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Emenda 222
Jean-Pierre Audy

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Kunsiderazzjoni 7a (ġdida)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

- wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-
Persuni b’Diżabilità ("il-Konvenzjoni"), 
adottata mill-Unjoni Ewropea nhar it-
23 ta' Diċembru 2010,

Or. en

Emenda 223
Gunnar Hökmark;

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Unjoni għandha l-objettiv li ssaħħaħ 
il-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha 
billi tikseb Żona Ewropea tar-Riċerka 
(“ERA”) li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien 
xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw 
b’mod liberu, u li tinkoraġġixxi lill-Unjoni 
ssir aktar kompetittiva, inkluż fl-industrija 
tagħha. Sabiex twettaq dawn l-objettivi l-
Unjoni għandha twettaq attivitajiet biex 
timplimenta r-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u d-dimostrazzjoni, 
tippromwovi l-kooperazzjoni 
internazzjonali, tiddissemina u tottimizza r-
riżultati u tistimula t-taħriġ u l-mobbiltà.

(1) L-Unjoni għandha l-objettiv li ssaħħaħ 
il-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha 
billi tikseb Żona Ewropea tar-Riċerka 
(“ERA”) li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien 
xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw 
b’mod liberu, u li tinkoraġġixxi lill-Unjoni 
ssir ekonomija tal-għarfien kompetittiva 
fost l-aktar avvanzati fid-dinja, inkluż fl-
industrija tagħha. Iċ-ċentri ta’ eċċellenzi u 
ta’ riċerka innovattiva huma kruċjali biex 
jattiraw aktar investimenti privati fir-
riċerka u jkunu ta’ stimolu għat-tkabbir 
ekonomiku, filwaqt li jagħmlu l-Unjoni 
aktar kompetittiva u jaċċelleraw it-
trasformazzjoni tal-Unjoni għal soċjetà 
tal-għarfien. Sabiex twettaq dawn l-
objettivi l-Unjoni għandha twettaq 
attivitajiet biex timplimenta r-riċerka, l-
iżvilupp teknoloġiku u d-dimostrazzjoni, 
tippromwovi l-kooperazzjoni 
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internazzjonali, tiddissemina u tottimizza r-
riżultati u tistimula t-taħriġ u l-mobbiltà.

Or. en

Emenda 224
Patrizia Toia;

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Unjoni għandha l-objettiv li ssaħħaħ 
il-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha 
billi tikseb Żona Ewropea tar-Riċerka 
("ŻER") li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien 
xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw 
b’mod liberu, u li tinkoraġġixxi l-Unjoni 
ssir aktar kompetittiva, inkluż fl-industrija 
tagħha. Sabiex twettaq dawn l-objettivi l-
Unjoni għandha twettaq attivitajiet biex 
timplimenta r-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u d-dimostrazzjoni,
tippromwovi l-kooperazzjoni 
internazzjonali, tiddissemina u tottimizza r-
riżultati u tistimula t-taħriġ u l-mobbiltà.

(1) L-Unjoni għandha l-objettiv li ssaħħaħ 
il-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha 
billi tikseb Żona Ewropea tar-Riċerka 
(“ŻER”) li fiha r-riċerkaturi nisa u rġiel 
(f’konformità mal-prinċipju tal-
ugwaljanza bejn is-sessi f’termini ġuridiċi 
u professjonali) u l-għarfien xjentifiku u t-
teknoloġija jiċċirkolaw b’mod liberu, u li 
tinkoraġġixxi l-Unjoni ssir aktar 
kompetittiva, inkluż fl-industrija tagħha. 
Sabiex twettaq dawn l-objettivi l-Unjoni 
għandha twettaq attivitajiet biex 
timplimenta r-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u d-dimostrazzjoni, 
tippromwovi l-kooperazzjoni 
internazzjonali, tiddissemina u tottimizza r-
riżultati u tistimula t-taħriġ u l-mobbiltà, 
minħabba l-ħtieġa li toħloq profil 
Ewropew ta’ riċerkatur.

Or. it

Emenda 225
Adam Gierek;

Proposta għal regolament
Premessa 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Unjoni għandha l-objettiv li ssaħħaħ 
il-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha 
billi tikseb Żona Ewropea tar-Riċerka 
("ŻER") li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien 
xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw 
b’mod liberu, u li tinkoraġġixxi l-Unjoni 
ssir aktar kompetittiva, inkluż fl-industrija 
tagħha. Sabiex twettaq dawn l-objettivi l-
Unjoni għandha twettaq attivitajiet biex 
timplimenta r-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u d-dimostrazzjoni, 
tippromwovi l-kooperazzjoni 
internazzjonali, tiddissemina u tottimizza r-
riżultati u tistimula t-taħriġ u l-mobbiltà.

(1) L-Unjoni għandha l-objettiv li ssaħħaħ 
il-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha 
billi tikseb Żona Ewropea tar-Riċerka 
("ŻER") li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien 
xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw 
b’mod liberu, u li tinkoraġġixxi l-Unjoni 
ssir aktar kompetittiva, inkluż fl-industrija 
tagħha. Sabiex twettaq dawn l-objettivi l-
Unjoni għandha twettaq attivitajiet biex 
timplimenta r-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u d-dimostrazzjoni, 
tippromwovi l-kooperazzjoni 
internazzjonali, tiddissemina u tottimizza r-
riżultati u tistimula t-taħriġ u l-mobbiltà. L-
għan tal-Unjoni Ewropea huwa li tagħmel 
l-aħjar użu mill-potenzjal intellettwali tal-
Istati Membri billi tiżgura li r-riżorsi 
finanzjarji jiġu distribwiti b’mod xieraq.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-potenzjal intellettwali huwa mifrux indaqs fl-Unjoni Ewropea kollha; madankollu dan ma 
japplikax għall-potenzjal tar-riċerka fil-preżent.

Emenda 226
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Unjoni għandha l-objettiv li ssaħħaħ 
il-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha 
billi tikseb Żona Ewropea tar-Riċerka 
(“ERA”) li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien 
xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw 
b’mod liberu, u li tinkoraġġixxi lill-Unjoni 
ssir aktar kompetittiva, inkluż fl-industrija 
tagħha. Sabiex twettaq dawn l-objettivi l-

(1) L-Unjoni għandha l-objettiv li ssaħħaħ 
il-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha 
billi tikseb Żona Ewropea tar-Riċerka 
('ERA') li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien 
xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw 
b’mod liberu, u li tinkoraġġixxi lill-Unjoni 
ssir aktar sostenibbli, kompetittiva, u 
reżistenti, inkluż fl-industrija tagħha. 
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Unjoni għandha twettaq attivitajiet biex 
timplimenta r-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u d-dimostrazzjoni, 
tippromwovi l-kooperazzjoni 
internazzjonali, tiddissemina u tottimizza r-
riżultati u tistimula t-taħriġ u l-mobbiltà.

Sabiex twettaq dawn l-objettivi l-Unjoni 
għandha twettaq attivitajiet biex 
timplimenta r-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u d-dimostrazzjoni, 
tippromwovi l-kooperazzjoni 
internazzjonali, tiddissemina u tottimizza r-
riżultati u tistimula t-taħriġ u l-mobbiltà.

Or. en

Emenda 227
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Unjoni għandha l-objettiv li ssaħħaħ 
il-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha 
billi tikseb Żona Ewropea tar-Riċerka 
(“ERA”) li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien 
xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw 
b’mod liberu, u li tinkoraġġixxi lill-Unjoni 
ssir aktar kompetittiva, inkluż fl-industrija 
tagħha. Sabiex twettaq dawn l-objettivi l-
Unjoni għandha twettaq attivitajiet biex 
timplimenta r-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku u d-dimostrazzjoni, 
tippromwovi l-kooperazzjoni 
internazzjonali, tiddissemina u tottimizza r-
riżultati u tistimula t-taħriġ u l-mobbiltà.

(1) L-Unjoni għandha l-objettiv li ssaħħaħ 
il-bażijiet xjentifiċi u teknoloġiċi tagħha 
billi tikseb Żona Ewropea tar-Riċerka 
(“ERA”) li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien 
xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw 
b’mod liberu, u li tinkoraġġixxi lill-Unjoni 
ssir aktar kompetittiva, inkluż fl-industrija 
tagħha. Sabiex twettaq dawn l-objettivi l-
Unjoni għandha twettaq attivitajiet biex 
timplimenta r-riċerka u l-innovazzjoni, l-
iżvilupp teknoloġiku u d-dimostrazzjoni, 
tippromwovi l-kooperazzjoni 
internazzjonali, tiddissemina u tottimizza r-
riżultati u tistimula t-taħriġ u l-mobbiltà.

Or. en

Emenda 228
Adam Gierek;

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

on(2) L-Unjoni għandha wkoll l-objettiv li (2) L-Unjoni għandha wkoll l-objettiv li 
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tiżgura li jeżistu l-kundizzjonijiet meħtieġa 
għall-kompetittività tal-industrija tal-
Unjoni. Għal dan il-għan, l-azzjoni 
għandha tkun immirata li trawwem l-
isfruttar aħjar tal-potenzjal industrijali tal-
politiki tal-innovazzjoni, ir-riċerka u l-
iżvilupp teknoloġiku.

tiżgura li jeżistu l-kundizzjonijiet meħtieġa 
għall-kompetittività tal-industrija tal-
Unjoni. Għal dan il-għan, l-azzjoni 
għandha tkun immirata li trawwem l-
isfruttar aħjar tal-potenzjal industrijali 
eżistenti u li tappoġġa politika għall-
promozzjoni tal-innovazzjoni, ir-riċerka u 
l-iżvilupp teknoloġiku, bil-għan li twassal 
għar-reindustrijalizzazzjoni tal-Unjoni 
Ewropea u għat-‘tielet rivoluzzjoni 
industrijali’..

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Wara perjodu li fih il-produzzjoni ġiet rilokata mill-Ewropa għal – fil-biċċa l-kbira – il-Lvant 
Imbiegħed, l-Unjoni qed tistenna rivoluzzjoni industrijali ġdida.

Emenda 229
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 2020, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. F’dan il-kuntest, l-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni 
tistabbilixxi approċċ strateġiku u integrat 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li jiffissa l-
qafas u l-objettivi li l-iffinanzjar futur tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni 
għandu jikkontribwixxi għalihom. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fatturi 

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 2020, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. Il-baġit tal-Unjoni 
għandu jirrifletti dan il-għan ambizzjuż 
billi jagħmel bidla radikali lejn 
finanzjament ta’ investimenti orjentat lejn 
il-futur, bħar-R&Ż u l-innovazzjoni, u 
dan għandu jkun jidher b’mod ċar f’żieda 
konsiderevoli fil-finanzjament għar-
R&Ż&I tal-Unjoni meta mqabbel mal-
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ewlenin għal inizjattivi ewlenin oħrajn tal-
Ewropa 2020, b’mod partikolari dwar l-
Ewropa effiċjenti fir-riżorsi, politika 
industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni, u 
aġenda diġitali għall-Ewropa. Barra minn 
hekk , sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Ewropa 2020 relatati mar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika ta’ Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità u 
bħala t-triq li twassal għall-eċċellenza.

livell ta’ finanzjament għall-2013. F’dan 
il-kuntest, l-inizjattiva ewlenija Unjoni tal-
Innovazzjoni tistabbilixxi approċċ 
strateġiku u integrat lejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni, li jiffissa l-qafas u l-objettivi 
li l-iffinanzjar futur tal-Unjoni għar-riċerka 
u l-innovazzjoni għandu jikkontribwixxi 
għalihom. Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma 
wkoll fatturi ewlenin għal inizjattivi 
ewlenin oħrajn tal-Ewropa 2020, b’mod 
partikolari dwar l-Ewropa effiċjenti fir-
riżorsi, politika industrijali għall-era tal-
globalizzazzjoni, u aġenda diġitali għall-
Ewropa. Barra minn hekk , sabiex jintlaħqu 
l-objettivi tal-Ewropa 2020 relatati mar-
riċerka u l-innovazzjoni, il-politika ta’ 
Koeżjoni għandha rwol ewlieni fil-bini tal-
kapaċità u bħala t-triq li twassal għall-
eċċellenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jintlaħqu l-miri ambizzjużi tal-UE2020, biex insolvu l-isfidi kbar tagħna u 
nippreżentaw mod kif noħorġu mill-kriżi ekonomika, il-baġit propost ta’ 80 biljun Euro għal 
Orizzont 2020 mhuwiex suffiċjenti u ma jissodisfax ir-rakkomandazzjoni tal-PE biex jalloka 
100 biljun Euro lill-programm. Il-baġit propost jirrapreżenta biss żieda modesta (madwar 
6%) meta mqabbel mal-livell ta’ finanzjament tal-FP7 fl-2013.

Emenda 230
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 2020, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 2020, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
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ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. F’dan il-kuntest, l-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni 
tistabbilixxi approċċ strateġiku u integrat 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li jiffissa l-
qafas u l-objettivi li l-iffinanzjar futur tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni 
għandu jikkontribwixxi għalihom. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fatturi 
ewlenin għal inizjattivi ewlenin oħrajn tal-
Ewropa 2020, b’mod partikolari dwar l-
Ewropa effiċjenti fir-riżorsi, politika 
industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni, u 
aġenda diġitali għall-Ewropa. Barra minn 
hekk , sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Ewropa 2020 relatati mar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika ta’ Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità u 
bħala t-triq li twassal għall-eċċellenza.

ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. F’dan il-kuntest, l-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni 
tistabbilixxi approċċ strateġiku u integrat 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li jiffissa l-
qafas u l-objettivi li l-iffinanzjar futur tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni 
għandu jikkontribwixxi għalihom. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fatturi 
ewlenin għal inizjattivi ewlenin oħrajn tal-
Ewropa 2020, b’mod partikolari dwar l-
Ewropa effiċjenti fir-riżorsi, politika 
industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni, u 
aġenda diġitali għall-Ewropa. Barra minn 
hekk , sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Ewropa 2020 relatati mar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika ta’ Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità u 
bħala t-triq li twassal għall-eċċellenza kif 
ukoll fil-promozzjoni tar-riċerka dwar in-
negozju u l-investiment innovattiv u fl-
għajnuna għar-riċerka teknoloġika u 
applikata, il-linji pilota, l-azzjonijiet li 
jivvalidaw prodott bikri u l-ewwel 
produzzjoni ta' Teknoloġiji Ewlenin ta’ 
Appoġġ.

Or. en

Emenda 231
Patrizia Toia;

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 20204, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 20204, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
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mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. F’dan il-kuntest, l-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni 
tistabbilixxi approċċ strateġiku u integrat 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li jiffissa l-
qafas u l-objettivi li l-iffinanzjar futur tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni 
għandu jikkontribwixxi għalihom. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fatturi 
ewlenin għal inizjattivi ewlenin oħrajn tal-
Ewropa 2020, b’mod partikolari dwar l-
Ewropa effiċjenti fir-riżorsi, politika 
industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni, u 
aġenda diġitali għall-Ewropa. Barra minn 
hekk , sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Ewropa 2020 relatati mar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika ta’ Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità u 
bħala t-triq li twassal għall-eċċellenza.

mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. F’dan il-kuntest, l-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni 
tistabbilixxi approċċ strateġiku u integrat 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li jiffissa l-
qafas u l-objettivi li l-iffinanzjar futur tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni 
għandu jikkontribwixxi għalihom. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fatturi 
ewlenin għal inizjattivi ewlenin oħrajn tal-
Ewropa 2020, b’mod partikolari dwar l-
Ewropa effiċjenti fir-riżorsi, politika 
industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni, u 
aġenda diġitali għall-Ewropa. Barra minn 
hekk , sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Ewropa 2020 relatati mar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika ta’ Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità u 
billi tipprovdi t-triq li twassal għall-
eċċellenza għall-benefiċċju tax-xjentisti u 
r-riċerkaturi, kemm ix-xjenzati nisa kif 
ukoll l-irġiel, biex iwettqu riċerka u 
innovazzjoni avvanzati u tal-ogħla 
kwalità.

