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Emenda 67
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv tassenja 
rwol minn ta' quddiem lill-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (minn issa
'l quddiem imsejjaħ EIT) li jikkontribwixxi 
għal għadd ta' inizjattivi ewlenin.

(1) L-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv tassenja 
rwol minn ta' quddiem lill-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (minn issa
'l quddiem imsejjaħ EIT) li jikkontribwixxi 
għal għadd ta' inizjattivi ewlenin, b’mod 
partikolari l-‘Unjoni tal-Innovazzjoni'.

Or. en

Emenda 68
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Matul il-perjodu 2014-2020, l-EIT 
għandu jikkontribwixxi għall-objettivi tal-
"Orizzont 2020 - Il-Programm ta' Qafas 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni" stabbilit 
bir-Regolament Nru XX/XXXX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (minn 
issa 'l quddiem imsejjaħ 'Orizzont 2020'), 
bl-integrazzjoni tat-triangolu tal-għarfien 
tal-edukazzjoni ogħla, ir-riċerka u l-
innovazzjoni.

(2) Matul il-perjodu 2014-2020, l-EIT 
għandu jikkontribwixxi għall-objettivi tal-
"Orizzont 2020 - Il-Programm ta' Qafas 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni" stabbilit 
bir-Regolament Nru XX/XXXX tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill (minn 
issa 'l quddiem imsejjaħ 'Orizzont 2020'), 
bl-integrazzjoni tat-trijangolu tal-għarfien 
tal-edukazzjoni ogħla, ir-riċerka u l-
innovazzjoni sabiex jistimula l-eċċellenza 
u jħaffef l-innovazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-objettiv tal-EIT huwa li jiġu integrati t-tliet partijiet tat-trijangolu tal-għarfien, sabiex tiġi 
stimulata l-eċċellenza u mħaffa l-innovazzjoni.

Emenda 69
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-regoli dwar il-ġestjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali huma ddefiniti 
fir-Regoli għall-Parteċipazzjoni.

(4) Ir-regoli dwar it-tixrid tar-riżultati 
permezz tal-aċċess miftuħ, il-liċenzjar u l-
ġestjoni tad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali huma ddefiniti fir-Regoli 
għall-Parteċipazzjoni.

Or. en

Emenda 70
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-regoli dwar il-ġestjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali huma ddefiniti 
fir-Regoli għall-Parteċipazzjoni.

(4) Ir-regoli dwar il-ġestjoni tad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali huma ddefiniti 
fir-Regoli għall-Parteċipazzjoni u fl-
Aġenda Strateġika ta’ Innovazzjoni tal-
EIT.

Or. en



AM\906376MT.doc 5/68 PE492.618v01-00

MT

Emenda 71
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-EIT għandu jaħdem direttament mar-
rappreżentanti nazzjonali u reġjonali u ma’ 
partijiet interessati oħra minn naħa għal 
oħra tal-katina tal-innovazzjoni biex 
jiġġenera effetti ta’ benefiċċju fuq iż-żewġ 
naħat. Sabiex dan id-djalogu u l-iskambju 
jkunu aktar sistematiċi għandu jiġi 
organizzat Forum tal-Partijiet Interessati 
tal-EIT li jiġbor flimkien komunità usa’ ta’ 
partijiet interessati madwar kwistjonijiet 
trażversali.

(6) L-EIT għandu jaħdem direttament mar-
rappreżentanti nazzjonali u reġjonali u ma’ 
partijiet interessati oħra minn naħa għal 
oħra tal-katina tal-innovazzjoni biex 
jiġġenera effetti ta’ benefiċċju fuq iż-żewġ 
naħat u jiżviluppa aktar marka b’saħħitha 
fl-Ewropa kollha għall-EIT bħala ċentru 
tal-innovazzjoni. Sabiex dan id-djalogu u 
l-iskambju jkunu aktar sistematiċi għandu 
jiġi organizzat Forum tal-Partijiet 
Interessati tal-EIT li jiġbor flimkien, taħt 
pjattaforma komuni, il-Komunitajiet 
għall-Għarfien u l-Innovazzjoni kollha 
(minn hawn 'l quddiem KKI) u l-
komunità usa’ ta’ partijiet interessati 
madwar kwistjonijiet trażversali.

Or. en

Emenda 72
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-EIT għandu jaħdem direttament mar-
rappreżentanti nazzjonali u reġjonali u ma' 
partijiet interessati oħra minn naħa għal 
oħra tal-katina tal-innovazzjoni biex 
jiġġenera effetti ta' benefiċċju fuq iż-żewġ 
naħat. Sabiex dan id-djalogu u l-iskambju 
jkunu aktar sistematiċi għandu jiġi 
organizzat Forum tal-Partijiet Interessati li 

(6) L-EIT għandu jaħdem direttament mar-
rappreżentanti nazzjonali u reġjonali u ma' 
partijiet interessati oħra minn naħa għal 
oħra tal-katina tal-innovazzjoni biex 
jiġġenera effetti ta' benefiċċju fuq iż-żewġ 
naħat. Sabiex dan id-djalogu u l-iskambju 
jkunu aktar sistematiċi għandu jiġi 
organizzat Forum tal-Partijiet Interessati li 
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jiġbor flimkien komunità usa' ta' partijiet 
interessati madwar kwistjonijiet trażversali.

jiġbor flimkien komunità usa' ta' partijiet 
interessati madwar kwistjonijiet trażversali.
F’dan il-kuntest, kampanja ta’ 
komunikazzjoni għandha ssir flimkien 
mal-universitajiet, il-gvernijiet lokali u l-
parlamenti nazzjonali.

Or. fr

Emenda 73
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-EIT għandu jaħdem direttament mar-
rappreżentanti nazzjonali u reġjonali u ma’ 
partijiet interessati oħra minn naħa għal 
oħra tal-katina tal-innovazzjoni biex 
jiġġenera effetti ta’ benefiċċju fuq iż-żewġ 
naħat. Sabiex dan id-djalogu u l-iskambju 
jkunu aktar sistematiċi għandu jiġi 
organizzat Forum tal-Partijiet Interessati
tal-EIT li jiġbor flimkien komunità usa’ ta’
partijiet interessati madwar kwistjonijiet 
trażversali.

(6) L-EIT għandu jaħdem direttament mar-
rappreżentanti nazzjonali u reġjonali u ma’ 
partijiet interessati oħra minn naħa għal 
oħra tal-katina tal-innovazzjoni biex 
jiġġenera effetti ta’ benefiċċju fuq iż-żewġ
naħat. Sabiex dan id-djalogu u l-iskambju 
jkunu aktar sistematiċi għandu jiġi 
organizzat Forum tal-Partijiet Interessati li 
jiġbor flimkien komunità usa' ta' partijiet 
interessati, inklużi NGOs, madwar 
kwistjonijiet trażversali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Djalogu dwar l-innovazzjoni u t-teknoloġija bħala mezz li bih jiġu indirizzati sfidi soċjali 
għandu jinkludi l-partijiet interessati kollha fis-soċjetà biex ikun hemm għarfien komprensiv 
ta’ dawn l-isfidi. Barra minn hekk, djalogu kontinwu mal-partijiet kollha jilħaq il-ħtieġa li 
jkun hemm sintonija mad-dinamika tal-isfidi soċjali tul iż-żmien.

Emenda 74
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-EIT għandu jippromwovi, bin-
natura u l-kompożizzjoni tiegħu stess, 
approċċi multidixxiplinarji u 
interdixxiplinarji għall-innovazzjoni u l-
intraprenditorjat, inkluż l-iżvilupp ta’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi, approċċi 
organizzattivi, mudelli ta’ negozju ġodda, 
innovazzjoni tas-sistemi u innovazzjonijiet 
fis-settur pubbliku, bħala ħtieġa 
kumplementari għal attivitajiet ta’ 
innovazzjoni teknoloġiċi u tekniċi.

Or. en

Emenda 75
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-EIT għandu jfittex b’mod attiv 
aktar kooperazzjoni mas-settur privat u 
b’mod partikolari ma’ impriżi żgħar u 
medji  (SMEs).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni tas-settur privat bħala element importanti fit-trijangolu tal-għarfien huwa 
essenzjali. Madanakollu, fil-KKI attwali kultant hemm nuqqas ta’ parteċipazzjoni tas-settur 
privat; l-EIT għandu għalhekk jieħu azzjoni sabiex jiżgura l-parteċipazzjoni tas-settur privat.

Emenda 76
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta għal regolament
Premessa 6b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6b) L-innovazzjoni soċjali u l-
intraprenditorjat soċjali għandhom 
jikkostitwixxu, fejn hu xieraq, parti 
importanti mill-attivitajiet tal-EIT u l-
KKI, bħala prodotti, servizzi u proċessi 
innovattivi li huma r-riżultat tal-
interazzjoni diretti tal-KKI mal-isfidi 
soċjali ewlenin.

Or. en

Emenda 77
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-kamp ta' applikazzjoni tal-
kontribuzzjoni tal-EIT lejn il-Komunitajiet 
għall-Għarfien u l-Innovazzjoni (minn issa
’l quddiem imsejħa KICs) għandu jkun 
iddefinit u l-oriġini tar-riżorsi finanzjarji 
tal-KICs għandha tkun iċċarata.

(7) Il-kamp ta' applikazzjoni tal-
kontribuzzjoni tal-EIT lejn il-Komunitajiet 
għall-Għarfien u l-Innovazzjoni (minn issa
’l quddiem imsejħa KICs) għandu jkun 
iddefinit u l-oriġini tar-riżorsi finanzjarji 
tal-KICs għandha tkun iċċarata. L-EIT 
għandu jaġixxi bħala investitur, isegwi 
loġika intraprenditorjali, u l-investimenti 
tiegħu għandhom jaħdmu bħala 
ingranaġġ għal sorsi oħra ta' 
finanzjament privat jew pubbliku.

Or. en

Emenda 78
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
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Nistelrooij

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-kamp ta' applikazzjoni tal-
kontribuzzjoni tal-EIT lejn il-Komunitajiet 
għall-Għarfien u l-Innovazzjoni (minn issa
’l quddiem imsejħa KICs) għandu jkun 
iddefinit u l-oriġini tar-riżorsi finanzjarji 
tal-KICs għandha tkun iċċarata.

(7) Il-kamp ta' applikazzjoni tal-
kontribuzzjoni tal-EIT lejn il-Komunitajiet 
għall-Għarfien u l-Innovazzjoni (minn issa
’l quddiem imsejħa KICs) għandu jkun 
iddefinit u l-oriġini tar-riżorsi finanzjarji 
tal-KICs għandha tkun iċċarata. L-EIT 
għandu jibni sinerġija akbar u 
kumplimentarjetà kemm jista' jkun 
possibbli bil-fondi strutturali.

Or. en

Emenda 79
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-għamla tal-entitajiet tal-EIT għandha 
tkun issimplifikata. It-tħaddim tal-Bord tat-
Tmexxija tal-EIT għandu jkun issimplifikat 
u l-irwoli u l-ħidmiet rispettivi tal-Bord tat-
Tmexxija u tad-Direttur għandhom jiġu 
ċċarati aktar.

(8) L-għamla tal-entitajiet tal-EIT għandha 
tkun issimplifikata u għandu jkun imfittex 
il-bilanċ bejn is-sessi. It-tħaddim tal-Bord 
tat-Tmexxija tal-EIT għandu jkun 
issimplifikat u l-irwoli u l-ħidmiet rispettivi 
tal-Bord tat-Tmexxija u tad-Direttur 
għandhom jiġu ċċarati aktar.

Or. en

Emenda 80
Judith A. Merkies
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Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) KICs ġodda, inklużi l-oqsma ta' 
prijorità tagħhom u l-organizzazzjoni u l-
waqt propizju tal-proċess ta' għażla, 
għandhom jitniedu abbażi ta' modalitajiet 
iddefiniti fl-Aġenda Strateġika ta'
Innovazzjoni.

