward ta' proġetti kooperattvi speċifiċi 
bejn l-Assoċjati li ġew rakkomandati għal 
appoġġ ta' prijorità mill-kumitat 
konsultattiv u approvati mill-Kummissjoni; 
l-appoġġ ta' prijorità jikkonċentra fuq 
esperimenti mmirati għall-ottimizzazzjoni 
tal-prestazzjonijiet tal-ITER u bħala 
sostenn għad-definizzjoni tal-programm 
DEMO; 

Or. it
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Emenda 20
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ proġetti u azzjonijiet li jkunu 
qed jirċievu kontribut finanzjarju skont il-
punti (a) jew (b) tal-paragrafu 2, l-
entitajiet ġuridiċi kollha msemmija fil-
punti (a) u (b) tal-Artikolu 51 għandhom 
ikollhom id-dritt jieħdu sehem fl-
esperimenti mwettqa fuq it-tagħmir 
ikkonċernat.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

F'kuntest ta' diffikultà finanzjarja u baġitarja, il-flus tal-kontribwenti Ewropej iridu jkunu 
mmirati lejn attivitajiet ta' riċerka marbuta mal-iżvilupp sostenibbli u jinvolvi l-akbar numru 
ta' riċerkaturi u ta' SMEs possibbli.

Emenda 21
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontribut finanzjarju tal-Komunità 
għal azzjonijiet imwettqa fi ħdan il-qafas 
ta’ ftehim ta’ kooperazzjoni 
internazzjonali msemmi fil-punt (d) tal-
Artikolu 51 għandu jiġi determinat skont 
it-termini tal-ftehim jew minn kwalunkwe 
entità ġuridika stabbilita permezz tal-
ftehim. Il-Komunità tistà tiġġestixxi l-
parteċipazzjoni tagħha u l-kontribut 
finanzjarju tagħha għal tali ftehim 
permezz ta' kwalunkwe entità ġuridika 
adegwata.

imħassar



PE472.072v01-00 12/12 AM\876459MT.doc

MT

Or. fr

Ġustifikazzjoni

F'kuntest ta' diffikultà finanzjarja u baġitarja, il-flus tal-kontribwenti Ewropej iridu jkunu 
mmirati lejn attivitajiet ta' riċerka marbuta mal-iżvilupp sostenibbli u jinvolvi l-akbar numru 
ta' riċerkaturi u ta' SMEs possibbli.