Or. it

Emenda 232
Gaston Franco;

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 2020, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 2020, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
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u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. F’dan il-kuntest, l-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni 
tistabbilixxi approċċ strateġiku u integrat 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li jiffissa l-
qafas u l-objettivi li l-iffinanzjar futur tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni 
għandu jikkontribwixxi għalihom. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fatturi 
ewlenin għal inizjattivi ewlenin oħrajn tal-
Ewropa 2020, b’mod partikolari dwar l-
Ewropa effiċjenti fir-riżorsi, politika 
industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni, u 
aġenda diġitali għall-Ewropa. Barra minn 
hekk , sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Ewropa 2020 relatati mar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika ta’ Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità u 
bħala t-triq li twassal għall-eċċellenza.

u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. F’dan il-kuntest, l-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni 
tistabbilixxi approċċ strateġiku u integrat 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li jiffissa l-
qafas u l-objettivi li l-iffinanzjar futur tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni 
għandu jikkontribwixxi għalihom. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fatturi 
ewlenin għal inizjattivi ewlenin oħrajn tal-
Ewropa 2020, b’mod partikolari dwar l-
Ewropa effiċjenti fir-riżorsi, politika 
industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni, u 
aġenda diġitali għall-Ewropa. Barra minn 
hekk , sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Ewropa 2020 relatati mar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika ta’ Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità u 
bħala t-triq li twassal għall-eċċellenza. Il-
politika ta’ innovazzjoni u l-politika ta’ 
Koeżjoni għandhom ikunu marbuta aktar 
mill-qrib billi tkun inkluża ‘għajnuna 
għal kompetittività industrijali’ bit-titlu 
ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti, flimkien 
ma’assistenza biex jintlaħqu l-ħtiġijiet tal-
kapital tal-investiment. Dan jista’ 
jipprovdi kontropiż għal inizjattivi f’ċerti 
reġjuni tad-dinja li saru ferm aktar 
attraenti mill-Ewropa għal investituri 
industrijali.

Or. fr

Emenda 233
Francisco Sosa Wagner;

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l- (3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
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istrateġija Ewropa 20204, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. F’dan il-kuntest, l-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni 
tistabbilixxi approċċ strateġiku u integrat 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li jiffissa l-
qafas u l-objettivi li l-iffinanzjar futur tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni 
għandu jikkontribwixxi għalihom. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fatturi 
ewlenin għal inizjattivi ewlenin oħrajn tal-
Ewropa 2020, b’mod partikolari dwar l-
Ewropa effiċjenti fir-riżorsi, politika 
industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni, u 
aġenda diġitali għall-Ewropa. Barra minn 
hekk , sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Ewropa 2020 relatati mar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika ta’ Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità u 
bħala t-triq li twassal għall-eċċellenza.

istrateġija Ewropa 20204, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. Ikun mixtieq li dan il-
qafas regolatorju jservi wkoll biex iħeġġeġ 
l-Istati Membri jżidu gradwalment il-
baġits li jallokaw għar-RŻI, filwaqt li 
jimxu lejn it-twaqqif ta’ persentaġġ 
minimu tal-PDG tagħhom bħala mezz ta’ 
kejl;mod wieħed kif tiġi inkoraġġuta din 
iż-żieda jista’ jkun li l-kundizzjonijiet 
minimi għall-parteċipazzjoni fil-
programmi u l-pjanijiet ta’ ħidma 
ta’Orizzont 2002 jiġu konnessi mal-
konformità ma’ dan ir-rekwiżit tal-Istati 
Membri li fihom huma bbażati l-entitajiet 
legali li jagħmlu l-applikazzjoni; dan 
jista’ jippromovi l-eċċellenza, u finalment 
l-ugwaljanza bejn il-pajjiżi. F’dan il-
kuntest, l-inizjattiva ewlenija Unjoni tal-
Innovazzjoni tistabbilixxi approċċ 
strateġiku u integrat lejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni, li jiffissa l-qafas u l-objettivi 
li l-iffinanzjar futur tal-Unjoni għar-riċerka 
u l-innovazzjoni għandu jikkontribwixxi 
għalihom. Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma 
wkoll fatturi ewlenin għal inizjattivi 
ewlenin oħrajn tal-Ewropa 2020, b’mod 
partikolari dwar l-Ewropa effiċjenti fir-
riżorsi, politika industrijali għall-era tal-
globalizzazzjoni, u aġenda diġitali għall-
Ewropa. Barra minn hekk , sabiex jintlaħqu 
l-objettivi tal-Ewropa 2020 relatati mar-
riċerka u l-innovazzjoni, il-politika ta’ 
Koeżjoni għandha rwol ewlieni fil-bini tal-
kapaċità u bħala t-triq li twassal għall-
eċċellenza.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tistabbilixxi l-għan fuq terminu ta’ żmien medju tal-inklużjoni ta’ 
rekwiżit li jikkonċerna l-investiment ta’ Stat Membru fir-RŻI bħala wieħed mill-kundizzjonijiet 
minimi meħtieġa għall-parteċipazzjoni f’azzjonijiet tal-Orizzont 2020, bil-għan li jintlaħaq 
bilanċ bejn il-livelli ta’ eċċellenza fl-Istati Membri kollha.

Emenda 234
Gunnar Hökmark;

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 2020, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. F’dan il-kuntest, l-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni 
tistabbilixxi approċċ strateġiku u integrat 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li jiffissa l-
qafas u l-objettivi li l-iffinanzjar futur tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni 
għandu jikkontribwixxi għalihom. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fatturi 
ewlenin għal inizjattivi ewlenin oħrajn tal-
Ewropa 2020, b’mod partikolari dwar l-
Ewropa effiċjenti fir-riżorsi, politika 
industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni, u 
aġenda diġitali għall-Ewropa. Barra minn 
hekk , sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Ewropa 2020 relatati mar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika ta’ Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità u 
bħala t-triq li twassal għall-eċċellenza.

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 2020, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża 
pubblika fuq ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex 
tattira l-investimenti privati, filwaqt li 
b’hekk tilħaq total akkumulattiv ta’ 3 % 
tal-prodott domestiku gross (PDG) sal-
2020 filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-
intesità tal-innovazzjoni. F’dan il-kuntest, 
l-inizjattiva ewlenija Unjoni tal-
Innovazzjoni tistabbilixxi approċċ 
strateġiku u integrat lejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni, li jiffissa l-qafas u l-objettivi 
li l-iffinanzjar futur tal-Unjoni għar-riċerka 
u l-innovazzjoni għandu jikkontribwixxi 
għalihom. Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma 
wkoll fatturi ewlenin għal inizjattivi 
ewlenin oħrajn tal-Ewropa 2020, b’mod 
partikolari dwar l-Ewropa effiċjenti fir-
riżorsi, politika industrijali għall-era tal-
globalizzazzjoni, u aġenda diġitali għall-
Ewropa. Barra minn hekk , sabiex jintlaħqu 
l-objettivi tal-Ewropa 2020 relatati mar-
riċerka u l-innovazzjoni, il-politika ta’ 
Koeżjoni għandha rwol ewlieni fil-bini tal-
kapaċità u bħala t-triq li twassal għall-
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eċċellenza.

Or. en

Emenda 235
Ioan Enciu;

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 2020, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. F’dan il-kuntest, l-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni 
tistabbilixxi approċċ strateġiku u integrat 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li jiffissa l-
qafas u l-objettivi li l-iffinanzjar futur tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni 
għandu jikkontribwixxi għalihom. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fatturi 
ewlenin għal inizjattivi ewlenin oħrajn tal-
Ewropa 2020, b’mod partikolari dwar l-
Ewropa effiċjenti fir-riżorsi, politika 
industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni, u 
aġenda diġitali għall-Ewropa. Barra minn 
hekk , sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Ewropa 2020 relatati mar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika ta’ Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità u 
bħala t-triq li twassal għall-eċċellenza.

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 2020, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. F’dan il-kuntest, l-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni 
tistabbilixxi approċċ strateġiku u integrat 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li jiffissa l-
qafas u l-objettivi li l-iffinanzjar futur tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni 
għandu jikkontribwixxi għalihom. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fatturi 
ewlenin għal inizjattivi ewlenin oħrajn tal-
Ewropa 2020, b’mod partikolari dwar l-
Ewropa effiċjenti fir-riżorsi, politika 
industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni, u 
aġenda diġitali għall-Ewropa. Barra minn 
hekk , sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Ewropa 2020 relatati mar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika ta’ Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità, 
il-kontribut għat-tkabbir u l-konverġenza 
tar-reġjuni Ewropej u bħala t-triq li 
twassal għall-eċċellenza.

Or. en
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Emenda 236
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 2020, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. F’dan il-kuntest, l-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni 
tistabbilixxi approċċ strateġiku u integrat 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li jiffissa l-
qafas u l-objettivi li l-iffinanzjar futur tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni 
għandu jikkontribwixxi għalihom. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fatturi 
ewlenin għal inizjattivi ewlenin oħrajn tal-
Ewropa 2020, b’mod partikolari dwar l-
Ewropa effiċjenti fir-riżorsi, politika 
industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni, u 
aġenda diġitali għall-Ewropa. Barra minn 
hekk , sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Ewropa 2020 relatati mar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika ta’ Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità u 
bħala t-triq li twassal għall-eċċellenza.

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 2020, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. F’dan il-kuntest, l-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni 
tistabbilixxi approċċ strateġiku u integrat 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li jiffissa l-
qafas u l-objettivi li l-iffinanzjar futur tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni 
għandu jikkontribwixxi għalihom. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fatturi 
ewlenin għal inizjattivi ewlenin oħrajn u 
objettivi politiċi tal-Ewropa 2020, b’mod 
partikolari dwar l-Ewropa effiċjenti fir-
riżorsi, politika industrijali għall-era tal-
globalizzazzjoni, il-klima u l-miri politiċi 
tal-enerġija, u aġenda diġitali għall-
Ewropa. Barra minn hekk , sabiex jintlaħqu 
l-objettivi tal-Ewropa 2020 relatati mar-
riċerka u l-innovazzjoni, il-politika ta’ 
Koeżjoni għandha rwol ewlieni fil-bini tal-
kapaċità u bħala t-triq li twassal għall-
eċċellenza.

Or. en
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Emenda 237
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 2020, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità 
tal-innovazzjoni. F’dan il-kuntest, l-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni 
tistabbilixxi approċċ strateġiku u integrat 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li jiffissa l-
qafas u l-objettivi li l-iffinanzjar futur tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni 
għandu jikkontribwixxi għalihom. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fatturi 
ewlenin għal inizjattivi ewlenin oħrajn tal-
Ewropa 2020, b’mod partikolari dwar l-
Ewropa effiċjenti fir-riżorsi, politika 
industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni, u 
aġenda diġitali għall-Ewropa. Barra minn 
hekk , sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Ewropa 2020 relatati mar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika ta’ Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità u 
bħala t-triq li twassal għall-eċċellenza.

(3) L-Unjoni hija impenjata li tikseb l-
istrateġija Ewropa 2020, li stipulat l-
objettivi tat-tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklussiv, fejn aċċennat ir-rwol tar-
riċerka u l-innovazzjoni bħala katalizzaturi 
ewlenin tal-prosperità soċjali u ekonomika 
u tas-sostenibbiltà ambjentali u li tiffissa l-
mira għaliha nfisha biex iżżid l-ispiża fuq 
ir-Riċerka u l-Iżvilupp biex tilħaq 3 % tal-
prodott domestiku gross (PDG) sal-2020 
filwaqt li tiżviluppa indikatur tal-intesità
tal-innovazzjoni. F’dan il-kuntest, l-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni 
tistabbilixxi approċċ strateġiku u integrat 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, li jiffissa l-
qafas u l-objettivi li l-iffinanzjar futur tal-
Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni 
għandu jikkontribwixxi għalihom. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma wkoll fatturi 
ewlenin għal inizjattivi ewlenin oħrajn tal-
Ewropa 2020, b’mod partikolari dwar l-
Ewropa effiċjenti fir-riżorsi, politika 
industrijali għall-era tal-globalizzazzjoni, u 
aġenda diġitali għall-Ewropa. Barra minn 
hekk , sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-
Ewropa 2020 relatati mar-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika ta’ Koeżjoni 
għandha rwol ewlieni fil-bini tal-kapaċità u 
l-infrastrutturi u bħala t-triq li twassal 
għall-eċċellenza.

Or. en

Emenda 238
Amelia Andersdotter, Christian Engström

Proposta għal regolament
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Parlament Ewropew appella għal 
simplifikazzjoni radikali tal-iffinanzjar tar-
riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni fir-
Riżoluzzjoni tiegħu tal-
11 ta’ Novembru 2010, enfasizza l-
importanza tal-Unjoni tal-Innovazzjoni 
għat-trasformazzjoni tal-Ewropa għal dinja 
ta’ wara l-kriżi, fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
12 ta’ Mejju 2011, ġibed l-attenzjoni għal 
tagħlim importanti li għandhom jittieħdu 
b’segwitu tal-evalwazzjoni interim tas-
Seba’ Programm Kwadru fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 2011 u appoġġa l-
kunċett ta’ qafas strateġiku komuni għall-
iffinanzjar tar-riċerka u l-innovazzjoni fir-
riżoluzzjoni tiegħu tas-
27 ta’ Settembru 20118.

(5) Il-Parlament Ewropew appella għal 
simplifikazzjoni radikali tal-iffinanzjar tar-
riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni fir-
Riżoluzzjoni tiegħu tal-
11 ta’ Novembru 2010, enfasizza l-
importanza tal-Unjoni tal-Innovazzjoni 
għat-trasformazzjoni tal-Ewropa għal dinja 
ta’ wara l-kriżi, fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
12 ta’ Mejju 2011, ġibed l-attenzjoni għal 
tagħlim importanti li għandhom jittieħdu 
b’segwitu tal-evalwazzjoni interim tas-
Seba’ Programm Kwadru fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 2011 u appoġġa l-
kunċett ta’ qafas strateġiku komuni għall-
iffinanzjar tar-riċerka u l-innovazzjoni fir-
riżoluzzjoni tiegħu tas-
27 ta’ Settembru 20118. Il-Programm 
Orizzont 2020 għandu, għalhekk, jingħata 
żieda sostanzjali fil-baġit meta mqabbel 
mas-Seba’ Programm Kwadru, inkluż it-
trasferiment ta’ mill-anqas 5% tal-baġit 
tal-Politika Agrikola Komuni 2014-2020.

Or. en

Emenda 239
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Il-Parlament Ewropew appella għal 
simplifikazzjoni radikali tal-iffinanzjar tar-
riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni fir-
Riżoluzzjoni tiegħu tal-
11 ta’ Novembru 2010, enfasizza l-
importanza tal-Unjoni tal-Innovazzjoni 
għat-trasformazzjoni tal-Ewropa għal dinja 
ta’ wara l-kriżi, fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
12 ta’ Mejju 2011, ġibed l-attenzjoni għal 
tagħlim importanti li għandhom jittieħdu 

(5) Il-Parlament Ewropew appella għal 
simplifikazzjoni radikali tal-iffinanzjar tar-
riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni fir-
Riżoluzzjoni tiegħu tal-
11 ta’ Novembru 2010, enfasizza l-
importanza tal-Unjoni tal-Innovazzjoni 
għat-trasformazzjoni tal-Ewropa għal dinja 
ta’ wara l-kriżi, fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-
12 ta’ Mejju 2011, ġibed l-attenzjoni għal 
tagħlimiet importanti li għandhom jittieħdu 
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b’segwitu tal-evalwazzjoni interim tas-
Seba’ Programm Kwadru fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 2011 u appoġġa l-
kunċett ta’ qafas strateġiku komuni għall-
iffinanzjar tar-riċerka u l-innovazzjoni fir-
riżoluzzjoni tiegħu tas-
27 ta’ Settembru 20118.

b’segwitu tal-evalwazzjoni interim tas-
Seba’ Programm Kwadru fir-riżoluzzjoni 
tiegħu tat-8 ta’ Ġunju 2011 u appoġġa l-
kunċett ta’ qafas strateġiku komuni għall-
iffinanzjar tar-riċerka u l-innovazzjoni, 
filwaqt li fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-
27 ta’ Settembru 2011 talab li jkun hemm 
irduppjar tal-baġit meta mqabbel mas-
Seba’ Programm Kwadru.