(9) L-Aġenda Strateġika ta’ Innovazzjoni 
tiddefinixxi l-modalijiet li bihom jiġu 
mnedija l-KKI il-ġodda. Parti mill-baġit 
għall-KKI il-ġodda għall-perjodu 2014-
2020 għandu jintefaq fuq il-KKI abbażi
tat-temi definiti fl-Aġenda Strateġika ta’
Innovazzjoni. Il-parti l-oħra tal-baġit tista’ 
tkun allokata liberament mill-EIT biex 
jew issaħħaħ dawn il-KKI jew biex tniedi 
KKI fuq temi oħra. L-EIT għandu l-
libertà li jagħżel id-daqs xieraq, it-tul taż-
żmien u l-qafas taż-żmien għall-KKI il-
ġodda kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiżdied il-flessibilità tal-politika tal-innovazzjoni tal-UE, l-EIT jeħtieġ li jkollu l-
possibilità li jvara KKI fuq temi oħra li mhumiex fost dawk li kien hemm qbil dwarhom fl-
Aġenda Strateġika ta’ Innovazzjoni. Fit-temi proposti fl-Aġenda Strateġika ta’ Innovazzjoni, 
għandu l-libertà li jagħżel it-temi l-aktar xierqa.  Għall-KKI il-ġodda kollha, għandu l-libertà 
li jagħżel id-daqs xieraq, it-tul taż-żmien u l-qafas taż-żmien.

Emenda 81
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) KICs ġodda, inklużi l-oqsma ta' 
prijorità tagħhom u l-organizzazzjoni u l-
waqt propizju tal-proċess ta' għażla, 
għandhom jitniedu abbażi ta' modalitajiet 
iddefiniti fl-Aġenda Strateġika ta' 
Innovazzjoni.

(9) KICs ġodda, inklużi l-oqsma ta' 
prijorità tagħhom u l-organizzazzjoni u l-
waqt propizju tal-proċess ta' għażla, 
għandhom jitniedu abbażi ta' modalitajiet 
iddefiniti fl-Aġenda Strateġika ta' 
Innovazzjoni, permezz ta’ proċess rigoruż, 
trasparenti u kompetittiv li jikkunsidra 
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approċċi minn isfel għal fuq u x-xena tal-
isfidi soċjali dejjem tevolvi fl-UE, iżda 
jipprovdi ċarezza u prevedibilità għal 
parteċipanti potenzjali.

Or. en

Emenda 82
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) KICs ġodda, inklużi l-oqsma ta' 
prijorità tagħhom u l-organizzazzjoni u l-
waqt propizju tal-proċess ta' għażla, 
għandhom jitniedu abbażi ta' modalitajiet 
iddefiniti fl-Aġenda Strateġika ta' 
Innovazzjoni.

(9) KICs ġodda, inklużi l-oqsma ta' 
prijorità tagħhom u l-organizzazzjoni u l-
waqt propizju tal-proċess ta' għażla, 
għandhom jitniedu b’mod kompetittiv
abbażi ta' modalitajiet iddefiniti fl-Aġenda 
Strateġika ta' Innovazzjoni. L-istadji 
kollha fil-proċess ta’ għażla tal-KKI
ġodda għandhom ikunu miftuħa u 
trasparenti;

Or. en

Emenda 83
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-KKI għandhom jikkontribwixxu 
għall-kisba ta’ soluzzjoni għall-isfidi 
soċjali kbar kondiviżi li qed taffaċċja s-
soċjetà Ewropea, kif imsemmi fir-rapport 
tal-Unjoni Ewropea 'Unjoni ta’ 
Innovazzjoni', jiġifieri:
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- it-tibdil demografiku attwali: soċjetà li 
qed tixjieħ, popolazzjoni dinjija dejjem 
tikber (nutrizzjoni, saħħa, prevenzjoni tal-
mard), urbanizzazzjoni, koeżjoni soċjali u 
migrazzjoni;

- it-tranżizzjoni għal ġestjoni sostenibbli 
tar-riżorsi (bijoloġiċi u mhux): tibdil fil-
klima, enerġija rinnovabbli u effiċjenza 
tal-enerġija, effiċjenza tar-riżorsi, 
skarsezza tal-ilma, għargħar u sforzi biex 
tkun żgurata u sostitwita materja prima li 
qiegħda fi stat kritiku;
- bażi ekonomika b’saħħitha, stabbli, 
ġusta u kompetittiva: irkupru ekonomiku, 
l-isfruttament ta’ soċjetà bbażata fuq l-
għarfien u t-tisħiħ tal-kompetittività u l-
impjegar tal-UE.
Dawn it-tliet sfidi soċjali għandhom 
elementi simili u huma konnessi u 
jinkludu l-isfidi kollha kif imsemmija taħt 
pilastru tnejn ta’ Orizzont 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea għandha tkun relevanti għas-soċjetà u timmira li tikseb 
soluzzjonijiet għall-isfidi soċjali kbar li niffaċċjaw.

Emenda 84
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) In-numru ta’ KKI għandu jkun 
definit skont il-prijoritajiet stabbiliti fl-
Aġenda Strateġika ta’ Innovazzjoni. Il-
KKI għandu jkollhom daqs sostanzjali 
sabiex ikunu ta’ "livell dinji" u sabiex 
ikunu kapaċi jibdlu x-xenarju tal-
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innovazzjoni fl-UE u jikkontribwixxu 
b’mod sinifikanti fil-qasam rispettiv 
tagħhom biex ikunu ttrattati l-isfidi
soċjali. Il-proċess ta’ għażla tal-KKI
għandu fi kwalunkwe każ ikun ibbażat 
fuq il-kwalità, il-vijabilità u l-potenzjal 
tal-proposti.

Or. en

Emenda 85
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Fil-proċess ta’ ħatra tal-KKI l-EIT 
għandu japplika approċċ adattat u 
jikkunsidra l-fatt li mhux il-KKI kollha 
għandhom l-istess ħtiġijiet finanzjarji, 
daqs jew tul ta’ żmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-setturi tan-negozju huma differenti u għalhekk jeħtieġu approċċ differenti. Xi KKI jeħtieġu 
biss ftit kollokazzjonijiet, filwaqt li oħrajn għandhom kamp ta’ applikazzjoni usa. L-EIT 
għandu japplika approċċ adattat lejn kull KIC.

Emenda 86
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) L-EIT huwa l-istrument uniku fil-
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qafas tal-Orizzont 2020 li għandu enfasi 
qawwija fuq l-aspett edukattiv. L-EIT 
għandu joħroġ bħala fornitur ta’ livell 
dinji ta’ edukazzjoni post-universitarja, li 
jintroduċi paradgma edukattiva 
innovattiva għall-edukazzjoni għolja li 
tkun kapaċi timmaniġġja l-paradoss 
Ewropew.

Or. en

Emenda 87
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Il-KICs għandhom iwessgħu l-
attivitajiet edukattivi tagħhom billi 
jipprovdu korsijiet ta' taħriġ professjonali.

(10) Il-KICs għandhom iwessgħu l-
attivitajiet edukattivi tagħhom billi 
jipprovdu korsijiet ta' taħriġ professjonali u 
fis-sajf, korsijiet ta' tagħlim mill-bogħod u 
apprendistati. L-EIT għandu jinvesti fil-
ħolqien ta’ marka kummerċjali tal-EIT 
ta’ livell dinji fil-qasam tal-edukazzjoni 
intraprenditorjali innovattiva.

Or. en

Emenda 88
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) L-EIT u l-KKI huma mħeġġa biex 
jiżviluppaw sinerġiji edukattivi mal-
politiki tal-UE u l-Istati Membri, sabiex 
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ikun hemm appoġġ tad-disponibilità 
futura tal-kapital uman meħtieġ li huwa 
essenzjali biex jissodisfa l-passaġġ tal-
Ewropa lejn tmexxija xjentifika, 
teknoloġika u tal-innovazzjoni. Għal dan 
il-għan Edukazzjoni ta’ Xjenza, 
Teknoloġija, Inġinerija u Matematika 
(STEM) għandha tkun promossa u 
għandu jinħoloq taħriġ intraprenditorjali, 
apprendistati u għotjiet għal Ewropej 
żgħażagħ u l-aqwa studenti universitarji u 
tal-iskejjel sekondarji.

Or. en

Emenda 89
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-kooperazzjoni fl-organizzazzjoni, il-
monitoraġġ u l-valutazzjonijiet tal-KICs 
bejn il-Kummissjoni u l-EIT huma 
meħtieġa biex tkun żgurata koerenza mas-
sistema ġenerali ta’ monitoraġġ u 
valutazzjoni fil-livell tal-UE.

(11) Il-kooperazzjoni fl-organizzazzjoni
tal-monitoraġġ u l-valutazzjonijiet tal-
KICs bejn il-Kummissjoni u l-EIT huma 
meħtieġa biex tkun żgurata koerenza mas-
sistema ġenerali ta' monitoraġġ u 
valutazzjoni fil-livell tal-UE.
Koordinazzjoni u kooperazzjoni bejn il-
KKI għandha ssir mill-EIT sabiex ikunu 
żgurati s-sinerġiji u l-ħolqien b’valur 
miżjud mill-ħafna msieħba tal-EIT.

Or. en

Emenda 90
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Premessa 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-KICs għandhom ifittxu s-sinerġiji 
ma' inizjattivi rilevanti tal-Unjoni 
Ewropea.

(12) Il-KICs għandhom ifittxu s-sinerġiji u 
konnessjonijiet ma' inizjattivi ta’ Riċerka, 
Żvilupp u Innovazzjoni rilevanti u 
strumenti fuq livell Ewropew, bħas-
Sħubiji Ewropej ta’ Innovazzjoni (EIP) u 
l-Pjanijiet SET.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kumplimentarjetà u konnessjonijiet bejn l-inizjattivi huma meħtieġa biex jissimplifikaw ix-
xenarju tal-innovazzjoni tal-UE.

Emenda 91
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-KKI għandhom jaġixxu bħala 
"katalisti tal-innovazzjoni", li huma 
kapaċi jipproduċu numru ta’ innovaturi 
meħtieġa ħafna, li jkunu l-mexxejja ta’ 
kultura u esperjenza intraprenditorjali u 
jkunu kapaċi joħolqu SMEs innovattivi, 
ibbażati fuq l-għarfien u jibdlu n-negozji 
eżistenti. Il-KKI għandhom jaħdmu bħala 
referenza u mudell ta’ kollaborazzjoni li 
jkun faċli biex jiġi replikat għal 
komunitajiet R&D&I Ewropej, reġjonali 
u nazzjonali oħra u biex jikkonsolidaw il-
Fondi Strutturali biex jintlaħqu l-objettivi 
tal-innovazzjoni Ewropej.

Or. en
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Emenda 92
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni 
usa’ ta’ organizzazzjonijiet minn Stati 
Membri differenti fil-KICs, l-
organizzazzjonjiet imsieħba għandhom 
ikunu stabbiliti f’tal-inqas tliet Stati 
Membri differenti.

(13) Sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni 
usa’ ta’ organizzazzjonijiet minn Stati 
Membri differenti fil-KICs, l-
organizzazzjonjiet imsieħba għandhom 
ikunu stabbiliti f’tal-inqas tliet Stati 
Membri differenti.

L-eċċellenza għandha tkun il-mutur 
ewlieni għall-EIT b’mod ġenerali filwaqt 
li jippromwovi t-twessiegħ tal-
parteċipazzjoni sabiex tkun stimulata l-
eċċellenza fl-Ewropa, inkluż il-kunċett ta’ 
"taraġ lejn l-eċċellenza", xi ħaġa li se 
tinkoraġġixxi aktar il-parteċipazzjoni ta’ 
partijiet b’saħħithom ta’ eċċellenza 
embrijonika, bħal gruppi ta’ riċerka żgħar 
u start-ups innovattivi ħafna, li se jkunu 
kapaċi jaġixxu bħala katalisti tal-
innovazzjoni fuq livell reġjonali u lokali u 
jxerrdu l-kultura tal-innovazzjoni mill-
EIT għall-UE kollha.