Or. en

Emenda 240
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-
11 ta’ Novembru 2010, il-Parlament 
Ewropew esprima wkoll ir-riserva tiegħu 
dwar it-tneħħija tar-rekwiżit legali tal-
opinjoni tal-kumitati tar-rappreżentanti 
tal-Istati Membri dwar l-għażla ta’ 
proġetti b’impatt fuq l-etika, is-sigurtà u 
d-difiża.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-rekwiżit legali, applikabbi fi ħdan is-Seba’ Programm Kwadru u bl-appoġġ tal-
Parlament Ewropew permezz tar-Riżoluzzjoni tal-11 ta’ Novembru 2010, huwa konness ukoll 
mal-prinċipju tal-Unjoni Ewropea tar-rispett għad-diversità kulturali u l-opinjonijiet etiċi tal-
Istati Membri, li għandu jitqies fid-distribuzzjoni tal-iffinanzjar rilevanti, u jiffaċilita l-fluss 
tal-informazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-pubbliku ġenerali bl-aħjar mod, filwaqt li 
b’hekk jiżgura t-trasparenza.

Emenda 241
Judith A. Merkies
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Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tat-12 ta’ Mejju 2012 dwar l-
‘Unjoni tal-Innovazzjoni’ enfasizzat l-
importanza tal-aċċelerazzjoni tal-
innovazzjoni għall-ksib ta’ soluzzjonijiet 
għall-isfidi soċjetali kondiviżi kbar li 
tiffaċċja s-soċjetà Ewropea, jiġifieri:
- it-tibdiliet demografiċi attwali: soċjetà li 
kulma jmur qed tixjieħ, popolazzjoni 
dinjija li kulma jmur qed tikber 
(nutrizzjoni, saħħa, prevenzjoni tal-mard), 
l-urbanizzazzjoni, il-koeżjoni soċjali u l-
migrazzjoni;
- it-tranżizzjoni għal ġestjoni sostenibbli 
tar-riżorsi (bijoloġiċi u mhux bijoloġiċi): 
it-tibdil fil-klima, l-enerġija rinnovabbli, l-
effiċjenza tar-riżorsi, l-iskarsezza tal-ilma, 
l-għargħar u l-isforzi għas-sigurtà u s-
sostituzzjoni ta' materji primi;
- bażi ekonomika b'saħħitha, stabbli, 
ekwitabbli u kompetittiva: l-irkupru 
ekonomiku, l-isfruttar ta' soċjetà bbażata 
fuq l-għarfien, u spinta lill-kompetittività 
u l-impjiegi tal-UE,
Dawn it-tliet sfidi soċjetali huma konnessi 
flimkien u jinkludu l-isfidi kollha, kif 
imsemmija fl-ambitu tat-tieni pilastru tal-
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 242
Adam Gierek;

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Waħda mill-isfidi serji li hija fil-mira 
tad-dispożizzjonijiet tal-programm 
Orizzont 2020 hija t-tibdil fil-klima; 
għaldaqstant, jirriżulta li r-riċerka 
xjentifika klimatoloġika dwar il-kawżi tat-
tibdil fil-klima, kif ukoll il-prevenzjoni tal-
effetti tat-tibdil fi-klima permezz tad-
definizzjoni tal-possibilitajiet għall-aħjar 
adattament, għandu jkollhom rwol 
ewlieni. 

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-objettiv huwa li jinkiseb fehim aħjar dwar it-tibdil fil-klima sabiex wieħed jipprevjeni li 
jinħassu l-effetti tiegħu u biex isiru investimenti għall-adattament li jinvolvu ħafna spejjeż 
iżda li huma meħtieġa.

Emenda 243
Hermann Winkler;

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fil-Komunikazzjoni “Baġit għall-
Ewropa 2020”, il-Kummissjoni pproponiet 
li tindirizza, permezz ta’ Qafas Strateġiku 
Komuni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 
uniku, l-oqsma koperti fil-perjodu 2007-
2013 taħt is-Seba’ Programm Kwadru 
għar-Riċerka u l-parti tal-innovazzjoni tal-
Programm Kwadru għall-Kompetittività u 
l-Innovazzjoni, kif ukoll l-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 
sabiex tintlaħaq il-mira tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 fejn l-infiq fir-Riċerka u l-
Iżvilupp jiżdied għal 3 % tal-PDG sal-
2020. F’dik il-Komunikazzjoni, il-
Kummissjoni impenjat ruħha wkoll li 
tissimplifika t-tibdil fil-klima fil-

(10) Fil-Komunikazzjoni “Baġit għall-
Ewropa 2020”, il-Kummissjoni pproponiet 
li tindirizza, permezz ta’ Qafas Strateġiku 
Komuni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 
uniku, l-oqsma koperti fil-perjodu 2007-
2013 taħt is-Seba’ Programm Kwadru 
għar-Riċerka u l-parti tal-innovazzjoni tal-
Programm Kwadru għall-Kompetittività u 
l-Innovazzjoni, kif ukoll l-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 
sabiex tintlaħaq il-mira tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 fejn l-infiq fir-Riċerka u l-
Iżvilupp jiżdied għal 3 % tal-PDG sal-
2020. F’dik il-Komunikazzjoni, il-
Kummissjoni impenjat ruħha wkoll li 
tissimplifika t-tibdil fil-klima fil-
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programmi ta’ nfieq tal-Unjoni, u biex 
tagħti tal-anqas 20% tal-baġit tal-Unjoni 
għall-objettivi relatati mal-klima. L-azzjoni 
klimatika u l-effiċjenza fir-riżorsi huma 
objettivi ta’ rinforz reċiproku għall-kisba 
tal-iżvilupp sostenibbli. L-objettivi 
speċifiki relatati mat-tnejn għandhom 
ikunu kkumplimentati permezz tal-objettivi 
speċifiċi l-oħrajn tal-Orizzont 2020.
B’riżulatat ta’ dan huwa mistenni li tal-
inqas 60% tal-baġit kollu tal-Orizzont 
2020 għandu jkun relatat mal-iżvilupp 
sostenibbli. Huwa mistenni wkoll li n-
nefqa relatata mal-klima għandha taqbeż 
il-35% tal-baġit, inkluż il-miżuri 
kompatibbli b’mod reċiproku li jtejbu l-
effiċjenza tar-riżorsi. Il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi informazzjoni fuq l-
iskala u r-riżultati ta' appoġġ għall-
objettivi tat-tibdil fil-klima. In-nefqa 
relatata mal-klima taħt l-Orizzont 2020 
għandha timxi skont il-metodoloġija 
ddikjarata f’dik il-Komunikazzjoni.

programmi ta’ nfieq tal-Unjoni, u biex 
tagħti tal-anqas 20% tal-baġit tal-Unjoni 
għall-objettivi relatati mal-klima. L-azzjoni 
klimatika u l-effiċjenza fir-riżorsi huma 
objettivi ta’ rinforz reċiproku għall-kisba 
tal-iżvilupp sostenibbli. L-objettivi 
speċifiki relatati mat-tnejn għandhom 
ikunu kkumplimentati permezz tal-objettivi 
speċifiċi l-oħrajn tal-Orizzont 2020.

Or. de

Emenda 244
Adam Gierek;

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Fil-Komunikazzjoni “Baġit għall-
Ewropa 2020”13, il-Kummissjoni 
pproponiet li tindirizza, permezz ta’ Qafas 
Strateġiku Komuni għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni uniku, l-oqsma koperti fil-
perjodu 2007-2013 taħt is-Seba’ Programm 
Kwadru għar-Riċerka u l-parti tal-
innovazzjoni tal-Programm Kwadru għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni, kif ukoll l-
Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija (EIT) sabiex tintlaħaq il-mira 
tal-Istrateġija Ewropa 2020 fejn l-infiq fir-

(10) Fil-Komunikazzjoni “Baġit għall-
Ewropa 2020”, il-Kummissjoni pproponiet 
li tindirizza, permezz ta’ Qafas Strateġiku 
Komuni għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 
uniku, l-oqsma koperti fil-perjodu 2007-
2013 taħt is-Seba’ Programm Kwadru 
għar-Riċerka u l-parti tal-innovazzjoni tal-
Programm Kwadru għall-Kompetittività u 
l-Innovazzjoni, kif ukoll l-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 
sabiex tintlaħaq il-mira tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 fejn l-infiq fir-Riċerka u l-
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Riċerka u l-Iżvilupp jiżdied għal 3 % tal-
PDG sal-2020. F’dik il-Komunikazzjoni, 
il-Kummissjoni impenjat ruħha wkoll li 
tissimplifika t-tibdil fil-klima fil-
programmi ta’ nfieq tal-Unjoni, u biex 
tagħti tal-anqas 20% tal-baġit tal-Unjoni 
għall-objettivi relatati mal-klima. L-
azzjoni klimatika u l-effiċjenza fir-riżorsi 
huma objettivi ta’ rinforz reċiproku għall-
kisba tal-iżvilupp sostenibbli. L-objettivi 
speċifiki relatati mat-tnejn għandhom ikunu 
kkumplimentati permezz tal-objettivi 
speċifiċi l-oħrajn tal-Orizzont 2020. 
B’riżulatat ta’ dan huwa mistenni li tal-
inqas 60% tal-baġit kollu tal-Orizzont 2020 
għandu jkun relatat mal-iżvilupp 
sostenibbli. Huwa mistenni wkoll li n-
nefqa relatata mal-klima għandha taqbeż 
il-35% tal-baġit, inkluż il-miżuri 
kompatibbli b’mod reċiproku li jtejbu l-
effiċjenza tar-riżorsi. Il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi informazzjoni fuq l-
iskala u r-riżultati ta' appoġġ għall-objettivi 
tat-tibdil fil-klima. In-nefqa relatata mal-
klima taħt l-Orizzont 2020 għandha timxi 
skont il-metodoloġija ddikjarata f’dik il-
Komunikazzjoni.

Iżvilupp jiżdied għal 3 % tal-PDG sal-
2020. F’dik il-Komunikazzjoni, il-
Kummissjoni impenjat ruħha wkoll li 
tissimplifika l-kwestjonijiet tat-tibdil fil-
klima fil-programmi ta’ nfieq tal-Unjoni, u 
biex tagħti tal-anqas 20% tal-baġit tal-
Unjoni għall-objettivi konnessi mal-
pakkett dwar il-klima u l-enerġija. L-
azzjonijiet f’dan il-qasam u l-effiċjenza 
fir-riżorsi huma objettivi ta’ rinforz 
reċiproku għall-kisba tal-iżvilupp 
sostenibbli, jiġifieri l-iżvilupp li jqis il-
koeżjoni soċjali, l-ekoloġija u l-
kompetittività ekonomika. L-objettivi 
speċifiċi relatati mat-tnejn għandhom ikunu 
kkumplimentati permezz tal-objettivi 
speċifiċi l-oħrajn tal-Orizzont 2020. 
B’riżultat ta’ dan huwa mistenni li tal-inqas 
60% tal-baġit kollu tal-Orizzont 2020 
għandu jkun relatat mal-iżvilupp 
sostenibbli. Huwa mistenni wkoll li n-
nefqa relatata mal-effetti tat-tibdil fil-
klima għandha taqbeż il-35 % tal-baġit, 
inkluż il-miżuri kompatibbli b’mod 
reċiproku li jtejbu l-effiċjenza tar-riżorsi. 
Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
informazzjoni fuq l-iskala u r-riżultati ta' 
appoġġ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima. 
In-nefqa relatata mal-klima taħt l-Orizzont 
2020 għandha timxi skont il-metodoloġija 
ddikjarata f’dik il-Komunikazzjoni.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emenda tispeċifika l-objettivi li fir-rigward tagħhom il-baġit tal-Unjoni Ewropea se jalloka 
fondi sinifikanti bil-għan li tippromwovi l-iżvilupp sostenibbli.

Emenda 245
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Premessa 11
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea –
Orizzont 2020 (minn hawn ’il quddiem 
“Orizzont 2020”), jiffoka fuq tliet 
prijoritajiet, b’mod partikolari l-
ġenerazzjoni tax-xjenza eċċellenti sabiex 
tissaħħaħ l-eċċellenza mill-aqwa tal-Unjoni 
fix-xjenza, it-trawwim tat-tmexxija 
industrijali biex jiġu appoġġati n-negozji, 
inklużi l-impriżi żgħar u medji (SMEs) u l-
innovazzjoni u l-indirizzar ta’ sfidi tas-
soċjetà, biex jingħata rispons dirett għall-
isfidi identifikati fl-istrateġija Ewropa 2020 
billi jiġu appoġġati attivitajiet li jkopru l-
ispettru kollu mir-riċerka sas-suq. Orizzont
2020 għandu jappoġġa l-istadji kollha fil-
katina tal-innovazzjoni, speċjalment 
attivitajiet eqreb għas-suq inklużi 
strumenti finanzjarji innovattivi, kif ukoll 
innovazzjoni mhux tekonoloġika u soċjali, 
u jimmira li jissodisfa l-ħtiġijiet tar-
riċerka għal spettru wiesgħa ta’ politiki 
tal-Unjoni billi jagħmel enfasi fuq l-aktar 
użu u disseminazzjoni mifruxin tal-
għarfien iġġenerat mill-attivitajiet 
appoġġati sal-isfruttar kummerċjali 
tiegħu. Il-prijoritajiet tal-Orizzont 2020 
għandhom ikunu wkoll appoġġati permezz 
ta’ programm skont it-Trattat tal-Euratom 
dwar ir-riċerka u t-taħriġ nukleari.

(11) Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea –
Orizzont 2020 (minn hawn ’il quddiem 
“Orizzont 2020”), jiffoka fuq tliet 
prijoritajiet, b’mod partikolari l-
ġenerazzjoni tax-xjenza eċċellenti sabiex 
tissaħħaħ l-eċċellenza mill-aqwa tal-Unjoni 
fix-xjenza, it-trawwim tat-tmexxija 
industrijali biex jiġu appoġġati n-negozji, 
inklużi l-impriżi żgħar u medji (SMEs) u l-
innovazzjoni u l-indirizzar ta’ sfidi tas-
soċjetà, biex jingħata rispons dirett għall-
isfidi identifikati fl-istrateġija Ewropa 2020 
billi jiġu appoġġati attivitajiet li jkopru l-
ispettru kollu mir-riċerka sas-suq. Filwaqt 
li l-valur miżjud tal-Unjoni jinsab 
prinċipalment fl-iffinanzjar ta’ riċerka 
prekompetittiva, transnazzjonali u 
kollaborattiva li għandha tkun il-bażi tal-
Orizzont 2020, jeħtieġ ukoll li jsir enfasi 
fuq l-aktar użu wiesa’ possibbli u d-
disseminazzjoni tal-għarfien iġġenerat 
mill-attivitajiet appoġġati għall-isfruttar 
kummerċjali tiegħu. Għalhekk,
Orizzont 2020 għandu jappoġġa l-istadji 
kollha fil-katina tar-riċerka u l-
innovazzjoni, inklużi riċerka bażika, 
riċerka applikata, trasferiment tal-
għarfien, strumenti finanzjarji innovattivi, 
kif ukoll innovazzjoni mhux teknoloġika u 
soċjali. Orizzont 2020 għandu japplika 
skala flessibbli, fejn aktar ma l-attività 
appoġġata tkun qrib is-suq, aktar 
għandha tiċkien il-parti li tiġi ffinanzjata 
minn Orizzont 2020, u aktar għandha 
tikber il-parti li għandha tattira 
finanzjament minn sorsi oħra, bħal Fondi 
Strutturali, finanzjament 
nazzjonali/reġjonali jew is-settur privat. 
Il-prijoritajiet tal-Orizzont 2020 għandhom 
ikunu wkoll appoġġati permezz ta’ 
programm skont it-Trattat tal-Euratom 
dwar ir-riċerka u t-taħriġ nukleari.