Or. en

Emenda 93
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni 
usa’ ta’ organizzazzjonijiet minn Stati 
Membri differenti fil-KICs, l-

(13) Sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni 
usa’ ta’ organizzazzjonijiet minn Stati 
Membri differenti fil-KICs, l-
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organizzazzjonjiet imsieħba għandhom 
ikunu stabbiliti f’tal-inqas tliet Stati 
Membri differenti.

organizzazzjonjiet imsieħba għandhom 
ikunu stabbiliti f’tal-inqas tliet Stati 
Membri differenti. Barra minn hekk, l-
EIT u l-KKI għandhom ifittxu li 
jiżviluppaw aktar l-attivitajiet ta’ 
sensibilizzazzjoni u jistabbilixxu 
konnessjonijiet ma’ istituzzjonijiet u 
msieħba oħra f’ċentri emerġenti u 
potenzjali ta’ eċċellenza, b’mod 
partikolari fejn ikun hemm domanda biċ-
ċar u/jew provvista, sabiex jinkisbu l-
aktar riżultati effiċjenti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jiggarantixxu l-eċċellenza, l-attivitajiet tal-EIT u l-KKI għandhom ikunu ta’ 
benefiċċju għall-firxa l-aktar wiesa ta' partijiet interessati, reġjuni u Stati Membri. 

Emenda 94
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni 
usa’ ta’ organizzazzjonijiet minn Stati 
Membri differenti fil-KICs, l-
organizzazzjonjiet imsieħba għandhom 
ikunu stabbiliti f’tal-inqas tliet Stati 
Membri differenti.

(13) Sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni 
usa’ ta’ organizzazzjonijiet minn Stati 
Membri differenti fil-KICs, l-
organizzazzjonjiet imsieħba għandhom 
ikunu stabbiliti f’tal-inqas tliet Stati 
Membri differenti. Il-kriterji ta’ 
evalwazzjoni għandhom jinkludu, bħala 
indikatur pożittiv, il-parteċipazzjoni ta’ 
Stati Membri li għadhom mhux involuti 
f’KKI diġà eżistenti.

Or. en

Emenda 95
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni 
usa’ ta’ organizzazzjonijiet minn Stati 
Membri differenti fil-KICs, l-
organizzazzjonjiet imsieħba għandhom 
ikunu stabbiliti f’tal-inqas tliet Stati 
Membri differenti.

(13) Sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni 
usa’ ta’ organizzazzjonijiet minn Stati 
Membri differenti fil-KICs, l-
organizzazzjonjiet imsieħba għandhom 
ikunu stabbiliti f’tal-inqas tliet Stati 
Membri differenti. L-EIT għandu jiżgura 
aċċess miftuħ għall-komunitajiet ta’ 
riċerka ta’ kwalità għolja Ewropej kollha.

Or. en

Emenda 96
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-EIT għandu jkun attent li jkun 
hemm bilanċ tajjeb bejn l-atturi differenti 
mit-trijangolu tal-għarfien involuti fil-
KKI, b’attenzjoni speċjali għall-
involviment ta’ atturi iżgħar bħal ċentri 
ta’ riċerka żgħar u SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bilanċ tajjeb bejn l-involviment ta’ elementi differenti tat-trijangolu tal-għarfien huwa 
importanti.
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Emenda 97
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-EIT u l-KKI għandhom jaħdmu 
bħala implimentazzjonijiet mudelli tat-
trijangolu tal-għarfien fl-UE u 
għandhom, eventwalment, joħorġu bħala 
fornituri tas-servizz għall-bini ta’ kapaċità 
tal-innovazzjoni fl-UE kollha fid-disinn u 
l-implimentazzjoni ta’ politiki ta’ 
innovazzjoni u strateġiji ta’ 
'speċjalizzazzjoni intelliġenti'.

Or. en

Emenda 98
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Il-kriterji u l-proċeduri għall-
iffinanzjar, il-monitoraġġ u l-valutazzjoni 
tal-attivitajiet tal-KICs għandhom ikunu 
adottati mill-EIT qabel it-tnedija tal-
proċess ta’ għażla tal-KIC.

(14) Il-kriterji u l-proċeduri għall-
iffinanzjar, il-monitoraġġ u l-valutazzjoni 
tal-attivitajiet tal-KICs għandhom ikunu 
adottati mill-EIT qabel it-tnedija tal-
proċess ta’ għażla tal-KIC. B’mod 
partikolari, parti sostanzjali mill-kontribut 
finanzjarju annwali lill-KKI għandu jkun 
allokat abbażi ta' mekkaniżmu ta' 
reviżjoni kompetittiv.

Or. en
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Emenda 99
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-EIT għandu jfittex li jnaqqas il-
piż amministrattiv għall-KKI.

Or. en

Emenda 100
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-Programm Triennali ta' Ħidma tal-
EIT għandu jqis l-opinjoni tal-
Kummissjoni dwar l-objettivi speċifiċi tal-
EIT, kif iddefiniti fl-Orizzont 2020, u l-
komplementarjetajiet mal-istrumenti u l-
politiki tal-Unjoni Ewropea.

(15) Il-Programm Triennali ta' Ħidma tal-
EIT għandu jqis l-opinjonijiet tal-
Kummissjoni, tal-Parlament u tal-Kunsill
dwar l-objettivi speċifiċi tal-EIT, kif 
iddefiniti fl-Orizzont 2020, u l-
komplementarjetajiet mal-istrumenti u l-
politiki tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 101
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-valutazzjoni tal-EIT għandha (17) Il-valutazzjoni tal-EIT għandha
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tipprovdi kontribut f'waqtu għall-
valutazzjoni tal-Orizzont 2020 fl-2017 u l-
2023.

tippermetti tqabbil dirett tal-prestazzjoni u 
l-indikaturi ewlenin ma’ strumenti 
relevanti tal-Orizzont 2020 u għandha
tipprovdi kontribut f'waqtu għall-
valutazzjoni tal-Orizzont 2020 fl-2017 u l-
2023.

Or. en

Emenda 102
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-Kummissjoni għandha ssaħħaħ ir-
rwol tagħha fil-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni ta' aspetti speċifiċi tal-
attivitajiet tal-EIT.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Involviment akbar tal-Kummissjoni fil-proċess ta’ monitoraġġ mhuwiex meħtieġ u jwassal 
għal aktar burokrazija.

Emenda 103
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-Kummissjoni għandha ssaħħaħ ir-
rwol tagħha fil-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni ta' aspetti speċifiċi tal-
attivitajiet tal-EIT.

(18) Il-Kummissjoni għandha ssaħħaħ ir-
rwol tagħha fil-monitoraġġ tal-
implimentazzjoni ta' aspetti speċifiċi tal-
attivitajiet tal-EIT u l-KKI.
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Or. en

Emenda 104
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Minkejja li kien previst hekk 
inizjalment, il-Fondazzjoni tal-EIT mhux 
se tirċievi kontribuzzjoni diretta mill-baġit 
tal-UE, il-proċedura ta' kwittanza ma 
għandhiex tapplika għaliha.

imħassar

Or. fr

Emenda 105
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Minkejja li kien previst hekk 
inizjalment, il-Fondazzjoni tal-EIT mhux 
se tirċievi kontribuzzjoni diretta mill-baġit 
tal-UE, il-proċedura ta' kwittanza ma 
għandhiex tapplika għaliha.

imħassar

Or. it

(ara l-emenda ta’ tħassir tat-taqsima 2, paragrafu 1, ittra n) tal-Anness.)

Emenda 106
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt -1 (ġdid)
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Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) L-Artikolu 2, paragrafu 1 jinbidel 
b’dan li ġej:
"'innovazzjoni' tfisser il-proċess li bih 
ideat ġodda jirrispondu għal ħtiġijiet 
soċjali jew ekonomiċi u jiġġeneraw 
prodotti, servizzi, proċessi jew negozji u 
mudelli organizzattivi ġodda li 
jikkontribwixxu valur għas-soċjetà u 
jistgħu jiġu introdotti b’suċċess f’suq 
eżistenti jew ikunu kapaċi joħolqu swieq 
ġodda;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dimensjoni tas-suq hija element ewlieni tal-innovazzjoni.

Emenda 107
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – punt b a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 2 – paragrafu 9a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Jiddaħħal il-paragrafu li ġej:

"(9a) Komunità ta’ Implimentazzjoni 
Reġjonali u Innovazzjoni (RIC) taspira li 
tiżviluppa r-relazzjonijiet tagħha mal-EIT 
bil-ħsieb li eventwalment issir parti 
minnu. Dan ifisser li RIC hija sħubija 
awtonoma ta’ istituzzjonijiet ta’ 
edukazzjoni għolja, organizzazzjonijiet ta’ 
riċerka, kumpaniji u partijiet interessati 
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oħra fil-proċess ta’ innovazzjoni fil-forma 
ta’ netwerk strateġiku bbażat fuq ippjanar 
ta’ innovazzjoni konġunt fuq perjodu 
medju għal twil bil-potenzjal intrinsiku li 
jimxi ’l fuq fit-Taraġ lejn l-Eċċellenza 
billi jilħaq l-eċċellenza fl-edukazzjoni 
għolja, ir-riċerka u l-innovazzjoni u 
eventwalment jingħata stat relazzjonali 
uffiċjali mal-EIT, minkejja l-forma legali 
preċiża tiegħu."

Or. en

Emenda 108
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt c
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 2 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. "Forum tal-partijiet interessati" tfisser
laqgħa miftuħa għar-rappreżentanti tal-
awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, għal 
entitajiet individwali jew ta' interess 
organizzat mid-dinja tan-negozju, l-
edukazzjoni ogħla u r-riċerka, għal 
organizzazzjonijiet miġbura flimkien, kif 
ukoll partijiet oħra interessati minn naħa 
għal oħra tat-triangolu tal-għarfien.

10. "Forum tal-partijiet interessati" tfisser
pjattaforma, li tinvolvi konferenzi u 
avvenimenti fiżiċi u virtwali, miftuħa għar-
rappreżentanti tal-awtoritajiet nazzjonali u 
reġjonali, għal entitajiet individwali jew ta’
interess organizzat mid-dinja tan-negozju, 
l-edukazzjoni u r-riċerka, assoċjazzjonijiet, 
is-soċjetà ċivili u għal organizzazzjonijiet 
miġbura flimkien, l-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili, kif ukoll partijiet oħra 
interessati minn naħa għal oħra tat-
trijangolu tal-għarfien.

Or. en

Emenda 109
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – punt c
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 2 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. "Forum tal-partijiet interessati" tfisser 
laqgħa miftuħa għar-rappreżentanti tal-
awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, għal 
entitajiet individwali jew ta' interess 
organizzat mid-dinja tan-negozju, l-
edukazzjoni ogħla u r-riċerka, għal 
organizzazzjonijiet miġbura flimkien, kif 
ukoll partijiet oħra interessati minn naħa 
għal oħra tat-triangolu tal-għarfien".

10. "Forum tal-partijiet interessati" tfisser 
laqgħa miftuħa għar-rappreżentanti tal-
awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali
għal entitajiet individwali jew ta' interess 
organizzat mid-dinja tan-negozju, l-
edukazzjoni ogħla u r-riċerka, għal 
organizzazzjonijiet miġbura flimkien, kif 
ukoll partijiet oħra interessati minn naħa 
għal oħra tat-triangolu tal-għarfien".

Or. ro

Emenda 110
Mario Pirillo

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt c
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 2 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. "Forum tal-partijiet interessati" tfisser 
laqgħa miftuħa għar-rappreżentanti tal-
awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, għal 
entitajiet individwali jew ta' interess 
organizzat mid-dinja tan-negozju, l-
edukazzjoni ogħla u r-riċerka, għal 
organizzazzjonijiet miġbura flimkien, kif 
ukoll partijiet oħra interessati minn naħa 
għal oħra tat-triangolu tal-għarfien.

10. "Forum tal-partijiet interessati" tfisser 
laqgħa miftuħa għar-rappreżentanti tal-
awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, għal 
entitajiet individwali jew ta' interess 
organizzat mid-dinja tan-negozju, l-
edukazzjoni ogħla u r-riċerka, għal 
organizzazzjonijiet miġbura flimkien,
NGOs kif ukoll partijiet oħra interessati 
minn naħa għal oħra tat-triangolu tal-
għarfien.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Forum tal-partijiet interessati ma għandux sempliċiment jinkludi partijiet mit-trijangolu tal-
għarfien iżda għandu jinkludi NGOs li jirrappreżentaw dawn l-interessi.

Emenda 111
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 1 – sottopunt d
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 2 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. “Attivitajiet ta’ valur miżjud tal-KIC”: 
tfisser attivitajiet imwettqa minn 
organizzazzjonijiet imsieħba li 
jikkontribwixxu għall-integrazzjoni tat-
triangolu tal-għarfien tar-riċerka, l-
innovazzjoni u l-edukazzjoni ogħla, inklużi 
l-attivitajiet ta' twaqqif, amministrazzjoni u 
koordinazzjoni tal-KICs.

11. “Attivitajiet ta’ valur miżjud tal-KIC”: 
tfisser attivitajiet imwettqa minn 
organizzazzjonijiet imsieħba li 
jikkontribwixxu għall-integrazzjoni tat-
triangolu tal-għarfien tar-riċerka, l-
innovazzjoni u l-edukazzjoni ogħla, inklużi 
l-attivitajiet ta' twaqqif, amministrazzjoni u 
koordinazzjoni tal-KICs u li 
jikkontribwixxu għall-objettivi ġenerali 
tal-EIT.

Or. en

Emenda 112
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-missjoni tal-EIT hija li jikkontribwixxi 
għat-tkabbir u l-kompetittività ekonomika 
fl-Ewropa, b’mod sostenibbli, bit-tisħiħ

Il-missjoni tal-EIT hija li jikkontribwixxi 
għat-tkabbir u l-kompetittività ekonomika 
fl-Ewropa, b’mod sostenibbli, u li jikseb 
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tal-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Istati 
Membri u tal-Unjoni. Dan għandu jagħmlu 
billi jippromwovi u jintegra l-edukazzjoni 
ogħla, ir-riċerka u l-innovazzjoni tal-ogħla 
standards.

soluzzjonijiet għall-isfidi soċjali kbar li 
qed taffaċċja s-soċjetà Ewropea kif 
imsemmi fi Premessa 9a, bit-tisħiħ u billi 
jgħaġġel il-kapaċità tal-innovazzjoni tal-
Istati Membri u tal-Unjoni. Dan għandu 
jagħmlu billi jippromwovi u jintegra l-
edukazzjoni ogħla, ir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-ogħla standards.

L-Objettivi Ġenerali, l-Objettivi Speċifiċi u 
l-indikaturi tar-riżultati tal-EIT għall-
perjodu 2014-2020 huma ddefiniti fl-
Orizzont 2020".

L-Objettivi Ġenerali, l-Objettivi Speċifiċi u 
l-indikaturi tar-riżultati tal-EIT għall-
perjodu 2014-2020 huma ddefiniti fl-
Orizzont 2020".

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea għandha tkun relevanti għas-soċjetà u timmira li tikseb 
soluzzjonijiet għall-isfidi soċjali kbar li naffaċċjaw.

Emenda 113
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-missjoni tal-EIT hija li jikkontribwixxi
għat-tkabbir u l-kompetittività ekonomika 
fl-Ewropa, b’mod sostenibbli, bit-tisħiħ tal-
kapaċità tal-innovazzjoni tal-Istati Membri 
u tal-Unjoni. Dan għandu jagħmlu billi 
jippromwovi u jintegra l-edukazzjoni 
ogħla, ir-riċerka u l-innovazzjoni tal-ogħla 
standards

Il-missjoni tal-EIT hija li jikkontribwixxi
għall-iżvilupp u l-kompetittività 
ekonomika u soċjali fl-Ewropa, b’mod 
sostenibbli, bit-tisħiħ tal-kapaċità tal-
innovazzjoni u l-intraprenditorjat tal-Istati 
Membri u tal-Unjoni. Dan għandu jagħmlu 
billi jippromwovi u jintegra l-edukazzjoni 
ogħla, ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-
attivitajiet tal-intraprenditorija tal-ogħla 
standards.

L-Objettivi Ġenerali, l-Objettivi Speċifiċi u 
l-indikaturi tar-riżultati tal-EIT għall-
perjodu 2014-2020 huma ddefiniti fl-

L-Objettivi Ġenerali, l-Objettivi Speċifiċi u 
l-indikaturi tar-riżultati tal-EIT għall-
perjodu 2014-2020 huma ddefiniti fl-
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Orizzont 2020". Orizzont 2020".

Or. en

Emenda 114
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-missjoni tal-EIT hija li jikkontribwixxi 
għat-tkabbir u l-kompetittività ekonomika 
fl-Ewropa, b’mod sostenibbli, bit-tisħiħ tal-
kapaċità tal-innovazzjoni tal-Istati Membri 
u tal-Unjoni. Dan għandu jagħmlu billi 
jippromwovi u jintegra l-edukazzjoni 
ogħla, ir-riċerka u l-innovazzjoni tal-ogħla 
standards.

Il-missjoni tal-EIT hija li jikkontribwixxi 
għat-tkabbir u l-kompetittività ekonomika 
fl-Ewropa, b’mod sostenibbli, bit-tisħiħ tal-
kapaċità tal-innovazzjoni tal-Istati Membri 
u tal-Unjoni. Dan għandu jagħmlu billi 
jippromwovi u jintegra l-edukazzjoni 
ogħla, ir-riċerka u l-innovazzjoni tal-ogħla 
standards, sabiex jiżviluppa attitudni 
intraprenditorjali.

L-Objettivi Ġenerali, l-Objettivi Speċifiċi u 
l-indikaturi tar-riżultati tal-EIT għall-
perjodu 2014-2020 huma ddefiniti fl-
Orizzont 2020".

L-Objettivi Ġenerali, l-Objettivi Speċifiċi u 
l-indikaturi tar-riżultati tal-EIT għall-
perjodu 2014-2020 huma ddefiniti fl-
Orizzont 2020".

Or. en

Emenda 115
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Fl-Artikolu 4(1) il-punt (a) hu 
sostitwit b'dan li ġej:
"(a) Bord tat-Tmexxija kostitwit minn u li 
jirrispetta l-bilanċ bejn membri ta’ livell 
għoli li huma esperjenzati fl-edukazzjoni 
ogħla, ir-riċerka, l-innovazzjoni u n-
negozju. Huwa għandu jkun responsabbli 
għat-tmexxija tal-attivitajiet tal-EIT, 
għas-selezzjoni, in-nomina u l-
evalwazzjoni tal-KKI, u għad-deċiżjonijiet 
strateġiċi l-oħrajn kollha;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bilanċ bejn atturi mill-edukazzjoni, ir-riċerka, l-innovazzjoni u n-negozju huwa meħtieġ fil-
korpi tal-EIT.

Emenda 116
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-punt (b) jinbidel b’dan li ġej:

"(b) jiġu stabbiliti b’mod attiv 
konnessjonijiet ma’ istituzzjonijiet u 
ċentri emerġenti ta’ eċċellenza u 
innovazzjoni sabiex titwessa l-kapaċità 
tal-innovazzjoni tal-UE. Dan jinvolvi l-
għaqda ta’ istituzzjonijiet ta’ riċerka 
eċċellenti u reġjuni anqas żviluppati, 
ġemellaġġi, skambji ta’ persunal u 
programmi ta’ mobilità, pariri u 



AM\906376MT.doc 31/68 PE492.618v01-00

MT

assistenza esperti u l-iżvilupp ta’ strateġiji 
konġunti."

Or. en

Emenda 117
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-punt (b) jinbidel b’dan li ġej:

"(b) Iżid il-kuxjenza fost 
organizzazzjonijiet imsieħba potenzjali, 
speċjalment mal-SMEs u ma’ ċentri 
emerġenti u potenzjali ta’ eċċellenza,  biex 
jinkoraġġixxi u jiffaċilita l-parteċipazzjoni 
tagħhom fl-attivitajiet tiegħu;"

Or. en

Emenda 118
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt aa (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-punt (c) jinbidel b’dan li ġej:

"(c) jagħżel u jaħtar il-KKI skont l-
Artikolu 7 u jiddefinixxi d-drittijiet u l-
obbligi tagħhom permezz ta’ ftehim;
jipprovdihom b’appoġġ xieraq u 
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mgħaġġel; japplika miżuri xierqa ta’ 
kontroll tal-kwalità; jagħmel monitoraġġ 
u perjodikament jivvaluta l-attivitajiet u r-
riżultati tagħhom; u jiżgura livell xieraq 
ta’ koordinazzjoni bejn il-kollokazzjonijiet 
differenti u l-KKI;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kompitu tal-EIT għandu jkun li jappoġġja l-KKI b’mod xieraq, jagħmel monitoraġġ u 
jivvaluta l-attivitajiet u r-riżultati tagħhom u jiżgura l-koordinazzjoni bejn il-kollokazzjonijiet 
ta’ KIC waħda u bejn il-KKI differenti.

Emenda 119
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt a b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) Jiddaħħal il-punt li ġej:

"(fa) jivvaluta l-prattiki IPR  fil-KKI u l-
impatt tagħhom fuq il-kapaċità tal-
innovazzjoni Ewropea b’mod partikolari 
fuq l-SMEs; jipprovdi gwida fuq mudelli 
IPR innovattivi li jippromwovu t-
trasferiment u t-tixrid tal-għarfien fl-
UE;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-EIT f’dan il-kuntest huwa li jipprovdi gwida strateġika għall-KKI. Għalhekk, il-
valutazzjoni tal-prattiki IPR magħmula mill-EIT għandha tkun żviluppata fil-kuntest tal-KKI.
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Emenda 120
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt a(a) (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-ittra (h) hija sostitwita b’dan li ġej:

"h) jiżgura l-komplementarjetà, is-
sinerġija u l-koerenza bejn l-attivitajiet 
tal-EIT u programmi Komunitarji oħra;"

Or. it

Ġustifikazzjoni

Koerenza ta’ objettivi u n-natura interdixxipplinarja ma’ programmi oħra tal-UE.

Emenda 121
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt a a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt h a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jiddaħħal il-punt (ha) li ġej:

"(ha) joħroġ bħala fornitur ta’ servizz 
għall-bini tal-kapaċità għall-innovazzjoni 
fl-Ewropa, filwaqt li jassisti entitajiet 
nazzjonali u reġjonali, b’mod speċjali 
minn reġjuni bi prestazzjoni aktar baxxa, 
fid-disinn u l-implimentazzjoni ta’ politiki 
tal-innovazzjoni u strateġiji ta’ 
'speċjalizzazzjoni intelliġenti';"

Or. en
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Emenda 122
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt a b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt h a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) jiddaħħal il-punt (h a) li ġej:

"(ha) jippromwovi l-KKI bħala msieħba 
għall-innovazzjoni eċċellenti ġewwa u 
barra l-Unjoni Ewropea."

Or. en

Emenda 123
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – sottopunt ac (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt hb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) jiddaħħal il-punt (hb) li ġej:

"(hb) jappoġġja u jagħti pariri lill-KKI fi 
kwistjonijiet amministrattivi u finanzjarji 
u jiżviluppa 'gwida għall-aħjar prattiki' 
sabiex ixerred l-aħjar prattiki u esperjenzi 
ta’ KKI eżistenti fost KKI ġodda."

Or. en
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Emenda 124
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt a d (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt h c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ad) jiddaħħal il-punt (hc) li ġej:

"(hc) jiffaċilita komunikazzjoni effettiva u 
kooperazzjoni tematika bejn 
kollokazzjonijiet differenti u KKI."

Or. en

Emenda 125
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4 – punt b
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 5 – punt (j)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) ilaqqa', tal-inqas darba fis-sena, il-
Forum tal-Partijiet Interessati biex jagħti 
tagħrif dwar l-attivitajiet tal-EIT, l-
esperjenzi tagħha, il-prattiki tajbin u l-
kontribuzzjoni għall-politiki u l-objettivi ta' 
innovazzjoni, riċerka u edukazzjoni tal-
Unjoni. Il-partijiet interessati jiġu 
mistiedna jesprimu l-fehmiet tagħhom.