Or. en
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Emenda 246
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea –
Orizzont 2020 (minn hawn ’il quddiem 
“Orizzont 2020”), jiffoka fuq tliet 
prijoritajiet, b’mod partikolari l-
ġenerazzjoni tax-xjenza eċċellenti sabiex 
tissaħħaħ l-eċċellenza mill-aqwa tal-Unjoni 
fix-xjenza, it-trawwim tat-tmexxija 
industrijali biex jiġu appoġġati n-negozji, 
inklużi l-impriżi żgħar u medji (SMEs) u l-
innovazzjoni u l-indirizzar ta’ sfidi tas-
soċjetà, biex jingħata rispons dirett għall-
isfidi identifikati fl-istrateġija Ewropa 2020 
billi jiġu appoġġati attivitajiet li jkopru l-
ispettru kollu mir-riċerka sas-suq. Orizzont
2020 għandu jappoġġa l-istadji kollha fil-
katina tal-innovazzjoni, speċjalment 
attivitajiet eqreb għas-suq inklużi 
strumenti finanzjarji innovattivi, kif ukoll 
innovazzjoni mhux tekonoloġika u soċjali, 
u jimmira li jissodisfa l-ħtiġijiet tar-
riċerka għal spettru wiesgħa ta’ politiki 
tal-Unjoni billi jagħmel enfasi fuq l-aktar 
użu u disseminazzjoni mifruxin tal-
għarfien iġġenerat mill-attivitajiet 
appoġġati sal-isfruttar kummerċjali 
tiegħu. Il-prijoritajiet tal-Orizzont 2020 
għandhom ikunu wkoll appoġġati permezz 
ta’ programm taħt it-Trattat Euratom dwar 
ir-riċerka u t-taħriġ nukleari.

(11) Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea –
Orizzont 2020 (minn hawn ’il quddiem 
“Orizzont 2020”), jiffoka fuq tliet 
prijoritajiet, b’mod partikolari l-
ġenerazzjoni tax-xjenza eċċellenti sabiex 
tissaħħaħ l-eċċellenza mill-aqwa tal-Unjoni 
fix-xjenza, it-trawwim tat-tmexxija 
industrijali biex jiġu appoġġati n-negozji, 
inklużi l-impriżi żgħar u medji (SMEs) u l-
innovazzjoni u l-indirizzar ta’ sfidi tas-
soċjetà, biex jingħata rispons dirett għall-
isfidi identifikati fl-istrateġija Ewropa 2020 
billi jiġu appoġġati attivitajiet li jkopru l-
ispettru kollu mir-riċerka sas-suq. Filwaqt 
li l-valur miżjud tal-Unjoni jinsab 
prinċipalment fl-iffinanzjar ta’ riċerka 
prekompetittiva, transnazzjonali u 
kollaborattiva li għandha tkun il-bażi tal-
Orizzont 2020, jeħtieġ li jsir enfasi ukoll 
fuq l-aktar użu wiesa’ possibbli u d-
disseminazzjoni tal-għarfien iġġenerat 
mill-attivitajiet appoġġati għall-isfruttar 
kummerċjali tiegħu. Għalhekk,
Orizzont 2020 għandu jappoġġa l-istadji 
kollha fil-katina tar-riċerka u l-
innovazzjoni, inklużi strumenti finanzjarji 
innovattivi, kif ukoll innovazzjoni mhux 
teknoloġika u soċjali. Orizzont 2020 
għandu jagħti spinta għal ingranaġġ 
konsiderevoli minn sorsi oħrajn, fejn l-
attivitajiet li huma eqreb lejn is-suq 
għandhom jattiraw l-iffinanzjar mill-
Fondi Strutturali, finanzjament 
nazzjonali/reġjonali u s-settur privat. Il-
prijoritajiet tal-Orizzont 2020 għandhom 
ikunu wkoll appoġġati permezz ta’ 
programm taħt it-Trattat Euratom dwar ir-
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riċerka u t-taħriġ nukleari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm appoġġ kontinwu għar-R&Ż u l-attivitajiet innovattivi, iżda għandu 
jinżamm bilanċ tajjeb.  Il-qalba tal-Orizzont 2020 għandhom jibqgħu il-proġetti tar-R&Ż 
transnazzjonali, kollaborattivi u prekompettittivi, filwaqt li r-riżultati ta’ dawn il-proġetti 
għandu jkollhom impatt reali u għandhom jintużaw aħjar fi prodotti u servizzi ġodda biex 
jgħinu jsolvu l-bidliet fis-soċjetà u jisfruttaw l-opportunitajiet ekonomiċi. Aktar ma l-attività 
tkun qrib is-suq, anqas ikun meħtieġ finanzjament minn Orizzont 2020 u anqas dan ikun 
mixtieq, u dan jipprovdi wkoll id-daqs tal-finanzjament assoċjat ma’ dan it-tip ta’ attivitajiet.

Emenda 247
Gunnar Hökmark;

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea –
Orizzont 2020 (minn hawn ’il quddiem 
“Orizzont 2020”), jiffoka fuq tliet 
prijoritajiet, b’mod partikolari l-
ġenerazzjoni tax-xjenza eċċellenti sabiex 
tissaħħaħ l-eċċellenza mill-aqwa tal-Unjoni 
fix-xjenza, it-trawwim tat-tmexxija 
industrijali biex jiġu appoġġati n-negozji, 
inklużi l-impriżi żgħar u medji (SMEs) u l-
innovazzjoni u l-indirizzar ta’ sfidi tas-
soċjetà, biex jingħata rispons dirett għall-
isfidi identifikati fl-istrateġija Ewropa 2020 
billi jiġu appoġġati attivitajiet li jkopru l-
ispettru kollu mir-riċerka sas-suq. Orizzont 
2020 għandu jappoġġa l-istadji kollha fil-
katina tal-innovazzjoni, speċjalment 
attivitajiet eqreb għas-suq inklużi 
strumenti finanzjarji innovattivi, kif ukoll 
innovazzjoni mhux tekonoloġika u soċjali, 
u jimmira li jissodisfa l-ħtiġijiet tar-riċerka 
għal spettru wiesgħa ta’ politiki tal-Unjoni 
billi jagħmel enfasi fuq l-aktar użu u 
disseminazzjoni mifruxin tal-għarfien 

(11) Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea –
Orizzont 2020 (minn hawn ’il quddiem 
“Orizzont 2020”), jiffoka fuq tliet 
prijoritajiet, b’mod partikolari l-
ġenerazzjoni tax-xjenza eċċellenti sabiex 
tissaħħaħ l-eċċellenza mill-aqwa tal-Unjoni 
fix-xjenza, it-trawwim tat-tmexxija 
industrijali biex jiġu appoġġati n-negozji, 
inklużi l-impriżi żgħar u medji (SMEs) u l-
innovazzjoni u l-indirizzar ta’ sfidi tas-
soċjetà, biex jingħata rispons dirett għall-
isfidi identifikati fl-istrateġija Ewropa 2020 
billi jiġu appoġġati attivitajiet li jkopru l-
ispettru kollu mir-riċerka sas-suq. 
Orizzont 2020 għandu jappoġġa l-istadji 
kollha fil-katina tal-innovazzjoni, 
speċjalment riċerka innovattiva u 
avvanzata u attivitajiet eqreb għas-suq , kif 
ukoll innovazzjoni mhux tekonoloġika u 
soċjali, u jimmira li jissodisfa l-ħtiġijiet tar-
riċerka għal spettru wiesgħa ta’ politiki tal-
Unjoni billi jagħmel enfasi fuq l-aktar użu 
u disseminazzjoni mifruxin tal-għarfien 
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iġġenerat mill-attivitajiet appoġġati sal-
isfruttar kummerċjali tiegħu. Il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020 għandhomikunu wkoll 
appoġġati permezz ta’ programm skont it-
Trattat Euratom dwar ir-riċerka u t-taħriġ 
nukleari.

iġġenerat mill-attivitajiet appoġġati sal-
isfruttar kummerċjali tiegħu. Il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020 għandhom ikunu wkoll 
appoġġati permezz ta’programm skont it-
Trattat tal-Euratom dwar ir-riċerka u t-
taħriġ nukleari.

Or. en

Emenda 248
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea –
Orizzont 2020 (minn hawn ’il quddiem 
“Orizzont 2020”), jiffoka fuq tliet 
prijoritajiet, b’mod partikolari l-
ġenerazzjoni tax-xjenza eċċellenti sabiex 
tissaħħaħ l-eċċellenza mill-aqwa tal-Unjoni 
fix-xjenza, it-trawwim tat-tmexxija 
industrijali biex jiġu appoġġati n-negozji, 
inklużi l-impriżi żgħar u medji (SMEs) u l-
innovazzjoni u l-indirizzar ta’ sfidi tas-
soċjetà, biex jingħata rispons dirett għall-
isfidi identifikati fl-istrateġija Ewropa 2020 
billi jiġu appoġġati attivitajiet li jkopru l-
ispettru kollu mir-riċerka sas-suq. Orizzont 
2020 għandu jappoġġa l-istadji kollha fil-
katina tal-innovazzjoni, speċjalment 
attivitajiet eqreb għas-suq inklużi strumenti 
finanzjarji innovattivi, kif ukoll 
innovazzjoni mhux tekonoloġika u soċjali, 
u jimmira li jissodisfa l-ħtiġijiet tar-riċerka 
għal spettru wiesgħa ta’ politiki tal-Unjoni 
billi jagħmel enfasi fuq l-aktar użu u 
disseminazzjoni mifruxin tal-għarfien 
iġġenerat mill-attivitajiet appoġġati sal-
isfruttar kummerċjali tiegħu. Il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020 għandhom ikunu wkoll 
appoġġati permezz ta’ programm skont it-
Trattat Euratom dwar ir-riċerka u t-taħriġ 

(11) Il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea –
Orizzont 2020 (minn hawn ’il quddiem 
“Orizzont 2020”), jiffoka fuq tliet 
prijoritajiet, b’mod partikolari l-
ġenerazzjoni tax-xjenza eċċellenti sabiex 
tissaħħaħ l-eċċellenza mill-aqwa tal-Unjoni 
fix-xjenza, it-trawwim tat-tmexxija 
industrijali globali biex jiġu appoġġati n-
negozji, inklużi l-impriżi żgħar u medji 
(SME) u l-innovazzjoni u l-indirizzar ta’ 
sfidi tas-soċjetà, biex jingħata rispons dirett 
għall-isfidi identifikati fl-istrateġija 
Ewropa 2020 billi jiġu appoġġati 
attivitajiet li jkopru l-ispettru kollu mir-
riċerka sas-suq. Orizzont 2020 għandu 
jappoġġa l-istadji kollha fil-katina tal-
innovazzjoni, speċjalment attivitajiet eqreb 
għas-suq inklużi strumenti finanzjarji 
innovattivi, kif ukoll innovazzjoni mhux 
tekonoloġika u soċjali, u jimmira li 
jissodisfa l-ħtiġijiet tar-riċerka għal spettru 
wiesgħa ta’ politiki tal-Unjoni billi jagħmel 
enfasi fuq l-aktar użu u disseminazzjoni 
mifruxin tal-għarfien, forma ta’ riżultati 
xjentifiċi u innovattivi, artefatti, metodi u 
proċessi, iġġenerat mill-attivitajiet 
appoġġati sal-isfruttar kummerċjali tiegħu. 
Il-prijoritajiet tal-Orizzont 2020 għandhom 
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nukleari. ikunu wkoll appoġġati permezz ta’ 
programm skont it-Trattat Euratom dwar 
ir-riċerka u t-taħriġ nukleari.

Or. en

Emenda 249
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Biex ikun żgurat il-bilanċ xieraq 
bejn ir-R&Ż&I bbażati fuq il-kunsens u li 
huma aktar ta’ tfixkil, mill-inqas 35% tal-
baġit tal-isfidi tas-soċjetà u t-tmexxija 
industrijali għandhom isegwu loġika
minn isfel għal fuq b’sejħiet miftuħa, li 
jistabbilixxu sejħiet miftuħa mingħajr 
ebda suġġetti ta’ sejħa predefiniti, li huma 
miftuħa għat-tipi kollha ta’ parteċipanti. 
Barra minn hekk, għandu jintlaħaq 
bilanċ ġust fi ħdan l-isfidi tas-soċjetà u t-
teknoloġiji abilitanti u industrijali bejn 
proġetti aktar żgħar u kbar, filwaqt li tiġi 
kkunsidrata l-istruttura speċifika tas-
settur, it-tip ta’ attività, it-teknoloġija u x-
xenarju tar-riċerka.

Or. en

Emenda 250
Christian Ehler, Kent Johansson, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Premessa 11b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11b) Filwaqt li l-valur miżjud tal-Unjoni 
Ewropea jinsab bażikament fil-
finanzjament ta’ riċerka prekompetittiva, 
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transnazzjonali u kollaborattiva, li 
għandha tikseb tal-anqas il-livelli tas-
Seba’ Programm Kwadru f’Orizzont 2020, 
jeħtieġ li tkun enfasizzata speċjalment il-
bidla lejn il-finanzjament tal-innovazzjoni 
fi ħdan Orizzont 2020. L-istrument ‘Triq 
Rapida għall-Innovazzjoni’ jipprevedi 
proċess ta’ selezzjoni mħaffef u disinn 
adatt għall-iskop tiegħu sabiex tiġi 
żgurata r-realizzazzjoni rapida ta’ proġetti
innovattivi. Orizzont 2020 għandu 
jappoġġa kull stadju tal-katina tal-
innovazzjoni, inklużi l-instrumenti 
innovattivi tal-iffinanzjar, kif ukoll l-
innovazzjoni mhux teknoloġika u soċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm appoġġ kontinwu għar-R&Ż u l-attivitajiet innovattivi sabiex 
ikun żgurat għarfien effettiv u trasferiment tat-teknoloġija, iżda għandu jinżamm bilanċ tajjeb.
Il-qalba tal-Orizzont 2020 għandha tibqa’ l-proġetti tar-R&Ż transnazzjonali, kollaborattivi u 
prekompettittivi, filwaqt li għandu jkun hemm sforz akbar biex ikun żgurat li r-riżultati ta’ 
dawn il-proġetti jkollhom impatt reali u li jiġu wżati fi prodotti u servizzi ġodda biex jgħinu 
fis-soluzzjoni ta’ bidliet fis-soċjetà u fl-isfruttar tal-opportunitajiet ekonomiċi.

Emenda 251
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fil-kuntest tat-trijangolu tal-għarfien 
tar-riċerka, l-edukazzjoni u l-innovazzjoni, 
il-Komunitajiet tal-Għarfien u l-
Innovazzjoni taħt l-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija għandhom 
jagħtu kontribuzzjoni b’saħħitha biex jiġu 
indirizzati l-objettivi tal-Orizzont 2020, 
inkluż l-isfidi tas-soċjetà, b’mod partikolari 
permezz tal-integrazzjoni tar-riċerka, l-
edukazzjoni u l-innovazzjoni. Sabiex 

(13) Fil-kuntest tat-trijangolu tal-għarfien 
tar-riċerka, l-edukazzjoni u l-innovazzjoni, 
il-Komunitajiet tal-Għarfien u l-
Innovazzjoni taħt l-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija għandhom 
jagħtu kontribuzzjoni b’saħħitha biex jiġu 
indirizzati l-objettivi tal-Orizzont 2020, 
inkluż l-isfidi tas-soċjetà, b’mod partikolari 
permezz tal-integrazzjoni tar-riċerka, l-
edukazzjoni u l-innovazzjoni. Sabiex jiġi 
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ikunu żgurati l-kumplimentaritajiet matul 
l-Orizzont 2020 u l-assorbiment adegwat 
tal-fondi, il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Tekonoloġoija għandha tkun f’żewġ 
allokazzjonijiet, fejn it-tieni waħda tkun 
soġġetta għal reviżjoni.

evalwat il-valur miżjud tal-KICs meta 
mqabbla ma’ tipi oħra ta’ Sħubiji 
Pubbliċi Privati, il-Kummissjoni għandha 
tagħmel evalwazzjoni komprensiva tat-tipi 
kollha ta’ sħubiji pubbliċi-privati stabbiliti 
skont il-programmi differenti tagħha ta’ 
riċerka u innovazzjoni bil-għan li 
tirrazzjonalizza u tissemplifika x-xenarju 
tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-programm 
qafas futur. Il-valutazzjoni se tevalwa l-
istruttura u l-mudell ta’ governanza l-
aktar effettiv, miftuħ u trasparenti biex 
tiżgura l-parteċipazzjoni ta’ varjetà 
wiesgħa ta’ partijiet interessati u atturi 
rilevanti, li tinkludi speċjalment l-
universitajiet, l-organizzazzjonijiet ta’ 
riċerka u l-SMEs.

Or. en

Emenda 252
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Fil-kuntest tat-trijangolu tal-għarfien 
tar-riċerka, l-edukazzjoni u l-innovazzjoni, 
il-Komunitajiet tal-Għarfien u l-
Innovazzjoni taħt l-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija għandhom 
jagħtu kontribuzzjoni b’saħħitha biex jiġu 
indirizzati l-objettivi tal-Orizzont 2020, 
inkluż l-isfidi tas-soċjetà, b’mod partikolari 
permezz tal-integrazzjoni tar-riċerka, l-
edukazzjoni u l-innovazzjoni. Sabiex ikunu 
żgurati l-kumplimentaritajiet matul l-
Orizzont 2020 u l-assorbiment adegwat tal-
fondi, il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Tekonoloġoija għandha tkun f’żewġ 
allokazzjonijiet, fejn it-tieni waħda tkun 
soġġetta għal reviżjoni.

(13) Fil-kuntest tat-trijangolu tal-għarfien 
tar-riċerka, l-edukazzjoni u l-innovazzjoni, 
il-Komunitajiet tal-Għarfien u l-
Innovazzjoni taħt l-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija għandhom 
jagħtu kontribuzzjoni b’saħħitha biex jiġu 
indirizzati l-objettivi tal-Orizzont 2020, 
inkluż l-isfidi tas-soċjetà, b’mod partikolari 
permezz tal-integrazzjoni tar-riċerka, l-
edukazzjoni u l-innovazzjoni. L-EIT huwa 
l-istrument uniku fi ħdan il-qafas tal-
Orizzont 2020 li jagħmel enfasi qawwija 
fuq id-dimensjoni edukattiva tat-
trijangolu tal-għarfien, u jwiegħed li 
jindirizza l-‘paradoss Ewropew’ permezz 
ta’ edukazzjoni intraprenditorjali li se 
twassal għall-ħolqien ta’ negozji u spin-
offs fuq il-bażi tal-għarfien. Sabiex ikunu 
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żgurati l-kumplimentaritajiet matul l-
Orizzont 2020 u l-assorbiment adegwat tal-
fondi, il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Tekonoloġoija għandha tkun f’żewġ 
allokazzjonijiet, fejn it-tieni waħda tkun 
soġġetta għal reviżjoni, msejsa fuq l-EIT 
ġenerali u tal-prestazzjoni tal-KIC’s 
individwali.

Or. en

Emenda 253
Marisa à À Matias

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-għanijiet tas-Sħubiji Ewropej tal-
Innovazzjoni f’konformità mal-inizjattiva 
ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni, jiġbor 
flimkien l-atturi rilevanti kollha madwar il-
katin tar-riċerka u l-innovazzjoni kollha 
bil-ħsieb ta' simplifikazzjoni u 
koordinazzjoni aħjar tal-istrumenti u l-
inizjattivi.

(14) Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-għanijiet tas-Sħubiji Ewropej tal-
Innovazzjoni f’konformità mal-inizjattiva 
ewlenija Unjoni tal-Innovazzjoni, jiġbor 
flimkien l-atturi rilevanti kollha madwar il-
katina tar-riċerka u l-innovazzjoni kollha, 
fejn tingħata attenzjoni speċjali biex jiġu 
inklużi impriżi żgħar u medji (SMEs), 
universitajiet żgħar u medji (SMUs) u 
ċentri ta’ riċerka fuq skala żgħira u s-
soċjetà ċivili, bil-ħsieb ta' simplifikazzjoni 
u koordinazzjoni aħjar tal-istrumenti u l-
inizjattivi.

Or. en

Emenda 254
Catherine Trautmann;

Proposta għal regolament
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-mira ċentrali tal-Orizzont 2020 hija 
s-simplifikazzjoni li għandha tiġi riflessa 
bis-sħiħ fit-tfassil, ir-regoli, il-ġestjoni 
finanzjarja u l-implimentazzjoni tiegħu. 
Orizzont 2020 għandu jkollu l-għan li 
jattira l-parteċipazzjoni qawwija tal-
universitajiet, iċ-ċentri ta’ riċerka, l-
industrija u speċifikament l-SMEs u jkun 
miftuħ għal parteċipanti ġodda, billi jiġbor 
flimkien il-firxa sħiħa ta’ appoġġ għar-
riċerka u l-innovazzjoni f’qafas strateġiku 
komuni wieħed, inkluż sett issimplifikat ta’ 
forom ta’ appoġġ u juża regoli għall-
parteċipazzjoni bi prinċipji applikabbli 
għall-azzjonijiet kollha taħt il-programm. 
Regoli ta’ ffinanzjar aktar sempliċi 
għandhom inaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi għall-parteċipazzjoni u se 
jikkontribwixxu għal tnaqqis fl-iżbalji 
finanzjarji.

(15) Il-mira ċentrali tal-Orizzont 2020 hija 
s-simplifikazzjoni li għandha tiġi riflessa 
bis-sħiħ fit-tfassil, ir-regoli, il-ġestjoni 
finanzjarja u l-implimentazzjoni tiegħu. 
Orizzont 2020 għandu jkollu l-għan li 
jattira l-parteċipazzjoni qawwija tal-
universitajiet, iċ-ċentri ta’ riċerka, l-
industrija u speċifikament l-SMEs – li ftit 
wisq minnhom huma involuti fi 
programmi ta’ riċerka, minkejja l-miżuri 
li huma diġà fis-seħħ – u għandu jkun 
miftuħ għal parteċipanti ġodda, 
notabbilment tas-soċjetà ċivili.
Orizzont 2020 jiġbor flimkien il-firxa sħiħa 
ta’ appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni 
f’qafas strateġiku komuni wieħed, inkluż 
sett issimplifikat ta’ forom ta’ appoġġ u 
juża regoli għall-parteċipazzjoni bi 
prinċipji applikabbli għall-azzjonijiet 
kollha taħt il-programm. Regoli ta’ 
ffinanzjar aktar sempliċi għandhom 
inaqqsu l-ispejjeż amministrattivi għall-
parteċipazzjoni u se jikkontribwixxu għal 
tnaqqis fl-iżbalji finanzjarji.

Or. fr

Emenda 255
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-mira ċentrali tal-Orizzont 2020 hija 
s-simplifikazzjoni li għandha tiġi riflessa 
bis-sħiħ fit-tfassil, ir-regoli, il-ġestjoni 
finanzjarja u l-implimentazzjoni tiegħu.
Orizzont 2020 għandu jkollu l-għan li 
jattira l-parteċipazzjoni qawwija tal-
universitajiet, iċ-ċentri ta’ riċerka, l-
industrija u speċifikament l-SMEs u jkun 

(15) Il-mira ċentrali tal-Orizzont 2020 hija 
s-simplifikazzjoni li għandha tiġi riflessa 
bis-sħiħ fit-tfassil, ir-regoli, il-ġestjoni 
finanzjarja u l-implimentazzjoni tiegħu. 
Orizzont 2020 għandu jkollu l-għan li 
jattira l-parteċipazzjoni qawwija tal-
universitajiet, iċ-ċentri ta’ riċerka, l-
industrija u speċifikament l-SMEs u jkun 
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miftuħ għal parteċipanti ġodda, billi jiġbor 
flimkien il-firxa sħiħa ta’ appoġġ għar-
riċerka u l-innovazzjoni f’qafas strateġiku 
komuni wieħed, inkluż sett issimplifikat ta’ 
forom ta’ appoġġ u juża regoli għall-
parteċipazzjoni bi prinċipji applikabbli 
għall-azzjonijiet kollha taħt il-programm. 
Regoli ta’ ffinanzjar aktar sempliċi 
għandhom inaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi għall-parteċipazzjoni u se 
jikkontribwixxu għal tnaqqis fl-iżbalji 
finanzjarji.

miftuħ għal parteċipanti ġodda, billi jiġbor 
flimkien il-firxa sħiħa ta’ appoġġ għar-
riċerka u l-innovazzjoni f’qafas strateġiku 
komuni wieħed, inkluż sett issimplifikat ta’ 
forom ta’ appoġġ u juża regoli għall-
parteċipazzjoni bi prinċipji applikabbli 
għall-azzjonijiet kollha taħt il-programm. 
Regoli ta’ ffinanzjar aktar sempliċi 
għandhom inaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi għall-parteċipazzjoni u se 
jikkontribwixxu għall-prevenzjoni u għal 
tnaqqis fl-iżbalji finanzjarji.

Or. en

Emenda 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Fid-dawl tal-passi għal aktar 
esternalizzazzjoni tal-iffinanzjar tar-
riċerka u l-innovazzjoni fl-Unjoni 
Ewropea, il-metodu u l-estent tal-
esternalizzazzjoni għandu jiġi ddeterminat 
skont ir-riżultati ta’ valutazzjoni tal-
impatt indipendenti, li tevalwa l-vantaġġi 
kollha tad-diversi forom ta’ 
esternalizzazjoni bħall-Inizjattivi tat-
Teknoloġija Konġunti, is-Sħubiji 
Pubbliċi-Privati jew l-Aġenziji Eżekuttivi 
tar-Riċerka.

Or. en

Emenda 257
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) L-użu ta’ sejħiet miftuħa bi 
proċeduri rapidi (“fast track”) dedikati 
għandu jkun estiż għar-R&Ż kollaborattiv 
f’ċerti dominji urġenti, sabiex titħaffef l-
esplojtazzjoni tar-riżultati tar-riċerka u 
biex jiżgura r-realizzazzjoni tal-
opportunitajiet meta l-veloċità tkun 
kritika.

Or. en

Emenda 258
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Minħabba li l-Kummissjoni bi 
ħsiebha testernalizza aktar l-iffinanzjar 
tal-Unjoni għar-riċerka u l-innovazzjoni, 
il-metodu li permezz tiegħu tagħmel dan u 
l-għan tal-esternalizzazzjoni għandhom 
jiġu ddeterminati skont is-sejbiet ta’ 
valutazzjoni ta’ impatt indipendenti li 
jevalwaw il-vantaġġi u l-iżvantaġġi kollha 
tad-diversi forom ta’ esternalizzazzjoni, 
inkluż l-Inizjattivi tat-Teknoloġija 
Konġunti (JTIs), il-ftehimiet tal-
programmi ta’ sħubija u l-aġenziji bħall-
Aġenzija Eżekuttiva tar-Riċerka (REA), li 
jindirizzaw il-kwestjonijiet tal-ispejjeż, l-
effettività, il-veloċità u l-kwalità, u jużaw 
il-kompetenza tal-partijiet interessati 
kollha fir-riċerka Ewropea.

Or. fr

Emenda 259
Francisco Sosa Wagner;
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Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Għandha titqies il-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-
Persuni b’Diżabilità ("il-Konvenzjoni"), li 
ġiet adottata mill-Unjoni Ewropea nhar it-
23 ta' Diċembru 2010.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal din il-Konvenzjoni se sservi ta’ tfakkira fir-rigward tad-drittijiet ta’ persuni 
b’diżabilità.

Emenda 260
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Premessa 15b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) Fid-dawl tal-intenzjonijiet li ġew 
iddikjarati mill-Kummissjoni Ewropea 
biex tkompli tieħu passi lejn l-
esternalizzazzjoni tal-iffinanzjar tar-
riċerka u l-innovazzjoni fl-Unjoni 
Ewropea, il-metodu u l-estent tal-
esternalizzazzjoni għandhom jiġu 
determinati skont ir-riżultati ta’ 
valutazzjoni tal-impatt indipendenti. Il-
valutazzjoni għandha tevalwa l-vantaġġi u 
l-iżvantaġġi kollha tad-diversi forom ta’ 
esternalizzazzjoni (bħal JTIs, PPPs u 
REAs), filwaqt li tikkunsidra l-ispiża, l-
effiċjenza, il-veloċità u l-kwalità, kif ukoll 
l-input minn varjetà ta’ partijiet 
interessati esperti fir-riċerka fl-Unjoni. 

Or. en
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Emenda 261
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 15b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) L-użu ta’ sejħiet miftuħa bi 
proċeduri speċifiċi mħaffa għandu jiġi 
estiż għar-R&Ż kollaborattivi f’ċerti 
oqsma urġenti sabiex jiżgura li s-sejbiet 
tar-riċerka jkunu jistgħu jiġu applikati 
aktar malajr.

Or. fr

Emenda 262
Henri Weber;

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) F’konformità mal-Artikolu 182(1) 
TFUE, il-programm qafas jiffissa l-
ammont kumplessiv massimu u r-regoli 
detaljati għall-parteċipazzjoni finanzjarja 
tal-Unjoni fil-programm qafas u l-ishma 
rispettivi f’kull waħda mill-attivitajiet li 
huma pprovduti.

(16) F’konformità mal-Artikolu 182(1) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, il-programm qafas jiffissa l-
ammont kumplessiv massimu u r-regoli 
detaljati għall-parteċipazzjoni finanzjarja 
tal-Unjoni fil-programm qafas u l-ishma 
rispettivi f’kull waħda mill-attivitajiet li 
huma pprovduti fl-Artikolu 180 tat-Trattat.

Or. fr

Emenda 263
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 16
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) F’konformità mal-Artikolu 182(1) 
TFUE, il-programm qafas jiffissa l-
ammont kumplessiv massimu u r-regoli 
detaljati għall-parteċipazzjoni finanzjarja 
tal-Unjoni fil-programm qafas u l-ishma 
rispettivi f’kull waħda mill-attivitajiet li 
huma pprovduti.

(16) F’konformità mal-Artikolu 182(1) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, il-programm qafas jiffissa l-
ammont kumplessiv massimu u r-regoli 
dettaljati għall-parteċipazzjoni finanzjarja 
tal-Unjoni fil-programm qafas u l-ishma 
rispettivi f’kull waħda mill-attivitajiet li 
huma pprovduti fl-Artikolu 180 tat-Trattat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 180 TFUE jistabbilixxi l-attivitajiet li jistgħu isiru fi ħdan il-programm qafas u l-
Artikolu 182 jiffissa[aw] l-ammont kumplessiv massimu u r-regoli dettaljati għall-
parteċipazzjoni finanzjarja tal-Unjoni fil-programm qafas u l-ishma rispettivi f’kull waħda 
mill-attivitajiet li huma pprovduti.

Emenda 264
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Sabiex il-Parlament Ewropew ikun 
kapaċi jeżerċita l-funzjoni tiegħu ta’ 
kontroll politiku u sabiex jiżgura t-
trasparenza u r-responsabbiltà, kif 
stipulat fit-Trattat, il-Kummissjoni 
għandha tinforma lill-Parlament 
Ewropew b’mod xieraq u regolari dwar l-
aspetti rilevanti kollha tal-
implimentazzjoni tal-programm, inklużi l-
preparazzjoni u d-disinn tal-Programmi 
ta’ Ħidma, l-eżekuzzjoni u l-ħtieġa 
possibbli għall-aġġustament tat-tqassim 
baġitarju, u l-iżvilupp tal-indikaturi tal-
prestazzjoni f’dak li jikkonċerna l-objettivi 
mixtieqa u r-riżultati mistennija.

Or. en
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Emenda 265
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
tista’ tagħti lok għal programmi 
supplimentari li jinvolvu l-parteċipazzjoni 
ta’ ċerti Stati Membri biss, il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
mnedija minn diversi Stati Membri, jew it-
twaqqif ta’ impriżi konġunti jew
arranġamenti oħra fi ħdan it-tifsira tal-
Artikoli 184, 185 u 187 tat-TFUE.

(19) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
tista’ tagħti lok għal programmi 
supplimentari li jinvolvu l-parteċipazzjoni 
ta’ ċerti Stati Membri biss, il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
mnedija minn diversi Stati Membri, jew it-
twaqqif ta’ impriżi konġunti jew 
arranġamenti oħra fi ħdan it-tifsira tal-
Artikoli 184, 185 u 187 tat-TFUE.
M’għandhomx jiġu stabbiliti aktar impriżi 
konġunti skont l-Artikolu 187 TFUE. It-
twaqqif ta’ sħubiji pubbliċi-privati 
għandu jkun eċċezzjonali, u ġustifikat 
billi jintwera li l-ebda tip ieħor ta’ 
mekkaniżmu finanzjarji ma jista’ 
jipprovdi l-istess objettivi. Minbarra dan, 
il-Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni komprensiva u rieżami tat-
tipi differenti ta’ sħubiji pubbliċi-privati li 
ġew stabbiliti (inklużi l-Inizjattivi 
Konġunti tat-Teknoloġija, is-Sħubiji 
Pubbliċi-Privati taħt il-Programm 
Ewropew għall-Irkupru tal-2009, l-
Inizjattiva Industrijali Ewropea skont il-
Pjan SET u l-Komunitatjiet tal-Għarfien 
u l-Innovazzjoni skont l-Istitut Ewropew 
tat-Teknoloġija) bil-għan li jidentifikaw 
il-governanza l-aktar effettiva, miftuħa u 
trasparenti u r-regoli ta’ funzjonament, li 
se jiffaċilitaw l-aktar parteċipazzjoni 
wiesgħa tal-partijiet interessati rilevanti, l-
involviment ta’ numru kbir ta’ SMEs, il-
ġenerazzjoni u l-ħolqien tal-għarfien, u l-
evitar adegwat tal-kunflitt tal-interessi. 