(j) ilaqqa', tal-inqas darba fis-sena, il-
Forum tal-Partijiet Interessati biex jagħti 
tagħrif dwar l-attivitajiet tal-EIT, l-
esperjenzi tiegħu, il-prattiki tajbin u l-
kontribuzzjoni għall-politiki u l-objettivi ta' 
innovazzjoni, riċerka u edukazzjoni tal-
Unjoni, u biex jirċievi informazzjoni 
mingħand il-partijiet interessati dwar l-
aġenda, l-istrateġija u l-ħidma tal-EIT.

Or. en
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Emenda 126
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 4a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Fl-Artikolu 6 (1) il-punt (b) hu 
sostitwit b'dan li ġej:
"(b) riċerka avvanzata u mmexxija mill-
innovazzjoni f’oqsma ta’ interess 
ekonomiku u soċjali ewlenin u jislet mir-
riżultati ta’ riċerka Ewropea u nazzjonali, 
bil-potenzjal li tissaħħaħ il-kompetittività 
Ewropea fuq livell internazzjonali u 
jinkisbu soluzzjonijiet għall-isfidi soċjali 
kbar."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea għandha timmira li tikseb soluzzjonijiet għall-isfidi soċjali 
kbar komuni.

Emenda 127
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) attivitajiet ta’ edukazzjoni u taħriġ fil-
livell ta’ masters u ta’ dottorat, kif ukoll 
korsijiet ta' taħriġ professjonali, 
f’dixxiplini bil-potenzjal li jiġu sodisfatti l-
ħtiġijiet soċjo-ekonomiċi Ewropej fil-
ġejjieni u li jippromwovu l-iżvilupp ta’ 

c) attivitajiet ta’ edukazzjoni u taħriġ fil-
livell ta’ masters u ta’ dottorat, kif ukoll 
korsijiet ta' taħriġ professjonali, 
f’dixxiplini bil-potenzjal li jiġu sodisfatti l-
ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol tal-Unjoni fil-
ġejjieni u li jippromwovu l-iżvilupp ta’ 
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ħiliet marbuta mal-innovazzjoni, it-titjib 
tal-ħiliet maniġerjali u intraprenditorjali u 
l-mobbiltà ta’ riċerkaturi u studenti;

ħiliet marbuta mal-innovazzjoni, it-titjib 
tal-ħiliet maniġerjali u intraprenditorjali u 
l-mobbiltà ta’ riċerkaturi u studenti;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għas-suq tax-xogħol hija fundamentali u deċiżiva biex jiġu stabbiliti l-għanijiet 
tal-attivitajiet ta’ taħriġ, dħul, kwalifikazzjoni u integrazzjoni fid-dinja tax-xogħol.

Emenda 128
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) attivitajiet ta’ edukazzjoni u taħriġ fil-
livell ta’ masters u ta’ dottorat, kif ukoll 
korsijiet ta' taħriġ professjonali, 
f’dixxiplini bil-potenzjal li jiġu sodisfatti l-
ħtiġijiet soċjo-ekonomiċi Ewropej fil-
ġejjieni u li jippromwovu l-iżvilupp ta’ 
ħiliet marbuta mal-innovazzjoni, it-titjib 
tal-ħiliet maniġerjali u intraprenditorjali u 
l-mobbiltà ta’ riċerkaturi u studenti;

(c) attivitajiet ta’ edukazzjoni u taħriġ fil-
livell ta’ masters u ta’ dottorat, kif ukoll 
korsijiet ta' taħriġ professjonali, 
f’dixxiplini bil-potenzjal li jiġu sodisfatti l-
ħtiġijiet soċjo-ekonomiċi Ewropej fil-
ġejjieni u li jespandu l-bażi ta’ talent tal-
UE, jippromwovu l-iżvilupp ta’ ħiliet 
marbuta mal-innovazzjoni, it-titjib tal-ħiliet 
maniġerjali u intraprenditorjali, l-
attrazzjoni u ż-żamma tal-aqwa talent, u l-
mobbiltà ta’ riċerkaturi u studenti

Or. en

Emenda 129
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5 a (ġdid)
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Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fl-Artikolu 6, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 1a li ġej:
"1 a. Il-KKI għandhom jippruvaw 
jintegraw u jikkoordinaw kemm jista’ 
jkun mal-inizjattivi Ewropej, nazzjonali u 
reġjonali u strumenti lokali eżistenti fil-
qasam tar-Riċerka, l-Iżvilupp u l-
Innovazzjoni"

Or. en

Emenda 130
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-Artikolu 6(2) hu sostitwit b’dan li 
ġej:
"2. Il-KKI għandu jkollhom awtonomija 
ġenerali sostanzjali biex jiddefinixxu l-
organizzazzjoni u l-kompożizzjoni interna 
tagħhom. B’mod partikolari, il-KKI
għandhom:
a) Jistabbilixxi struttura ta’ governanza li 
tinvolvi rappreżentanti minn edukazzjoni 
ogħla, ir-riċerka u s-setturi tan-negozju;
b) Ikunu miftuħa għal membri ġodda, 
b'mod partikolari l-SMEs innovattivi, li 
jistgħu jżidu valur lis-sħubija;
c) Jaħdmu b’mod miftuħ u trasparenti"
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istruttura ta’ governanza tal-KKI għandha tibqa’ flessibbli sabiex tiżgura organizzazzjoni 
effiċjenti.

Emenda 131
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5 b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) L-Artikolu 6(2) hu sostitwit b’dan li 
ġej:
"2. Il-KKI għandu jkollhom awtonomija 
ġenerali sostanzjali biex jiddefinixxu l-
organizzazzjoni u l-kompożizzjoni interna 
tagħhom, kif ukoll l-aġenda preċiża u l-
metodi ta' ħidma tagħhom. B’mod 
partikolari, il-KKI għandhom jimmiraw li 
jkunu miftuħa għal membri ġodda kull 
meta dawn il-membri jżidu valur għas-
sħubija, b'kunsiderazzjoni tal-istabilità u 
l-kontinwità tas-sħubija."

Or. en

Emenda 132
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fl-Artikolu 6, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 2a li ġej:
"2a. B’mod partikolari, għandhom jiġu 
żviluppati l-kumplimentarjetà u s-sinerġiji 
mill-qrib mal-Fondi Strutturali billi jiġi 
promoss approċċ b’diversi fondi. L-EIT 
għandu jikkonferixxi "siġill ta’ 
eċċellenza" fuq proġetti li ġew ivvalutati 
b’mod pożittiv li ma setgħux jakkwistaw 
finanzjament b’mod ieħor minħabba 
limitazzjonijiet ta’ baġit. Fondi nazzjonali 
u strutturali jistgħu jintużaw, 
b’kollaborazzjoni mal-EIT, biex jipprovdu 
għotjiet ta’ ritorn u installazzjoni għal 
gradwati tal-EIT, u b’hekk tinxtered 
ġeografikament il-kapaċità għall-
innovazzjoni u l-intraprenditorjat tal-EIT 
fl-UE kollha."

Or. en

Emenda 133
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 5 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 6 – punt 3a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fl-Artikolu 6, għandu jiddaħħal il-
paragrafu 3a li ġej:
"3a. Sabiex tittejjeb il-prestazzjoni tar-
riżultati tal-EIT, l-attivitajiet magħmula 
mill-KKI għandu jkollhom impatt li jista’ 
jitkejjel fuq il-ħolqien ta’ startups u 
spinoffs innovattivi sostenibbli, 
notevolment billi jiġu appoġġjati l-
attivitajiet ta’ netwerking u 
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intraprenditorjali tar-riċevituri ta’ gradi u 
taħriġ tal-EIT."

Or. en

Emenda 134
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt -a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) L-Artikolu 7(1) hu sostitwit b’dan li 
ġej:
"1. Għandha tintgħażel u tinħatar sħubija 
mill-IET biex issir KKI jew RIC abbażi ta’ 
proċedura kompetittiva, miftuħa u 
trasparenti. Kriterji dettaljati għall-għażla 
tal-KKI jew RICs, ibbażati fuq il-prinċipji 
tar-relevanza tal-eċċellenza u l-
innovazzjoni, għandhom jiġu adottati u 
ppubblikati mill-EIT; esperti esterni u 
indipendenti għandhom ikunu involuti fil-
proċess tal-għażla."

Or. en

Emenda 135
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt a
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 1a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-EIT għandu jniedi l-għażla u n-
nomina tal-KKI skont l-oqsma ta' prijorità 
u l-iskeda taż-żmien iddefinita fl-ASI.

1a. L-Aġenda Strateġika ta’ Innovazzjoni 
tiddefinixxi l-modi li bihom jiġu mnedija 
l-KKI il-ġodda. 60% mill-baġit għall-KKI
il-ġodda għall-perjodu 2014-2020 għandu 
jintefaq fuq il-KKI ibbażat fuq it-temi 
definiti fl-Aġenda Strateġika ta’ 
Innovazzjoni. L-40% l-oħra tal-baġit 
għall-KKI il-ġodda jistgħu jkunu allokati 
liberament mill-EIT biex jew isaħħaħ 
dawn il-KKI jew biex ikunu mnedija KKI
fuq temi oħra. L-EIT għandu l-libertà li 
jagħżel id-daqs xieraq, it-tul taż-żmien u l-
qafas taż-żmien għall-KKI il-ġodda 
kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiżdied il-flessibilità tal-politika tal-innovazzjoni tal-UE, l-EIT jeħtieġ li jkollu l-
possibilità li jniedi KKI fuq temi oħra li mhumiex fost dawk li kien hemm qbil fuqhom fl-
Aġenda Strateġika ta’ Innovazzjoni. Fit-temi proposti fl-Aġenda Strateġika ta’ Innovazzjoni, 
għandu l-libertà li jagħżel it-temi l-aktar xierqa.  Għall-KKI il-ġodda kollha, għandu l-libertà 
li jagħżel id-daqs xieraq, it-tul taż-żmien u l-qafas taż-żmien.

Emenda 136
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt a
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 1a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-EIT għandu jniedi l-għażla u n-
nomina tal-KICs skont l-oqsma ta' prijorità 
u l-iskeda taż-żmien iddefinita fl-ASI.

1a. L-EIT għandu jniedi l-għażla u n-
nomina tal-KKI skont l-oqsma ta' prijorità 
u l-iskeda taż-żmien iddefinita b’mod ċar
fl-ASI.
In-numru ta’ KKI magħżula se jiddependi 
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fuq il-maturità u kemm il-konsorzji 
Ewropej huma lesti li jifformaw KKI
kredibbli, l-impatt soċjali u ekonomiku 
potenzjali, u opportunitajiet għal sinerġiji 
ma’ inizjattivi oħra, kif ukoll il-kapaċità 
ta’ assorbiment tal-EIT u l-baġit 
disponibbli.

Or. en

Emenda 137
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt a a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Fl-Artikolu 7 għandu jiddaħħal il-
paragrafu 1b li ġej:
"1b. L-għażla ta’ KKI ġodda għandha ssir 
fuq bażi kompetittiva u għandha tkun 
ibbażata fuq il-merti u l-potenzjal ta’ kull 
KIC ikkunsidrata stess, u ma għandiex 
tkun dipendenti fuq il-prestazzjoni ta’ KKI
oħra."

Or. en

Emenda 138
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt a b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 1 c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) paragrafu 1c għandu jiddaħħal:

"1c. Il-fokus ewlieni għall-għażla ta’ KKI
ġodda għandu jkun il-potenzjal tagħhom 
li jmexxu l-innovazzjoni u l-
intraprenditorjat. Il-KKI għandhom 
jipparteċipaw fis-soluzzjoni tal-isfidi 
soċjali."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-KKI jipparteċipaw fis-soluzzjoni tal-isfidi soċjali ewlenin tagħna, iżda 
għandu jkun iċċarat li din ma għandiex tkun il-kriterju ewlenieni ta’ għażla tal-KKI. Il-
kriterju ewlieni tal-għażla għandu jkun il-potenzjal tal-KKI li jmexxu l-innovazzjoni u l-
intraprenditorjat. 