Or. en
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Emenda 266
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
tista’ tagħti lok għal programmi 
supplimentari li jinvolvu l-parteċipazzjoni 
ta’ ċerti Stati Membri biss, il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
mnedija minn diversi Stati Membri, jew it-
twaqqif ta’ impriżi konġunti jew 
arranġamenti oħra fi ħdan it-tifsira tal-
Artikoli 184, 185 u 187 tat-TFUE.

(19) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
tista’ tagħti lok - b’kundizzjonijiet speċifiċi 
u fuq bażi ta’ każ b’każ - għal programmi 
supplimentari li jinvolvu l-parteċipazzjoni 
ta’ ċerti Stati Membri biss, il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
mnedija minn diversi Stati Membri, jew it-
twaqqif ta’ impriżi konġunti jew 
arranġamenti oħra fi ħdan it-tifsira tal-
Artikoli 184, 185 u 187 tat-TFUE. Dawn 
il-programmi jew l-arranġamenti 
supplimentari għandu jkollhom valur 
miżjud ċar tal-Unjoni Ewropea, ikunu 
bbażati fuq sħubiji ġenwini, 
jikkumplimentaw attivitajiet oħra tal-
Orizzont 2020 u jkunu kemm jista’ jkun 
inklużivi fir-rigward tal-parteċipazzjoni 
tal-Istati Membri, l-SMEs jew l-industrija, 
l-universitajiet u l-organizzazzjonijiet tar-
riċerka u t-teknoloġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tendenza tal-FP7 li jesternalizza partijiet mill-baġit billi joħloq sħubija, ġiet aċċentwata 
f’din il-proposta. Filwaqt li din l-għażla għandha l-potenzjal li tikseb effett akbar ta’ 
ingranaġġ u li tirrispondi għal-loġika ta’ artikulazzjoni aħjar tal-pajsaġġ tar-riċerka 
Ewropew, dipendenza żejda fuq dan it-tip ta’ strutturi (PPP u P2P) tista’ ma tkunx daqshekk 
realistika fil-mument tista’ titwettaq biss minn ftit atturi, li jwassal għal iktar polarizzazzjoni 
tal-bażi xjentifika u teknoloġika tagħna.

Emenda 267
Henri Weber;
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Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
tista’ tagħti lok għal programmi 
supplimentari li jinvolvu l-parteċipazzjoni 
ta’ ċerti Stati Membri biss, il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
mnedija minn diversi Stati Membri, jew it-
twaqqif ta’ impriżi konġunti jew 
arranġamenti oħra fi ħdan it-tifsira tal-
Artikoli 184, 185 u 187 tat-TFUE.

(19) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
tista’ tagħti lok, f’kundizzjonijiet speċifiċi,
għal programmi supplimentari li jinvolvu l-
parteċipazzjoni ta’ ċerti Stati Membri biss, 
il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
mnedija minn diversi Stati Membri, jew it-
twaqqif ta’ impriżi konġunti jew 
arranġamenti oħra fi ħdan it-tifsira tal-
Artikoli 184, 185 u 187 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dawn 
il-programmi jew l-arranġamenti 
supplimentari għandu jkollhom valur 
miżjud Ewropew, ikunu bbażati fuq 
sħubiji ġenwini, jikkomplimentaw 
attivitajiet oħra tal-Orizzont 2020, u jkunu 
kemm jista’ jkun inklużivi fir-rigward tal-
parteċipazzjoni tal-Istati Membri jew tal-
industrija fl-Unjoni Ewropea.

Or. fr

Emenda 268
Francisco Sosa Wagner;

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
tista’ tagħti lok għal programmi 
supplimentari li jinvolvu l-parteċipazzjoni 
ta’ ċerti Stati Membri biss, il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
mnedija minn diversi Stati Membri, jew it-
twaqqif ta’ impriżi konġunti jew 
arranġamenti oħra fi ħdan it-tifsira tal-
Artikoli 184, 185 u 187 tat-TFUE.

(19) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
tista’ tagħti lok – skont kundizzjonijiet 
speċifiċi – għal programmi supplimentari li 
jinvolvu l-parteċipazzjoni ta’ ċerti Stati 
Membri biss, il-parteċipazzjoni tal-Unjoni 
fi programmi mnedija minn diversi Stati 
Membri, jew it-twaqqif ta’ impriżi 
konġunti jew arranġamenti oħra fi ħdan it-
tifsira tal-Artikoli 184, 185 u 187 tat-
TFUE. Dawn il-programmi jew 
arranġamenti supplimentari għandu 
jkollhom valur miżjud tal-Unjoni ċar, 
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ikunu bbażati fuq sħubiji ġenwini, 
jikkumplimentaw attivitajiet oħra tal-
Orizzont 2020, u jkunu kemm jista’ jkun 
inklużivi fit-termini ta’ parteċipazzjoni 
mill-Istati Membri jew mill-industrija tal-
Unjoni Ewropea.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tiddefinixxi l-każijiet fejn xi Stati Membri biss jista’ jkollhom aċċess 
għal programmi jew ftehimiet supplimentari, li jistipulaw il-kundizzjonijiet speċifiċi li 
għandhom ikunu sodisfatti.

Emenda 269
Marisa à À Matias

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
tista’ tagħti lok għal programmi 
supplimentari li jinvolvu l-parteċipazzjoni 
ta’ ċerti Stati Membri biss, il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
mnedija minn diversi Stati Membri, jew it-
twaqqif ta’ impriżi konġunti jew 
arranġamenti oħra fi ħdan it-tifsira tal-
Artikoli 184, 185 u 187 tat-TFUE.

(19) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
tista’ tagħti lok – b’kundizzjonijiet 
speċifiċi u trasparenti - għal programmi 
supplimentari li jinvolvu l-parteċipazzjoni 
ta’ ċerti Stati Membri biss, il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
mnedija minn diversi Stati Membri, jew it-
twaqqif ta’ impriżi konġunti jew 
arranġamenti oħra fi ħdan it-tifsira tal-
Artikoli 184, 185 u 187 tat-TFUE.

Or. en

Emenda 270
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Premessa 20
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u 
tissaħħaħ il-fiduċja pubblika fix-xjenza, 
Orizzont 2020 għandu jiffavorixxi l-
involviment infurmat taċ-ċittadini u s-
soċjetà ċivili f’kwistjonijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni billi jippromwovi l-
edukazzjoni fix-xjenza, billi jagħmel l-
għarfien xjentifiku aktar aċċessibbli, billi 
jiżviluppa aġendi responsabbli tar-riċerka 
u l-innovazzjoni li jindirizzaw it-tħassib u 
l-aspettattivi taċ-ċittadini u tas-soċjetà 
ċivili u billi jiffaċilita l-parteċipazzjoni 
tagħhom fl-attivitajiet tal-Orizzont 2020.

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà, 
Orizzont 2020 għandu jiffavorixxi riċerka 
u innovazzjoni responsabbli permezz tal-
parteċipazzjoni attiva tal-atturi soċjetali 
(ir-riċerkaturi, iċ-ċittadini u s-soċjetà 
ċivili, il-leġiżlaturi u l-industrija) fil-
proċess tar-riċerka u l-innovazzjoni, 
notabbilment billi jiżgura l-adozzjoni tad-
dimensjoni tas-sessi, billi jippromwovi l-
edukazzjoni fix-xjenza, billi jiggarantixxi 
r-rispett tal-leġislazzjoni etika u 
jippromwovi l-emerġenza ta’ konformità 
mal-ogħla standards etiċi globali, billi jżid 
l-aċċessibilità u l-użu mill-ġdid tar-
riżultati ta’ riċerka ffinanzjata b’fondi 
pubbliċi, partikolarment 
pubblikazzjonijiet xjentifiċi u data, billi 
jagħmel l-għarfien xjentifiku aktar 
aċċessibbli, billi jiżviluppa kwadru ta’ 
governanza li jindirizza t-tħassib u l-
aspettativi taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili u 
billi jiffaċilita l-parteċipazzjoni tagħhom fl-
attivitajiet tal-Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 271
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u 
tissaħħaħ il-fiduċja pubblika fix-xjenza,
Orizzont 2020 għandu jiffavorixxi l-
involviment infurmat taċ-ċittadini u s-
soċjetà ċivili f’kwistjonijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni billi jippromwovi l-

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà, 
Orizzont 2020 għandu: jippromwovi 
parteċipazzjoni attiva u l-involviment 
infurmat taċ-ċitadini, is-soċjetà ċivili u l-
atturi soċjetali (ir-riċerkaturi, iċ-ċittadini 
u s-soċjetà ċivili, il-leġiżlaturi u l-
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edukazzjoni fix-xjenza, billi jagħmel l-
għarfien xjentifiku aktar aċċessibbli, billi 
jiżviluppa aġendi responsabbli tar-riċerka u 
l-innovazzjoni li jindirizzaw it-tħassib u l-
aspettattivi taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili 
u billi jiffaċilita l-parteċipazzjoni tagħhom 
fl-attivitajiet tal-Orizzont 2020.

industrija) fil-proċess tar-riċerka u l-
innovazzjoni; jiżgura l-adozzjoni tad-
dimensjoni tas-sessi; jippromwovi 
edukazzjoni eċċellenti fix-xjenza; 
jiggarantixxi r-rispett tal-leġiżlazzjoni 
etika u jippromwovi l-emerġenza tal-ogħla 
standards etiċi madwar id-dinja u l-
konformità ma’ dawn l-istandards; iżid l-
aċċessibbiltà u l-użu mill-ġdid tar-riżultati 
ta' riċerka ffinanzjata b’mod pubbliku, 
b'mod partikolari pubblikazzjonijiet u 
data xjentifiċi; jiżviluppa aġendi 
responsabbli tar-riċerka u l-innovazzjoni u 
ta’ kwadru ta’ governanza li jissodisfaw 
it-tħassib u l-aspettattivi taċ-ċittadini u tas-
soċjetà ċivili u billi jirrinforza l-
parteċipazzjoni tagħhom fit-twaqqif tal-
prijoritajiet tar-riċerka tal-attivitajiet tal-
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 272
Francisco Sosa Wagner;

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u 
tissaħħaħ il-fiduċja pubblika fix-xjenza, 
Orizzont 2020 għandu jiffavorixxi l-
involviment infurmat taċ-ċittadini u s-
soċjetà ċivili f’kwistjonijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni billi jippromwovi l-
edukazzjoni fix-xjenza, billi jagħmel l-
għarfien xjentifiku aktar aċċessibbli, billi 
jiżviluppa aġendi responsabbli tar-riċerka u 
l-innovazzjoni li jindirizzaw it-tħassib u l-
aspettattivi taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili 
u billi jiffaċilita l-parteċipazzjoni tagħhom 
fl-attivitajiet tal-Orizzont 2020.

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà , 
Orizzont 2020 għandu jiffavorixxi riċerka 
u innovazzjoni responsabbli permezz tal-
involviment attiv tal-atturi soċjali (ir-
riċerkaturi, iċ-ċittadini u s-soċjetà ċivili, 
il-leġiżlaturi u l-industrija) fil-proċess tar-
riċerka u l-innovazzjoni, filwaqt li jiżgura 
partikolarment li ġiet meqjusa d-
dimensjoni tas-sessi u billi jippromwovi l-
edukazzjoni fix-xjenza, billi jagħmel l-
għarfien xjentifiku aktar aċċessibbli, billi 
jiżviluppa aġendi responsabbli tar-riċerka u 
l-innovazzjoni li jindirizzaw it-tħassib u l-
aspettattivi taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili 
u billi jiffaċilita l-parteċipazzjoni tagħhom 
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fl-attivitajiet tal-Orizzont 2020. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ttejjeb it-test tal-premessa, filwaqt li ssaħħaħ l-idea tal-parteċipazzjoni mill-
atturi soċjetali kollha u tiġbed attenzjoni għall-fatt li għandha titqies id-dimensjoni tas-sessi.

Emenda 273
Teresa Riera Madurell;

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u 
tissaħħaħ il-fiduċja pubblika fix-xjenza, 
Orizzont 2020 għandu jiffavorixxi l-
involviment infurmat taċ-ċittadini u s-
soċjetà ċivili f’kwistjonijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni billi jippromwovi l-
edukazzjoni fix-xjenza, billi jagħmel l-
għarfien xjentifiku aktar aċċessibbli, billi 
jiżviluppa aġendi responsabbli tar-riċerka u 
l-innovazzjoni li jindirizzaw it-tħassib u l-
aspettattivi taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili 
u billi jiffaċilita l-parteċipazzjoni tagħhom 
fl-attivitajiet tal-Orizzont 2020.

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u 
tissaħħaħ il-fiduċja pubblika fix-xjenza,
Orizzont 2020 għandu jiffavorixxi l-
involviment infurmat taċ-ċittadini u s-
soċjetà ċivili f’kwistjonijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni billi jippromwovi l-
edukazzjoni fix-xjenza, billi jagħmel l-
għarfien xjentifiku aktar aċċessibbli billi 
joħloq repożitorju bir-riżultati kollha tar-
riċerka, billi jiżviluppa aġendi 
responsabbli tar-riċerka u l-innovazzjoni li 
jindirizzaw it-tħassib u l-aspettattivi taċ-
ċittadini u tas-soċjetà ċivili u billi jiffaċilita
l-parteċipazzjoni tagħhom fl-attivitajiet tal-
Orizzont 2020. L-involviment taċ-ċittadini 
u tas-soċjetà ċivili għandu jkun 
akkumpanjat minn attivitajiet ta’ 
komunikazzjoni mal-pubbliku li 
jiġġeneraw u jsostnu l-appoġġ pubbliku 
għall-programm.

Or. en

Emenda 274
Ioan Enciu;
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Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u 
tissaħħaħ il-fiduċja pubblika fix-xjenza, 
Orizzont 2020 għandu jiffavorixxi l-
involviment infurmat taċ-ċittadini u s-
soċjetà ċivili f’kwistjonijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni billi jippromwovi l-
edukazzjoni fix-xjenza, billi jagħmel l-
għarfien xjentifiku aktar aċċessibbli, billi 
jiżviluppa aġendi responsabbli tar-riċerka u 
l-innovazzjoni li jindirizzaw it-tħassib u l-
aspettattivi taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili 
u billi jiffaċilita l-parteċipazzjoni tagħhom 
fl-attivitajiet tal-Orizzont 2020.

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u 
tissaħħaħ il-fiduċja pubblika fix-xjenza,
Orizzont 2020 għandu jiffavorixxi l-
involviment infurmat taċ-ċittadini u s-
soċjetà ċivili f’kwistjonijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni billi jippromwovi l-
edukazzjoni fix-xjenza, billi jtemm id-
diviżjoni bejn id-diġitali, ir-riċerka u l-
innovazzjoni u jindirizza l-illiteriżmu 
diġitali, u billi jagħmel l-għarfien 
xjentifiku aktar aċċessibbli, billi jiżviluppa 
aġendi responsabbli tar-riċerka u l-
innovazzjoni li jindirizzaw it-tħassib u l-
aspettattivi taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili 
u billi jiffaċilita l-parteċipazzjoni tagħhom 
fl-attivitajiet tal-Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 275
Catherine Trautmann;

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u 
tissaħħaħ il-fiduċja pubblika fix-xjenza, 
Orizzont 2020 għandu jiffavorixxi l-
involviment infurmat taċ-ċittadini u s-
soċjetà ċivili f’kwistjonijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni billi jippromwovi l-
edukazzjoni fix-xjenza, billi jagħmel l-
għarfien xjentifiku aktar aċċessibbli, billi 
jiżviluppa aġendi responsabbli tar-riċerka u 
l-innovazzjoni li jindirizzaw it-tħassib u l-
aspettattivi taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili 
u billi jiffaċilita l-parteċipazzjoni tagħhom 

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u 
tissaħħaħ il-fiduċja pubblika fix-xjenza, 
Orizzont 2020 għandu jiffavorixxi l-
involviment infurmat taċ-ċittadini u s-
soċjetà ċivili f’kwistjonijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni billi jippromwovi l-
edukazzjoni fix-xjenza, billi jagħmel l-
għarfien xjentifiku aktar aċċessibbli, billi 
jinvolvi ruħu f’konsultazzjoni, billi 
jiżviluppa aġendi responsabbli tar-riċerka u 
l-innovazzjoni li jindirizzaw it-tħassib u l-
aspettattivi taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili 
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fl-attivitajiet tal-Orizzont 2020. u billi jiffaċilita u jappoġġa l-
parteċipazzjoni tagħhom fl-attivitajiet tal-
Orizzont 2020.

Or. fr

Emenda 276
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u 
tissaħħaħ il-fiduċja pubblika fix-xjenza, 
Orizzont 2020 għandu jiffavorixxi l-
involviment infurmat taċ-ċittadini u s-
soċjetà ċivili f’kwistjonijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni billi jippromwovi l-
edukazzjoni fix-xjenza, billi jagħmel l-
għarfien xjentifiku aktar aċċessibbli, billi 
jiżviluppa aġendi responsabbli tar-riċerka u 
l-innovazzjoni li jindirizzaw it-tħassib u l-
aspettattivi taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili 
u billi jiffaċilita l-parteċipazzjoni tagħhom 
fl-attivitajiet tal-Orizzont 2020.

(20) Bil-għan li tiġi approfondita r-
relazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà u 
tissaħħaħ il-fiduċja pubblika fix-xjenza, 
Orizzont 2020 għandu jiffavorixxi l-
involviment infurmat taċ-ċittadini u s-
soċjetà ċivili f’kwistjonijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni billi jippromwovi l-
edukazzjoni fix-xjenza, billi jagħmel l-
għarfien xjentifiku aktar aċċessibbli, billi 
jiżviluppa aġendi responsabbli u etiċi tar-
riċerka u l-innovazzjoni li jindirizzaw it-
tħassib, il-ħtiġijiet u l-aspettattivi taċ-
ċittadini u tas-soċjetà ċivili u billi jiffaċilita 
u jtejjeb il-parteċipazzjoni tagħhom fl-
attivitajiet tal-Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 277
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Cristian Silviu 
Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) L-awtoritajiet lokali u reġjonali 
Ewropej għandhom rwol importanti fl-
implimentazzjoni taż-Żona Ewropea tar-
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Riċerka u jiżguraw il-koordinazzjoni 
effiċjenti tal-istrumenti tal-iffinanzjar tal-
Unjoni, b’mod partikolari fit-trawwim tar-
rabtiet bejn Orizzont 2020 u l-Fondi 
Strutturali, fi ħdan il-kwadru tal-
istrateġiji tal-ispeċjalizzazzjoni 
intelliġenti. Ir-reġjuni wkoll għandhom 
rwol ewlieni fit-tixrid u l-implimentazzjoni 
tar-riżultati tal-Orizzont 2020 u fl-offerta 
ta’ strumenti ta’ finanzjament bla ħlas, 
bħall-akkwist pubbliku.

Or. en

Emenda 278
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandha twieġeb għall-opportunitajiet u l-
ħtiġijiet li qed jevolvu mix-xjenza u t-
teknoloġija, l-industrija, il-politiki u s-
soċjetà. Fil-fatt, l-aġendi għandhom ikunu 
stabbiliti f’kooperazzjoni mill-qrib mal-
partijiet interessati mis-setturi kollha 
konċernati, u għandha tkun permessa 
flessibbiltà suffiċjenti għal żviluppi ġodda.
Il-konsultazzjoni esterna għandha tkun 
mfittxa fuq bażi kontinwa matul l-
Orizzont 2020, ukoll permezz tal-użu ta’ 
strutturi rilevanti bħall-Pjattaformi 
Ewropej tat-Teknoloġija, l-Inizjattivi 
Konġunti ta' Programmar u l-Isħubiji 
Ewropej tal-Innovazzjoni.

(21) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandha twieġeb għall-opportunitajiet u l-
ħtiġijiet li qed jevolvu mix-xjenza u t-
teknoloġija, l-industrija, il-politiki u s-
soċjetà. In-natura interdixxiplinarja u 
transdixxiplinarja tal-Isfidi soċjetali, kif 
ukoll il-ħtieġa għal konnessjonijiet 
trasversali u interfaces fi ħdan 
Orizzont 2020, jeħtieġu t-twaqqif 
ta’Bordijiet ta’ Tmexxija ddedikati. Il-
Bordijiet għandhom ikunu magħmulin 
minn partijiet interessati rilevanti mill-
qasam akkademiku, l-industrija, l-utenti u 
mis-soċjetà ċivili tal-ogħla reputazzjoni u 
b’kompetenza xierqa li jiżguraw id-
diversità tas-setturi kollha u tal-oqsma ta’ 
riċerka kkonċernati. Il-Bordijiet 
għandhom jipprovdu input u konsulenza 
lill-Kummissjoni dwar l-istrateġija 
ġenerali għall-Isfida Soċjetali 
kkonċernata, it-twaqqif tal-programmi ta’ 
ħidma tagħha, u l-oqsma u l-kriterji għas-
sejħiet għal proposti.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tibdil lejn aktar transdixxiplinarjetà u interdixxiplinarjetà (billi jimxi minn temi għal sfidi 
kbar)jeħtieġ mekkaniżmu ġdid li jistabbilixxi l-aġenda tar-riċerka u l-innovazzjoni, li għandu 
jinvolvi l-partijiet interessati tar-riċerka, industrijali u soċjetali kollha differenti, inklużi l-
utenti.

Emenda 279
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandha twieġeb għall-opportunitajiet u l-
ħtiġijiet li qed jevolvu mix-xjenza u t-
teknoloġija, l-industrija, il-politiki u s-
soċjetà. Fil-fatt, l-aġendi għandhom ikunu 
stabbiliti f’kooperazzjoni mill-qrib mal-
partijiet interessati mis-setturi kollha 
konċernati, u għandha tkun permessa 
flessibbiltà suffiċjenti għal żviluppi ġodda. 
Il-konsultazzjoni esterna għandha tkun 
mfittxa fuq bażi kontinwa matul l-Orizzont 
2020, ukoll permezz tal-użu ta’ strutturi 
rilevanti bħall-Pjattaformi Ewropej tat-
Teknoloġija, l-Inizjattivi Konġunti ta'
Programmar u l-Isħubiji Ewropej tal-
Innovazzjoni.

(21) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandha twieġeb għall-opportunitajiet u l-
ħtiġijiet li qed jevolvu mix-xjenza u t-
teknoloġija, l-industrija, il-politiki u s-
soċjetà. Fil-fatt, l-aġendi għandhom ikunu 
stabbiliti f’kooperazzjoni mill-qrib mal-
partijiet interessati mis-setturi kollha 
konċernati, u għandha tkun permessa 
flessibbiltà suffiċjenti għal żviluppi ġodda 
u approċċi minn isfel għal fuq, 
speċjalment fir-rigward tal-oqsma 
emerġenti tax-xjenza u t-teknoloġija u tar-
riċerka interdixxiplinari u trans-
dixxiplinari.. Il-konsultazzjoni esterna 
għandha tkun mfittxa fuq bażi kontinwa 
matul l-Orizzont 2020. L-input ta’ strutturi 
rilevanti bħall-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) u l-
Komunitajiet tal-Għarfien u tal-
Innovazzjoni tiegħu (KICs), il-Pjattaformi 
Ewropej tat-Teknoloġija, l-Inizjattivi 
Konġunti ta’ Programmar u l-Isħubiji 
Ewropej tal-Innovazzjoni se jitqiesu b’mod 
sħiħ, minħabba r-rwol kruċjali tagħhom 
fil-proċess tal-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet 
tar-riċerka.

Or. en
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Emenda 280
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandha twieġeb għall-opportunitajiet u l-
ħtiġijiet li qed jevolvu mix-xjenza u t-
teknoloġija, l-industrija, il-politiki u s-
soċjetà. Fil-fatt, l-aġendi għandhom ikunu 
stabbiliti f’kooperazzjoni mill-qrib mal-
partijiet interessati mis-setturi kollha 
konċernati, u għandha tkun permessa 
flessibbiltà suffiċjenti għal żviluppi ġodda. 
Il-konsultazzjoni esterna għandha tkun 
mfittxa fuq bażi kontinwa matul l-Orizzont 
2020, ukoll permezz tal-użu ta’ strutturi 
rilevanti bħall-Pjattaformi Ewropej tat-
Teknoloġija, l-Inizjattivi Konġunti ta' 
Programmar u l-Isħubiji Ewropej tal-
Innovazzjoni.

(21) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandha twieġeb għall-opportunitajiet u l-
ħtiġijiet li qed jevolvu miċ-ċittadini, is-
soċjetà, il-politika, ix-xjenza u t-
teknoloġija, l-industrija. L-aġendi 
għandhom ikunu stabbiliti b’mod 
trasparenti u parteċipatorju 
f’kooperazzjoni mill-qrib mal-partijiet 
interessati rilevanti kollha mis-setturi 
kollha konċernati, inklużi r-rappreżentanti 
tal-komunità xjentifika, ir-riċerkaturi, is-
settur pubbliku, l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili u l-SMEs. Il-konsultazzjoni 
bilanċjata esterna għandha tkun mfittxa 
fuq bażi kontinwa matul l-Orizzont 2020, 
ukoll permezz tal-użu ta’ strutturi rilevanti 
bħall-Pjattaformi Ewropej tat-Teknoloġija, 
l-Inizjattivi Konġunti ta' Programmar u l-
Isħubiji Ewropej tal-Innovazzjoni, filwaqt 
li jiġi żgurat, madankollu, li jkunu evitati 
l-kunflitti ta’ interess.

Or. en

Emenda 281
Britta Thomsen;

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandha twieġeb għall-opportunitajiet u l-
ħtiġijiet li qed jevolvu mix-xjenza u t-

(21) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandha twieġeb għall-opportunitajiet u l-
ħtiġijiet li qed jevolvu mix-xjenza u t-
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teknoloġija, l-industrija, il-politiki u s-
soċjetà. Fil-fatt, l-aġendi għandhom ikunu 
stabbiliti f’kooperazzjoni mill-qrib mal-
partijiet interessati mis-setturi kollha 
konċernati, u għandha tkun permessa 
flessibbiltà suffiċjenti għal żviluppi ġodda. 
Il-konsultazzjoni esterna għandha tkun 
mfittxa fuq bażi kontinwa matul l-Orizzont 
2020, ukoll permezz tal-użu ta’ strutturi 
rilevanti bħall-Pjattaformi Ewropej tat-
Teknoloġija, l-Inizjattivi Konġunti ta' 
Programmar u l-Isħubiji Ewropej tal-
Innovazzjoni.

teknoloġija, l-industrija, il-politiki u s-
soċjetà. Filfatt, l-aġendi għandhom ikunu 
stabbiliti f’kooperazzjoni mill-qrib mal-
partijiet interessati mis-setturi kollha 
kkonċernati, u għandha tkun permessa 
flessibbiltà suffiċjenti għal żviluppi ġodda, 
anki fil-livell ta’ proġett li għadu għaddej. 
Il-konsultazzjoni esterna għandha tkun 
mfittxa fuq bażi kontinwa matul l-
Orizzont 2020. Il-pjanijiet ta’ 
implimentazzjoni ta’ strutturi rilevanti 
bħall-Pjattaformi Ewropej tat-Teknoloġija, 
l-Inizjattivi Konġunti ta’ Programmar u l-
Isħubiji Ewropej tal-Innovazzjoni se 
jitqiesu b’mod sħiħ fil-proċess tal-
identifikazzjoni tal-ħtiġijiet tar-riċerka.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Pjattaformi tat-Teknoloġija huma kruċjali biex ilaqqgħu flimkien ir-riċerkaturi u l-esperti li 
jirrappreżentaw il-plejers ewlenin fis-setturi differenti.  Huma jiżviluppaw Pjanijiet ta’ 
Implimentazzjoni u jappoġġaw lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex jiżguraw l-
implimentazzjoni effettiva tagħhom. Huma jeħtieġu riżorsi umani u finanzjarji konsiderevoli u 
r-rwol importanti tagħhom fl-appoġġ tal-Kummissjoni għad-definizzjoni tal-aġenda tar-
riċerka għandu jkun rikonoxxut.

Emenda 282
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandha twieġeb għall-opportunitajiet u l-
ħtiġijiet li qed jevolvu mix-xjenza u t-
teknoloġija, l-industrija, il-politiki u s-
soċjetà. Fil-fatt, l-aġendi għandhom ikunu 
stabbiliti f’kooperazzjoni mill-qrib mal-
partijiet interessati mis-setturi kollha 
konċernati, u għandha tkun permessa 
flessibbiltà suffiċjenti għal żviluppi ġodda. 
Il-konsultazzjoni esterna għandha tkun 

(21) L-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandha twieġeb għall-opportunitajiet u l-
ħtiġijiet li qed jevolvu mix-xjenza u t-
teknoloġija, l-industrija, il-politiki u s-
soċjetà. Fil-fatt, l-aġendi għandhom ikunu 
stabbiliti f’kooperazzjoni mill-qrib mal-
partijiet interessati mis-setturi kollha 
konċernati, u għandha tkun permessa 
flessibbiltà suffiċjenti għal żviluppi ġodda. 
Il-konsultazzjoni esterna għandha tkun 
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mfittxa fuq bażi kontinwa matul l-Orizzont 
2020, ukoll permezz tal-użu ta’ strutturi 
rilevanti bħall-Pjattaformi Ewropej tat-
Teknoloġija, l-Inizjattivi Konġunti ta' 
Programmar u l-Isħubiji Ewropej tal-
Innovazzjoni.

mfittxa fuq bażi kontinwa matul l-Orizzont 
2020, fejn hu possibbli permezz tal-użu ta’ 
strutturi rilevanti eżistenti bħall-Pjattaformi 
Ewropej tat-Teknoloġija, l-Inizjattivi 
Konġunti ta' Programmar u l-Isħubiji 
Ewropej tal-Innovazzjoni.

Or. en

Emenda 283
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Fir-rigward tal-prijorità tal-“Isfidi 
tas-Soċjetà”, għandu jiġi segwit approċċ 
imsejjes fuq l-isfidi, li fih ix-xjenza 
bażika, ir-riċerka applikata, it-
trasferiment tal-għarfien u l-innovazzjoni 
huma komponenti ugwalment importanti 
u interkonnessi. Sabiex jiġi żgurat il-
bilanċ xieraq bejn R&Ż&I bbażati fuq il-
kunsens u li huma ta’ aktar tfikxil, mill-
inqas 15 % tal-baġit għall-prijorità “L-
Isfidi tas-Soċjetà” għandu jsegwi loġika 
minn isfel għal fuq b’sejħiet miftuħa (l-
ebda suġġett ta’ sejħa predefinit). Barra 
minn hekk, il-bilanċ ġust għandu jiġi 
milqut fi ħdan “L-Isfidi tas-Soċjetà”, kif 
ukoll fi ħdan il-prijoritajiet tat-“Tmexxija 
Industrijali” bejn proġetti iżgħar u ikbar, 
billi jitqiesu l-istruttura tas-settur 
speċifiku, it-tip tal-attività, ix-xenarju tat-
teknoloġija u r-riċerka, filwaqt li jkun 
żgurat livell aċċettabbli tar-rata ta’ 
suċċess.