Emenda 139
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt a a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Fil-paragrafu 2, il-parti introduttorja 
hi sostitwita b’dan li ġej:
"2. Skont il-prnċipji mnaqqxa fil-
paragrafu 1, l-għażla ta’ KKI u RIC 
għandha tqis partikolarment:"

Or. en

Emenda 140
Judith A. Merkies
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt a b (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) Jiddaħħal il-punt (ba) li ġej:

"(ba) l-abilità tagħhom li jikkontribwixxu 
biex isolvu t-tliet sfidi soċjali kbar kif 
imsemmi fir-rapport tal-Parlament 
Ewropew 'Unjoni tal-Innovazzjoni'."

Or. en

Emenda 141
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt ac (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) Fl-Artikolu 7, il-paragrafu 2(d) hu 
sostitwit b’dan li ġej:
"(d) il-parteċipazzjoni fl-isħubija tal-
organizzazzjonijiet attivi fit-trijangolu tal-
għarfien ta’ edukazzjoni ogħla, riċerka u 
innovazzjoni, b’attenzjoni li jkun hemm 
bilanċ tajjeb bejn dawn it-tliet elementi."

Or. en

Emenda 142
Judith A. Merkies
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt b
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) disponibbiltà li jiġu stabbiliti sinerġiji 
ma' inizjattivi oħra tal-Unjoni Ewropea,

(h) disponibbiltà li jiġu stabbiliti sinerġiji 
ma' inizjattivi oħra tal-Unjoni Ewropea fil-
qasam tar-Riċerka, l-Iżvilupp u l-
Innovazzjoni,

Or. en

Emenda 143
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt b a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 2 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jiddaħħal il-paragrafu (ha) li ġej:

"(ha) il-kumplimentarjetà tas-sħubija 
għal programmi ta’ innovazzjoni 
nazzjonali, reġjonali u lokali oħra 
Ewropej."

Or. en

Emenda 144
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt ba (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jiddaħħal il-paragrafu 2a:

"2a. Il-KKI għandhom jistabbilixxu l-
aġenda preċiża tagħhom u l-metodi ta’ 
ħidma. B’mod partikolari, il-KKI
għandhom:
a) Jistabbilixxu pjan annwali tan-negozju 
ta’ attivitajiet bl-objettivi speċifiċi, miri 
milħuqa u indikaturi ewlenin tar-
rendiment;
b) Jiżviluppaw strateġiji għall-kisba tas-
sostenibbiltà finanzjarja li twassal għal 
tnaqqis gradwali fil-finanzjament tal-UE;
c) Jiżviluppaw attivitajiet ta’ 
sensibilizzazzjoni, b’mod partikolari ma’ 
ċentri ta’ eċċellenza emerġenti u 
potenzjali;"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċentri ta’ eċċellenza emerġenti u potenzjali hija espressjoni aħjar minn ċentri ta’ eċċellenza 
f’reġjuni tal-UE b’anqas prestazzjoni, peress li l-ewwel waħda msemmija ma tinkludix 
indikazzjoni ġeografika espliċita, iżda dan huwa indikat b’mod impliċitu, li tpoġġi l-fokus 
aktar fuq l-eċċellenza.

Emenda 145
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt c
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kundizzjoni minima biex tiġi fformata
KIC hija l-parteċipazzjoni ta' mill-anqas 
tliet organizzazzjonijiet imsieħba, stabbiliti 
f'mill-anqas tliet Stati Membri differenti. 

3. Il-kundizzjoni minima biex tiġi fformata
KKI hija l-parteċipazzjoni ta' mill-anqas 
tliet organizzazzjonijiet imsieħba, stabbiliti 
f'mill-anqas żewġ Stati Membri differenti. 
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Dawn l-organizzazzjonijiet imsieħba kollha 
jridu jkunu indipendenti minn xulxin fis-
sens tal-Artikolu 7 tar-Regoli għall-
Parteċipazzjoni.

Dawn l-organizzazzjonijiet imsieħba kollha 
jridu jkunu indipendenti minn xulxin fis-
sens tal-Artikolu 7 tar-Regoli għall-
Parteċipazzjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-irkuprar tat-test oriġinali tal-paragrafu.

Emenda 146
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt c
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kundizzjoni minima biex tiġi fformata 
KIC hija l-parteċipazzjoni ta' mill-anqas 
tliet organizzazzjonijiet imsieħba, stabbiliti 
f'mill-anqas tliet Stati Membri differenti. 
Dawn l-organizzazzjonijiet imsieħba kollha 
jridu jkunu indipendenti minn xulxin fis-
sens tal-Artikolu 7 tar-Regoli għall-
Parteċipazzjoni.

3. Il-kundizzjoni minima biex tiġi fformata 
KKI hija l-parteċipazzjoni ta' mill-anqas 
tliet organizzazzjonijiet imsieħba, stabbiliti 
f'mill-anqas żewġ Stati Membri differenti. 
Dawn l-organizzazzjonijiet imsieħba kollha 
jridu jkunu indipendenti minn xulxin fis-
sens tal-Artikolu 7 tar-Regoli għall-
Parteċipazzjoni.

Or. en

Emenda 147
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt d
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-maġġoranza ta' l-organizzazzjonijiet
sieħba li jiffurmaw Komunità ta' Għarfien 
u Innovazzjoni għandhom ikunu stabbiliti 
fl-Istati Membri. Mill-inqas istituzzjoni ta' 
edukazzjoni ogħla waġda u kumpannija 
privata waħda għandhom ikunu parti 
minn kull Komunità ta' Għarfien u 
Innovazzjoni.

4. (a) Mill-inqas żewġ terzi tal-
organizzazzjonijiet imsieħba li jiffurmaw
KKI għandhom ikunu stabbiliti fl-Istati 
Membri.

(b) Mill-inqas istituzzjoni ta’ edukazzjoni 
ogħla waħda u entità privata waħda u 
SME waħda għandhom ikunu parti minn 
kull KKI.

Or. en

Emenda 148
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 6 – punt e a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) jiddaħħal il-paragrafu 4 a li ġej:

"4a. Komunità ta’ Implimentazzjoni 
Reġjonali u Innovazzjoni (RIC) taspira li 
tiżviluppa r-relazzjonijiet tagħha mal-EIT 
bil-ħsieb li eventwalment issir parti 
minnu. RIC tikkwalifika bħala RIC jekk l-
iżvilupp tagħha jipprometti li se jintlaħqu 
l-kundizzjonijiet kollha msemmija hawn 
fuq fi żmien opportun. RIC għandha 
tilħaq imqar il-kundizzjonijiet b, c, d, e, f, 
g ta’ paragrafu 2. L-istess awtorità 
msemmija f’paragrafu 1 se tiddeċiedi 
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dwar l-għażla tar-RICs."

Or. en

Emenda 149
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT, fuq il-bażi tal-indikaturi ewlenin 
dwar ir-rendiment u bil-kooperazzjoni tal-
Kummissjoni, għandu jorganizza 
monitoraġġ kontinwu u valutazzjonijiet 
esterni minn żmien għal żmien tal-
kontributi, ir-riżultati u l-impatt ta' kull 
KIC.

L-EIT, fuq il-bażi tal-indikaturi ewlenin 
dwar ir-rendiment u bil-kooperazzjoni tal-
Kummissjoni, għandu jorganizza 
monitoraġġ kontinwu u valutazzjonijiet 
esterni minn żmien għal żmien tal-
kontributi, ir-riżultati u l-impatt ta' kull 
KKI.

Sabiex tittejjeb il-prestazzjoni tar-riżultati 
tal-EIT, l-attivitajiet imwettqa mill-KKI
għandu jkollhom impatt li jista’ jitkejjel 
fuq il-ħolqien ta’ startups u spinoffs 
innovattivi sostenibbli, notevolment billi 
jiġu appoġġjati l-attivitajiet ta’ netwerking 
u intraprenditorjali tar-riċevituri ta’ gradi 
u attivitajiet ta’ taħriġ tal-EIT.

Or. en

Emenda 150
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT, fuq il-bażi tal-indikaturi ewlenin 
dwar ir-rendiment u bil-kooperazzjoni tal-
Kummissjoni, għandu jorganizza 
monitoraġġ kontinwu u valutazzjonijiet 
esterni minn żmien għal żmien tal-
kontributi, ir-riżultati u l-impatt ta' kull 
KIC.

L-EIT, fuq il-bażi tal-indikaturi ewlenin 
dwar ir-rendiment u bil-kooperazzjoni tal-
Kummissjoni, għandu jorganizza 
monitoraġġ kontinwu u valutazzjonijiet 
esterni minn żmien għal żmien tal-
kontributi, ir-riżultati u l-impatt ta' kull 
KKI, b’mod li jkun direttament 
komparabbli mal-kontribut tal-istrumenti 
relevanti tal-bqija tal-Orizzont 2020 u li se 
jiġi ppubblikat fit-Tabella ta’ Valutazzjoni 
annwali tal-EIT.

Or. en

Emenda 151
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 7
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT, fuq il-bażi tal-indikaturi ewlenin 
dwar ir-rendiment u bil-kooperazzjoni tal-
Kummissjoni, għandu jorganizza 
monitoraġġ kontinwu u valutazzjonijiet 
esterni minn żmien għal żmien tal-
kontributi, ir-riżultati u l-impatt ta' kull 
KIC.

L-EIT, fuq il-bażi tal-indikaturi ewlenin 
dwar ir-rendiment kwantitattivi u
kwalitattivi, għandu jorganizza monitoraġġ 
u valutazzjonijiet esterni kull tliet snin tal-
kontributi, ir-riżultati u l-impatt ta’ kull 
KKI. Dan il-monitoraġġ u evalwazzjoni 
għandhom ikunu orjentati lejn ir-riżultati.

Or. en

Emenda 152
Judith A. Merkies
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7b – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tul ta’ żmien, kontinwazzjoni u tmiem ta’ 
KIC

Tul ta’ żmien, kontinwazzjoni, finanzjar u 
tmiem tal-KKI

Or. en

Emenda 153
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Suġġett għall-eżiti ta' valutazzjonijiet 
minn żmien għal żmien u għall-
ispeċifiċitajiet ta' oqsma partikolari, KIC
normalment għandu jkollu qafas ta' żmien 
ta' minn seba' sa ħmistax-il sena.

1. Suġġett għall-eżiti ta' valutazzjonijiet 
minn żmien għal żmien u għall-
ispeċifiċitajiet ta' oqsma partikolari, il-KKI
għandu jkollu qafas minimu ta' żmien ta'
tliet snin.

Or. en

Emenda 154
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 8
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 7b – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Bord tat-Tmexxija jista' jiddeċiedi li 
jestendi l-operat ta' KIC lil hinn mill-
perjodu inizjali stabbilit jekk dan ikun l-
aktar mod adatt biex jinkisbu l-objettivi 
tal-EIT.

2. Suġġett għall-eżiti tal-monitoraġġ u l-
evalwazzjonijiet perjodiċi, il-Bord tat-
Tmexxija jista' jiddeċiedi kull tliet snin li 
jestendi l-finanzjament tal-operat tal-KKI
jekk din tagħti prova li ntlaħqu l-objettivi
tagħha u dawk tal-EIT. Il-Bord tat-
Tmexxija għandu japplika approċċ skont 
il-ħtieġa, filwaqt li jikkunsidra li mhux il-
KKI kollha għandhom l-istess ħtiġijiet 
finanzjarji, daqs jew tul ta’ żmien. Il-Bord 
tat-Tmexxija jista’ jiddeċiedi li jagħti 
baġit żejjed lill-KKI jekk din tilħaq il-miri 
tagħha qabel ma hu mistenni.

Or. en

Emenda 155
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 8a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Fl-Artikolu 9, il-paragrafu 3 huwa 
emendat kif ġej:
"3. L-EIT għandu wkoll jieħu kont debitu 
tal-linji politiċi u l-inizjattivi fil-livelli 
lokali, reġjonali, Ewroreġjonali, 
nazzjonali u intergovernattivi sabiex isir 
użu tal-aħjar prattika, ta' kunċetti 
solidament stabbiliti u ta' riżorsi 
eżistenti.".

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-politiki lokali hija determinanti għaliex għandhom jitqiesu bħala mezzi li 
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potenzjalment jiġġeneraw il-qligħ.

Emenda 156
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 8 a (ġdid)
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Paragrafu 3 huwa emendat kif ġej:
“(3) L-EIT għandu wkoll iqis b’mod 
xieraq il-politiki u l-inizjattivi fuq livelli 
lokali, reġjonali, nazzjonali u 
intergovernattivi sabiex jintużaw l-aħjar 
prattiki, kunċetti stabbiliti sew u riżorsi 
diġà eżistenti.”

Or. ro

Emenda 157
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 10
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) dotazzjonijiet ta' kapital, inklużi dawk 
ġestiti mill-Fondazzjoni EIT;

(e) dotazzjonijiet ta' kapital;

Or. it

(ara l-emenda ta’ tħassir tat-taqsima 2, paragrafu 1, ittra n) tal-Anness.)

Emenda 158
Judith A. Merkies
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 12
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 15 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) programm triennali progressiv ta' 
ħidma, ibbażat fuq l-ASI, ladarba tiġi 
adottata, li fih stqarrija tal-prijoritajiet 
ewlenin u l-inizjattivi ppjanati tal-EIT u 
tal-KICs, inkluża stima ta' ħtiġijiet u sorsi 
finanzjarji. Għandu jkun fih ukoll 
indikaturi xierqa għall-monitoraġġ tal-
attivitajiet tal-KICs u l-EIT. Il-programm 
triennali progressiv preliminari ta' ħidma 
għandu jintbagħat mill-EIT lill-
Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru kull N-2. 
Fi żmien tliet xhur il-Kummissjoni 
għandha tagħti l-opinjoni tagħha fir-
rigward tal-objettivi speċifiċi tal-EIT kif 
iddefiniti fl-Orizzont 2020 u l-
komplementaritajiet mal-politiki u l-
istrumenti tal-Unjoni. L-EIT għandu jqis l-
opinjoni tal-Kummissjoni u f'każ ta' nuqqas 
ta' qbil jiġġustifika l-pożizzjoni tiegħu. Il-
programm ta' ħidma finali għandu jiġi 
trasmess mill-EIT lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni, għall-finijiet ta' 
informazzjoni;

(a) programm triennali progressiv ta' 
ħidma, ibbażat fuq l-ASI, ladarba tiġi 
adottata, li fih stqarrija tal-prijoritajiet 
ewlenin u l-inizjattivi ppjanati tal-EIT u 
tal-KICs, inkluża stima ta' ħtiġijiet u sorsi 
finanzjarji. Għandu jkun fih ukoll 
indikaturi xierqa għall-monitoraġġ tal-
attivitajiet tal-KICs u l-EIT, bl-użu ta’ 
approċċ orjentat lejn ir-riżultati. Il-
programm triennali progressiv preliminari 
ta' ħidma għandu jintbagħat mill-EIT lill-
Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru kull N-2. 
Fi żmien tliet xhur il-Kummissjoni 
għandha tagħti l-opinjoni tagħha fir-
rigward tal-objettivi speċifiċi tal-EIT kif 
iddefiniti fl-Orizzont 2020 u l-
komplementaritajiet mal-politiki u l-
istrumenti tal-Unjoni. L-EIT għandu jqis l-
opinjoni tal-Kummissjoni u f'każ ta' nuqqas 
ta' qbil jiġġustifika l-pożizzjoni tiegħu. Il-
programm ta' ħidma finali għandu jiġi 
trasmess mill-EIT lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-
Kumitat tar-Reġjuni, għall-finijiet ta' 
informazzjoni;

Or. en

Emenda 159
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 13 – punt -a (ġdid)
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Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) il-paragrafu 1 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
"1. L-EIT għandu jiżgura li l-attivitajiet 
tiegħu, inklużi dawk ġestiti permezz tal-
KKI, ikunu suġġetti għal monitoraġġ 
sistematiku u evalwazzjoni indipendenti 
perjodika sabiex tkun żgurata l-ogħla 
kwalità ta’ riżultat. Din il-evalwazzjoni 
għandha tkun orjentata lejn ir-riżultati.
L-eżiti tal-evalwazzjonijiet għandhom jiġu 
pubblikati."

Or. en

Emenda 160
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 13 – punt a
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-paragrafu 2, il-kelma "ħamsa" tiġi 
sostitwita bil-kelma "tlieta";

(a) il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li 
ġej:
"2. Sa Ġunju 2011 u kull tliet snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta’ qafas finanzjarju ġdid, 
il-Kummissjoni, b’konsultazzjoni mal-
partijiet interessati fuq livell Ewropew u 
nazzjonali, tippreżenta rapport dwar il-
valutazzjoni tal-attivitajiet tal-EIT u tal-
KKI. Dan ir-rapport jivvaluta l-kriterji 
għad-determinazzjoni tal-valur miżjud 
mill-EIT, l-impatt tiegħu, l-effikaċja, is-
sostenibbiltà, l-effiċjenza u r-relevanza 
tal-attivitajiet imwettqa u r-relazzjoni 
u/jew il-komplementarjetà tagħhom ma’ 
linji politiki nazzjonali u komunitarji 
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eżistenti, għall-appoġġ tal-edukazzjoni 
superjuri, tar-riċerka u tal-
innovazzjoni.";

Or. it

Emenda 161
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 14
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 17 – paragrafu 2a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-AIS għandha tinkludi analiżi tas-
sinerġiji potenzjali u l-komplementaritajiet
bejn l-attivitajiet tal-EIT u inizjattivi, 
strumenti u programmi oħra tal-Unjoni.

2a. L-AIS għandha tinkludi analiżi tal-
koerenza kif ukoll tas-sinerġiji potenzjali u
l-komplementarjetà bejn l-attivitajiet tal-
EIT u inizjattivi, strumenti u programmi 
oħra tal-Unjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Hija essenzjali r-referenza għall-koerenza tal-attivitajiet fil-konfront tal-objettivi fil-mira.

Emenda 162
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 15
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pakkett finanzjarju mill-Orizzont 2020 
għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament matul il-perjodu mill-1 ta' 
Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020 

Il-pakkett finanzjarju mill-Orizzont 2020 
għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament matul il-perjodu mill-1 ta' 
Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020 
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huwa stabbilit għal EUR 3.182,230 miljun. 
L-approprjazzjonijiet annwali għandhom 
ikunu awtorizzati mill-awtorità baġitarja 
fil-limiti tal-qafas finanzjarju. Il-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-EIT lejn il-
KICs għandha tkun ipprovduta minn dan il-
pakkett finanzjarju.

huwa stabbilit għal EUR 1 060 743 miljun. 
L-approprjazzjonijiet annwali għandhom 
ikunu awtorizzati mill-awtorità baġitarja 
fil-limiti tal-qafas finanzjarju. Il-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-EIT lejn il-
KKI għandha tkun ipprovduta minn dan il-
pakkett finanzjarju.

Or. en

Emenda 163
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 15
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pakkett finanzjarju mill-Orizzont 2020
għall-implimentazzjoni ta' dan ir-
Regolament matul il-perjodu mill-1 ta' 
Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2020
huwa stabbilit għal EUR 3.182,230 
miljun. L-approprjazzjonijiet annwali 
għandhom ikunu awtorizzati mill-awtorità 
baġitarja fil-limiti tal-qafas finanzjarju. Il-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-EIT lejn il-
KIC għandha tkun ipprovduta minn dan il-
pakkett finanzjarju.

Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
matul il-perjodu mill-1 ta' Jannar 2014 
sal-31 ta' Diċembru 2020 huwa stabbilit
mill-Artikolu 6(3) tar-Regolament (KE) 
Nru [XXX/XXXX] li jistabbilixxi l-
programm qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020) – Orizzont 
2020.   L-approprjazzjonijiet annwali 
għandhom jiġu awtorizzati mill-awtorità 
baġitarja fi ħdan il-limiti tal-qafas 
finanzjarju. Il-kontribuzzjoni finanzjarja 
tal-EIT lejn il-KKI għandha tkun 
ipprovduta minn dan il-pakkett finanzjarju.

Or. it

(ara l-Artikolu 6(3) tal-proposta għal regolament  COM(2011)809.)

Emenda 164
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 15a (ġdid)
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Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-Artikolu 20(1) huwa sostitwit bit-
test li ġej:
"1. L-infiq tal-EIT għandu jinkludi l-
ispejjeż għall-persunal, amministrattivi, 
ta’ ġestjoni, infrastrutturali u operattivi. 
L-ispejjeż amministrattivi, ta’ ġestjoni u 
operattivi għandhom jinżammu minimi, 
skont kriterji ta’ ekonomija, effikaċja u 
effiċjenza".

Or. it

Emenda 165
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – punt 20
Regolament (KE) Nru 294/2008
Artikolu 22a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' xoljiment tal-EIT, il-
likwidazzjoni tiegħu għandha sseħħ taħt is-
superviżjoni tal-Kummissjoni skont il-
liġijiet applikabbli. Il-ftehimiet mal-KKI u 
l-att li jistabbilixxi l-Fondazzjoni EIT
għandhom jistabbilixxu d-dispożizzjonijiet 
adegwati f'tali sitwazzjoni.

Fil-każ ta' xoljiment tal-EIT, il-
likwidazzjoni tiegħu għandha sseħħ taħt is-
superviżjoni tal-Kummissjoni skont il-
liġijiet applikabbli. Il-ftehimiet mal-KKI
għandhom jistabbilixxu d-dispożizzjonijiet 
adegwati f'tali sitwazzjoni.

Or. it

(ara l-emenda ta’ tħassir tat-taqsima 2, paragrafu 1, ittra n) tal-Anness.)

Emenda 166
Oreste Rossi
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Proposta għal regolament
Anness – taqsima 1 – punt 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandu jkun hemm tnax-il membru 
maħtur. Għandu jkun hemm 12-il membru 
maħtur, b'ħatra mill-Kummissjoni, li 
fosthom ikun hemm bilanċ bejn dawk 
b'esperjenza fin-negozju, fl-edukazzjoni 
ogħla u fir-riċerka. Dawn għandu jkollhom 
mandat ta’ erba' snin li ma jiġġeddidx.

2. Għandu jkun hemm massimu ta’ sitt 
membri maħtura. Għandu jkun hemm 12-
il membru maħtur, b'ħatra mill-
Kummissjoni, li fosthom ikun hemm bilanċ
bejn dawk b'esperjenza fin-negozju, inklużi 
l-SMEs, fl-edukazzjoni ogħla u fir-riċerka. 
Dawn għandu jkollhom mandat ta’ erba' 
snin li ma jiġġeddidx.

Or. it

Ġustifikazzjoni

In-numru limitat jissodisfa rekwiżiti ta’ aktar trasparenza fil-ġestjoni.

Emenda 167
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 1 – punt 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandu jkun hemm 12-il membru 
maħtur, b'ħatra mill-Kummissjoni, li 
fosthom ikun hemm bilanċ bejn dawk 
b'esperjenza fin-negozju, fl-edukazzjoni 
ogħla u fir-riċerka. Dawn għandu jkollhom 
mandat ta’ erba' snin li ma jiġġeddidx.

2. Għandu jkun hemm 12-il membru 
maħtur b'ħatra mill-Kummissjoni, u 3 
membri maħtura mill-Parlament 
Ewropew, li fosthom ikun hemm bilanċ 
bejn is-sessi kif ukoll bilanċ bejn dawk 
b'esperjenza fin-negozju, fl-edukazzjoni 
ogħla u fir-riċerka. Dawn għandu jkollhom 
mandat ta’ erba' snin li ma jiġġeddidx.

Or. ro

Emenda 168
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 1 – punt 2 – paragrafu 3



AM\906376MT.doc 61/68 PE492.618v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha żżomm kont tal-
bilanċ bejn l-esperjenza fl-edukazzjoni 
ogħla, fir-riċerka, fl-innovazzjoni u fin-
negozju kif ukoll tal-bilanċ bejn is-sessi u 
tal-valutazzjojni tal-ambjenti tal-
edukazzjoni ogħla, riċerka u innovazzjoni 
madwar l-Unjoni.

Il-Kummissjoni għandha żżomm kont tal-
bilanċ bejn l-esperjenza fl-edukazzjoni 
ogħla, fir-riċerka, fl-innovazzjoni u fin-
negozju u tal-valutazzjoni tal-ambjenti tal-
edukazzjoni ogħla, riċerka u innovazzjoni 
madwar l-Unjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kompetenza u l-esperjenza ta’ persuna mhumiex determinati minn qabel, u lanqas ma 
jidhru b’mod ontoloġiku, abbażi tas-sess tagħha. Għalhekk, ir-"rati tan-nisa" obbligatorji 
huma diskriminatorji u potenzjalment kontroproduttivi: fil-fatt xejn ma jipprojbixxi 
rappreżentanza kompletament femminili.

Emenda 169
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 1 – punt 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha taħtar il-
membru(i) u tinforma lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar il-proċess tal-
għażla u l-ħatra finali ta’ dawk il-membri 
tal-Bord tat-Tmexxija.

Il-Kummissjoni għandha taħtar il-
membru(i) wara li tkun informat lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-
proċess tal-għażla u l-ħatra finali ta’ dawk 
il-membri tal-Bord tat-Tmexxija. Qabel ma 
l-Kummissjoni timxi għall-ħatra, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill 
għandhom jesprimu opinjoni dwar il-
kandidati magħżula.

Or. it

Ġustifikazzjoni

B’garanzija tat-trasparenza tal-proċedura tal-ħatra tal-Bord tat-Tmexxija.
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Emenda 170
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 1 – punt 2 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul perjodu tranżitorju, il-membri tal-
Bord maħtura inizjalment għal perjodu ta' 
sitt snin għandhom jaslu sa tmiem il-
mandat tagħhom. Sa dak in-nhar għandu 
jkun hemm 18-il membru maħtura. Fi 
żmien sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan 
ir-regolament, terz mit-tnax il-membru
maħtura fl-2012 għandhom jintgħażlu mill-
Bord tat-Tmexxija bl-approvazzjoni tal-
Kummissjoni biex iservu għal perjodu ta' 
sentejn, terz għal perjodu ta' erba' snin u 
terz għal perjodu ta' sitt snin.

Matul perjodu tranżitorju, il-membri tal-
Bord maħtura inizjalment għal perjodu ta' 
sitt snin għandhom jaslu sa tmiem il-
mandat tagħhom. Sa dakinhar għandu jkun 
hemm 18-il membru maħtura. Fi żmien sitt 
xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
regolament, terz mis-sitt membri maħtura 
fl-2012 għandhom jintgħażlu mill-Bord tat-
Tmexxija bl-approvazzjoni tal-
Kummissjoni biex iservu għal perjodu ta' 
sentejn, terz għal perjodu ta' erba' snin u 
terz għal perjodu ta' sitt snin.

Or. it

(ara l-emenda fil-paragrafu 1.)

Emenda 171
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness - taqsima 1 - punt 2 - paragrafu 6 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tneħħi mill-
kariga l-membru/i tal-Bord tat-Tmexxija 
li ma jeżerċitawx il-mandat tagħhom fl-
interess tal-Unjoni. Din it-tneħħijja ssir 
fuq il-parir tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill.

Or. fr

Emenda 172
Oreste Rossi
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Proposta għal regolament
Anness – taqsima 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-membri tal-Bord tat-Tmexxija 
għandhom jaġixxu fl-interess tal-EIT, 
jissalvagwardaw il-miri u l-missjoni, l-
identità u l-koerenza tiegħu b'mod 
independenti.

4. Il-membri tal-Bord tat-Tmexxija 
għandhom jaġixxu fl-interess tal-EIT, 
jissalvagwardaw il-miri u l-missjoni, l-
identità u l-koerenza tiegħu b'mod 
independenti. Huma jeżerċitaw il-kompitu 
tagħhom abbażi ta’ mandat esklussiv full-
time.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita t-trasparenza u l-indipendenza tal-EIT, huwa xieraq li jiġu 
speċifikati l-ħtiġijiet għat-twettiq tal-ħidma professjonali.

Emenda 173
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – punt 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) jiddefinixxi, bil-qbil tal-Kummissjoni, l-
onorarji xierqa għall-membri tal-Bord tat-
Tmexxija u tal-Kumitat Eżekuttiv; dawn l-
onorarji għandhom jitqabblu ma'
dispożizzjoni simili fl-Istati Membri;

g) jiddefinixxi, bil-qbil tal-Kummissjoni, l-
onorarji xierqa għall-membri tal-Bord tat-
Tmexxija u tal-Kumitat Eżekuttiv; dawn l-
onorarji jiġu determinati bħala medja 
b’rabta ma' dispożizzjonijiet simili fl-Istati 
Membri;

Or. it

Emenda 174
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness - taqsima 2 - punt 1 - punt i
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) jaħtar u jekk meħtieġ ineħħi mill-
kariga lid-Direttur, u jeżerċita awtorità 
dixxiplinari fuqu/fuqha;

(i) jista' jipproponi lill-Kummissjoni l-
ħatra jew it-tneħħija mill-kariga tad-
Direttur u jeżerċita awtorità dixxiplinari 
fuqu/fuqha;

Or. fr

Emenda 175
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness - taqsima 2 - punt 1 - punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) jadotta kodiċi ta’ mġiba tajba dwar il-
kunflitti ta’ interess;

(k) jadotta kodiċi ta’ mġiba tajba dwar il-
kunflitti ta’ interess, is-sigriet professjonali 
u l-komunikazzjoni;

Or. fr

Emenda 176
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – punt 1 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

n) ikollu s-setgħa li jistabbilixxi 
Fondazzjoni (minn hawn 'il quddiem 
imsejħa l-Fondazzjoni EIT) bl-objettiv 
speċifiku tal-promozzjoni u l-appoġġ tal-
attivitajiet tal-EIT;

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi evitata l-ħela ta’ riżorsi, mhux xieraq li jkun hemm strutturi burokratiċi.
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Emenda 177
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness - taqsima 2 - punt 1 - punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) ikollu s-setgħa li jistabbilixxi
Fondazzjoni (minn hawn 'il quddiem 
imsejħa l-Fondazzjoni EIT) bl-objettiv 
speċifiku tal-promozzjoni u l-appoġġ tal-
attivitajiet tal-EIT;

(n) ikollu s-setgħa li jipproponi lill-
Kummissjoni l-ħolqien ta’ Fondazzjoni
(minn hawn 'il quddiem imsejħa l-
Fondazzjoni EIT) bl-objettiv speċifiku tal-
promozzjoni u l-appoġġ tal-attivitajiet tal-
EIT. Dan il-ħolqien isir fuq il-parir tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

Or. fr

Emenda 178
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness - taqsima 2 - punt 1 - punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) jiddeċiedi dwar ir-reġim lingwistiku 
tal-EIT filwaqt li jqis il-prinċipiji eżistenti 
dwar il-multilingwiżmu u r-rekwiżiti 
prattiċi tal-operati tiegħu;

(o) jiżgura r-rispett tal-prinċipji eżistenti 
dwar il-multilingwiżmu għall-EIT;

Or. fr

Emenda 179
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 2 – punt 1 – punt o
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

o) jiddeċiedi dwar ir-reġim lingwistiku tal-
EIT filwaqt li jqis il-prinċipiji eżistenti 
dwar il-multilingwiżmu u r-rekwiżiti 
prattiċi tal-operati tiegħu;

o) jiddeċiedi dwar ir-reġim lingwistiku tal-
EIT filwaqt li jqis l-istandards u l-prinċipji
eżistenti dwar il-multilingwiżmu;

Or. it

Emenda 180
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness - taqsima 2 - punt 1 - punt p a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(p a) permezz tal-EIT, l-Unjoni 
tippromwovi.

Or. fr

Emenda 181
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 3 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord tat-Tmexxija għandu jeleġġi l-
President tiegħu minn fost il-membri 
maħtura. Il-mandat tal-President għandu 
jkun għal sentejn, li jista’ jiġġedded darba.

1. Il-president jinħatar mill-Kummissjoni. 
Il-mandat tal-President għandu jkun għal 
sentejn, li jista’ jiġġedded darba. Fuq il-
parir tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill, il-Kummissjoni għandha tneħħi 
mill-kariga lill-president tal-Bord tat-
Tmexxija li ma jeżerċitax il-mandat 
tiegħu fl-interess tal-Unjoni.

Or. fr
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Emenda 182
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 4 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur għandu jkun persuna ta'
kompetenza u reputazzjoni għolja fl-oqsma 
li fihom jopera l-EIT. Id- Direttur għandu 
jinħatar mill-Bord tat-Tmexxija għal 
mandat ta’ erba’ snin. Il-Bord tat-Tmexxija 
jista’ jestendi dak il-mandat darba b’erba’ 
snin meta jqis li l-interessi tal-EIT jinqdew
aħjar jekk isir hekk.

1. Id-Direttur għandu jkun persuna ta' 
kompetenza u reputazzjoni għolja fl-oqsma 
li fihom jopera l-EIT. Id- Direttur għandu 
jinħatar mill-Bord tat-Tmexxija għal 
mandat ta’ erba’ snin. Il-Bord tat-Tmexxija 
jista’ jestendi dak il-mandat darba b’erba’ 
snin meta jqis li l-interessi tal-EIT jinqdew 
aħjar jekk isir hekk. Fuq il-parir tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-
Kummissjoni għandha tneħħi mill-kariga 
lid-Direttur li ma jeżerċitax il-mandat 
tiegħu fl-interess tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 183
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 4 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jgħin lill-Bord tat-Tmexxija u lill-
Kumitat Eżekuttiv f’xogħolhom, jipprovdi 
lis-segretarjat l-informazzjoni kollha 
meħtieġa għal-laqgħat tagħhom għat-
twettiq tal-funzjonijiet tagħhom;

(b) jassisti lill-Bord tat-Tmexxija u lill-
Kumitat Eżekuttiv f’xogħolhom, jipprovdi 
lis-segretarjat l-informazzjoni kollha 
meħtieġa għal-laqgħat tagħhom għat-
twettiq tal-funzjonijiet tagħhom;

Or. fr

Emenda 184
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Anness – taqsima 4 – punt 3 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) jippreżenta l-abbozz tal-kontijiet 
annwali u l-karta tal-bilanċ lill-Funzjoni ta' 
Verifika Interna, u sussegwentement lill-
Bord tat-Tmexxija, permezz tal-Kumitat 
Eżekuttiv;

(k) jippreżenta l-abbozz tal-kontijiet 
annwali u l-karta tal-bilanċ lill-Funzjoni ta' 
Verifika Interna, u sussegwentement lill-
Bord tat-Tmexxija, permezz tal-Kumitat 
Eżekuttiv u lill-Kummissjoni;

Or. fr

Emenda 185
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Dikjarazzjoni finanzjarja leġiżlattiva għallproposti – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 3 –
punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Monitoraġġ ta’ KIC abbażi tal-miri 
individwali tiegħu u l-Indikaturi ta’ 
Rendiment Ewlieni (KPI) stipulati fil-
pjanijiet imprenditorjali tal-KIC. Se 
jingħata grad sostanzjali ta’ flessibbiltà lill-
KICs (approċċ minn isfel għal fuq) biex 
jiddefinixxu l-istrateġiji interni u l-
organizzazzjoni tagħhom kif ukoll biex 
jiddefinixxu l-attivitajiet tagħhom u 
jimmobilizzaw ir-riżorsi meħtieġa.

1. Monitoraġġ ta’ KKI abbażi tal-miri 
individwali tiegħu u l-Indikaturi ta’ 
Rendiment Ewlieni (KPI) stipulati fil-
pjanijiet imprenditorjali tal-KIC. Se 
jingħata grad sostanzjali ta’ flessibbiltà lill-
KKI (approċċ minn isfel għal fuq) biex 
jiddefinixxu l-istrateġiji interni u l-
organizzazzjoni tagħhom kif ukoll biex 
jiddefinixxu l-attivitajiet tagħhom u 
jimmobilizzaw ir-riżorsi meħtieġa.  
Madankollu l-possibilità li tkun iffurmata 
struttura strateġika b’approċċ minn fuq 
għal isfel mhix ser tkun eskluża.

Or. sl