Or. en

Emenda 284
Christian Ehler;
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Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Sabiex jiġi żgurat proċess 
trasparenti u effiċjenti ta’ 
implimentazzjoni, għandhom jiġu 
stabbiliti pjanijiet direzzjonali 
multiannwali indikattivi fil-bidu tal-
ipprogrammar għal kull objettiv speċifiku 
u tema trasversali u għandu jkun immirat 
proċess ta’ abbozzar qasir u trasparenti 
tal-programmi annwali ta’ ħidma. Il-
Kummissjoni, hija u tipprepara u tfassal l-
pjanijiet direzzjonali u l-programmi ta’ 
ħidma għandha tinvolvi u tinforma l-
Parlament Ewropew u l-Kunsill fil-ħin u 
kif suppost. Il-konsultazzjoni esterna 
għandha tkun imfittxija fuq bażi kontinwa 
matul Orizzont 2020, anki permezz tal-użu 
ta’ strutturi rilevanti bħal bordijiet 
konsultattivi settorali, il-Bordijiet ta’ 
Tmexxija li ġew stabbiliti ġodda, il-
Pjattaformi Ewropej tat-Teknoloġija, l-
Inizjattivi Konġunti ta' Programmar u l-
Isħubiji Ewropej tal-Innovazzjoni.

Or. en

Emenda 285
Rolandas Paksas;

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Biex ikun żgurat il-bilanċ xieraq 
bejn ir-R&Ż&I bbażati fuq il-kunsens u li 
huma ta’ aktar tfixkil, mill-inqas 15% tal-
baġit tal-prijorità tal-“Isfidi Soċjali” u tal-
objettiv speċifiku “tmexxija li tippermetti 
u teknoloġiji industrijali” fi ħdan il-
prijorità fit-“Tmexxija Industrijali” 
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għandu jsegwi loġika mmexxija minn 
riċerka minn isfel għal fuq skont il-
prijoritajiet li ġew miftiehma. Barra minn 
hekk, il-bilanċ ġust għandu jiġi milqut fi 
ħdan “L-Isfidi tas-Soċjetà” u l-
prijoritajiet tat-“Tmexxija Industrijali” 
bejn proġetti iżgħar u ikbar, billi jitqiesu 
l-istruttura tas-settur speċifiku, it-tip tal-
attività, ix-xenarju tat-teknoloġija u r-
riċerka.

Or. en

Emenda 286
Alyn Smith;

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Sabiex tkun tista’ tikkompeti 
globalment, tindirizza b’mod effettiv l-
isfidi l-kbar tas-soċjetà u biex jintlaħqu l-
miri tal-Istrateġija 2020, l-Unjoni 
għandha tagħmel użu sħiħ mir-riżorsi 
umani tagħha. Orizzont 2020 għandu 
jkun katalizzatur u stimulu qawwi għat-
tlestija taż-Żona Ewropea tar-Riċerka 
(ŻER) billi jkunu appoġġati attivitajiet 
konformi li jattiraw, iżommu, iħarrġu u 
jiżviluppaw ir-riċerka u talent 
innovazzjoni. Sabiex jinkiseb dan il-għan 
u sabiex jitjieb it-trasferiment tal-għarfien 
u l-kwantità u l-kwalità tar-riċerkaturi, l-
attivitajiet tal-bini tal-kapital uman, 
inklużi dawk iffukati speċifikament fuq iż-
żgħażagħ u n-nisa, għandhom ikunu 
element standard fl-attivitajiet kollha tar-
riċerka u l-innovazzjoni ffinanzjati mill-
Unjoni.

Or. en
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Emenda 287
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) L-industrija u l-SMEs huma 
essenzjali biex jintroduċu r-riżultati tar-
riċerka fis-swieq. Orizzont 2020 għandu 
jipprovdi ingranaġġ tal-investiment mis-
settur privat fir-RŻI sabiex isir 
investiment għar-R&Ż kkombinat 
pubbliku u privat ta’ 3% tal-PDG, fejn is-
settur privat ikun mistenni li 
jikkontribwixxi żewġ terzi minnhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Konklużjonijiet tal-Kunsill f Marzu tal-2010.

Emenda 288
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Il-pjattaformi għad-djalogu bejn l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u r-
riċerkaturi għandhom jiġu stabbiliti għal 
kull objettiv speċifiku tal-prijoritajiet tat-
‘Tmexxija li tippermetti u teknoloġiji 
industrijali’ u għall-prijorità tal-‘Isfidi 
tas-soċjetà’ sabiex jiġu diskussi l-
prijoritajiet ta’ riċerka u biex ikun żgurat 
l-involviment tas-soċjetà f’dawk l-oqsma 
prijoritarji.

Or. en
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Emenda 289
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) Sabiex tkun permessa biżżejjed 
flessibilità matul l-eżistenza ta’ 
Orizzont 2020 biex jiġu indirizzati l-
ħtiġijiet u l-iżviluppi ġodda u jitkejlu u 
possibilment jiġu aġġustati l-interazzjoni 
u l-effett trasversali bejn u fi ħdan il-
prijoritajiet differenti, għandha tinħoloq 
il-possibilità, fuq il-bażi ta’ rieżami f’nofs 
iż-żmien tal-Orizzont 2020, għar-rieżami 
tal-ammonti għall-objettivi speċifiċi u l-
prijoritajiet u l-approprjazzjonijiet tat-
trasferimenti bejniethom. Is-setgħa li 
tadotta tali atti skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea għandha tiġi delegata lill-
Kummissjoni. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni tagħmel 
konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-xogħol 
ta' tħejjija tagħha, inkluż ma' esperti. Il-
Kummissjoni, hija u tipprepara u tfassal 
atti delegati, għandha tiżgura li d-
dokumenti rilevanti jintbagħtu 
simultanjament, fil-ħin u kif suppost lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun hemm inkluża xi flessibilità baġitarja sabiex tagħti biżżejjed lok 
għall-indirizzar tal-ħtiġijiet u l-iżviluppi futuri, inkluż għall-hekk imsejħa “azzjonijiet 
trasversali”.  L-aħjar proċedura li jsir dan hija permezz ta’ att delegat biex tiżgura 
responsabbiltà demokratika u teħid ta’ deċiżjonijiet veloċi.

Emenda 290
Marisa à À Matias
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Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-attrattività tal-professjoni tar-riċerka 
fl-Unjoni. Għandha tingħata attenzjoni 
adegwata lil Karta Ewropea għar-
Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ Kondotta għar-
Reklutaġġ tar-Riċerkaturi, flimkien ma’ 
oqfsa ta’ referenza rilevanti oħrajn definiti 
fil-kuntest taż-Żona Ewropea tar-Riċerka, 
filwaqt li tkun rispettata n-natura 
volontarja tagħhom.

(22) Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-attrattività tal-professjoni tar-riċerka 
fl-Unjoni, filwaqt li jippromwovi u 
jimplementa l-miżuri kollha meħtieġa 
biex jiggarantixxi u jtejjeb il-
kundizzjonijiet ta’ xogħol diċenti għall-
ħaddiema xjentifiċi fl-Unjoni. Għandha 
tingħata attenzjoni adegwata lil Karta 
Ewropea għar-Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ 
Kondotta għar-Reklutaġġ tar-Riċerkaturi, 
flimkien ma’ oqfsa ta’ referenza rilevanti 
oħrajn definiti fil-kuntest taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka.

Or. en

Emenda 291
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-attrattività tal-professjoni tar-riċerka 
fl-Unjoni. Għandha tingħata attenzjoni 
adegwata lil Karta Ewropea għar-
Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ Kondotta għar-
Reklutaġġ tar-Riċerkaturi, flimkien ma’ 
oqfsa ta’ referenza rilevanti oħrajn definiti 
fil-kuntest taż-Żona Ewropea tar-Riċerka, 
filwaqt li tkun rispettata n-natura volontarja 
tagħhom.

(22) Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-attrattività tal-professjoni tar-riċerka 
fl-Unjoni u għar-rikonoxximent
professjonali u soċjali tagħha fuq l-iskala 
tal-Unjoni kollha. Għandha tingħata 
attenzjoni sħiħa lil Karta Ewropea għar-
Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ Kondotta għar-
Reklutaġġ tar-Riċerkaturi, flimkien ma’ 
oqfsa ta’ referenza rilevanti oħrajn definiti 
fil-kuntest taż-Żona Ewropea tar-Riċerka, 
filwaqt li tkun rispetata n-natura volontarja 
tagħhom sabiex ikun indirizzat il-
fenomenu li għadu għaddej tal-eżodu ta’ 
mħuħ u dan jinbidel f’kisba ta’mħuħ.

Or. en
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Emenda 292
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Orizzont 2020 għandu jiżviluppa 
sinerġiji mal-politiki l-oħra tal-Unjoni u 
tal-Istati Membri, speċjalment fl-
edukazzjoni, sabiex irendi l-professjonijiet 
ta’ riċerkatur u innovatur bħala għażliet 
ta’ karriera attraenti bi status għoli għaż-
żgħażagħ Ewropej b’talent u biex jattira l-
aħjar talent minn pajjiżi terzi. Għal dan 
il-għan, għandha tittejjeb l-edukazzjoni 
tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-
matematika (STEM) u għandha tkun 
indirizzata d-disparità bejn is-sessi fix-
xjenza u l-innovazzjoni, bħala mezz 
neċessarju biex jiżgura li l-Unjoni se jkun 
jista’ jkollha aċċess għall-kapital uman 
meħtieġ biex takkwista l-miri ta’ riċerka u 
innovazzjoni tagħha.

Or. en

Emenda 293
Frédérique Ries, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Orizzont 2020 għandu wkoll 
jikkontribwixxi sabiex iħeġġeġ lir-
riċerkaturi Ewropej biex jibqgħu fl-
Ewropa, jattira lir-riċerkaturi tad-dinja 
kollha lejn l-Ewropa u jtejjeb l-attrattività 
tal-Ewropa għall-aqwa riċerkaturi. 
Għalhekk, tista’ għandha titqies sistema 
ta’ taxxa kkoordinata u attraenti għar-
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riċerkaturi fuq il-livell tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sistemi ta’ taxxa kkoordinati u attraenti jistgħu jgħinu biex iwaqqfu l-‘eżodu ta’ mħuħ’ mill-
Unjoni Ewropea. 

Emenda 294
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Orizzont 2020 għandu jiżgura 
opportunitajiet indaqs għall-eċċellenza 
xjentifika Ewropea kollha u 
jikkontribwixxi biex jikseb Żona Ewropea 
tar-Riċerka komuni billi jippromwovi 
fiduċja u kooperazzjoni pan-Ewropea 
aktar wesgħin fir-riċerka.

Or. en

Emenda 295
Patrizia Toia;

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) L-aċċessibbiltà tal-azzjonijiet 
informattivi u komunikattivi rigward 
Orizzont 2020, inkluża l-komunikazzjoni 
dwar proġetti u riżultati appoġġati, teħtieġ 
il-provvista ta' formats aċċessibbili għal 
kulħadd. Formats aċċessibbli jinkludu, 
iżda mhumiex limitati għal, tipa kbira, 
Braille, test li jinqara faċilment, awdjo, 
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vidjow, u format elettroniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-persuni b’diżabbiltà għandu jkollhom aċċess ugwali għall-informazzjoni u l-azzjonijiet ta’ 
komunikazzjoni rigward Orizzont 2020, inkluż il-komunikazzjoni tiegħu rigward il-proġetti 
appoġġati u r-riżultati, aktar u aktar minħabba li jirrigwarda fondi pubbliċi.

Emenda 296
Konrad Szymański;

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-attivitajiet żviluppati fil-qafas tal-
Orizzont 2020 għandu jkollhom l-għan li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa fir-riċerka u l-innovazzjoni billi 
jindirizzaw b’mod partikolari l-kawżi 
sottostanti tal-iżbilanċ bejn is-sessi, billi 
jisfruttaw il-potenzjal kollu tar-riċerkaturi 
kemm nisa kif ukoll irġiel, u billi 
jintegraw id-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tal-proġetti bil-għan li tittejjeb il-
kwalità tar-riċerka u tiġi stimolata l-
innovazzjoni. L-attivitajiet għandhom 
jimmiraw ukoll għall-implimentazzjoni 
tal-prinċipji relatati mal-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel stipulati fl-Artikoli 2 u 3 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropa u l-
Artikolu 8 tat-TFUE.

(23) L-attivitajiet ta’ riċerka ffinanzjati 
minn Orizzjont 2020 għandhom 
jikkonformaw mal-acquis communautaire 
tal-Unjoni fir-rigward ta’ opportunitajiet 
indaqs bejn l-irġiel u n-nisa . Orizzont 
2020 għandu jagħti attenzjoni lix-xjenza 
eċċellenti u lill-kwalifiki professjonali tal-
persunal xjentifiku u tar-riċerka taż-żewġ 
sessi li huwa involut fir-riċerka u l-
innovazzjoni. Sabiex jiġi żgurat l-użu 
effettiv tal-finanzjament tal-Unjoni, id-
distinzjoni prinċipali għall-finanzjament 
tar-riċerka tal-Unjoni għandha tkun l-
eċċellenza tal-proġett tax-xjenza u l-
kwalifiki professjonali tal-persunal tar-
riċerka.

Or. en

Emenda 297
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta għal regolament
Premessa 23
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-attivitajiet żviluppati fil-qafas tal-
Orizzont 2020 għandu jkollhom l-għan li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa fir-riċerka u l-innovazzjoni billi 
jindirizzaw b’mod partikolari l-kawżi 
sottostanti tal-iżbilanċ bejn is-sessi, billi 
jisfruttaw il-potenzjal kollu tar-riċerkaturi 
kemm nisa kif ukoll irġiel, u billi 
jintegraw id-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tal-proġetti bil-għan li tittejjeb il-
kwalità tar-riċerka u tiġi stimolata l-
innovazzjoni. L-attivitajiet għandhom 
jimmiraw ukoll għall-implimentazzjoni 
tal-prinċipji relatati mal-ugwaljanza bejn 
in-nisa u l-irġiel stipulati fl-Artikoli 2 u 3 
tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropa u l-
Artikolu 8 tat-TFUE.

(23) L-attivitajiet ta’ riċerka ffinanzjati 
minn Orizzjont 2020 għandhom 
jikkonformaw mal-acquis communautaire 
tal-Unjoni fir-rigward tal-opportunitajiet 
indaqs bejn l-irġiel u n-nisa .
Orizzont 2020 għandu jagħti attenzjoni 
lix-xjenza eċċellenti u lill-kwalifiki 
professjonali tal-persunal xjentifiku u tar-
riċerka taż-żewġ sessi involut fir-riċerka u 
l-innovazzjoni. Sabiex jiġi żgurat l-użu 
effettiv tal-finanzjament tal-Unjoni, id-
distinzjoni prinċipali għall-finanzjament 
tar-riċerka tal-Unjoni għandha tkun l-
eċċellenza tal-proġett tax-xjenza u l-
kwalifiki professjonali tal-persunal tar-
riċerka.

Or. en

Emenda 298
Patrizia Toia;

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-attivitajiet żviluppati fil-qafas tal-
Orizzont 2020 għandu jkollhom l-għan li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa fir-riċerka u l-innovazzjoni billi 
jindirizzaw b’mod partikolari l-kawżi
sottostanti tal-iżbilanċ bejn is-sessi, billi 
jisfruttaw il-potenzjal kollu tar-riċerkaturi 
kemm nisa kif ukoll irġiel, u billi jintegraw 
id-dimensjoni tas-sessi fil-kontenut tal-
proġetti bil-għan li tittejjeb il-kwalità tar-
riċerka u tiġi stimolata l-innovazzjoni. L-
attivitajiet għandhom jimmiraw ukoll 
għall-implimentazzjoni tal-prinċipji relatati 
mal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
stipulati fl-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat dwar l-

(23) L-attivitajiet żviluppati fil-qafas tal-
Orizzont 2020 għandu jkollhom l-għan li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa fir-riċerka u l-innovazzjoni, 
jidentifikaw u jeliminaw il-kawżi 
prinċipali tal-iżbilanċ bejn is-sessi, billi 
jagħmlu l-aħjar użu mill-potenzjal kollu 
tar-riċerkaturi kemm nisa kif ukoll irġiel 
fir-rigward tal-kwalitajiet professjonali u 
l-abbilitajiet eċċellenti tagħhom, u billi 
jintegraw id-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tal-proġetti bil-għan li tittejjeb il-
kwalità tar-riċerka u tiġi stimolata l-
innovazzjoni. L-attivitajiet għandhom 
jimmiraw ukoll għall-implimentazzjoni tal-
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Unjoni Ewropa u l-Artikolu 8 tat-TFUE. prinċipji relatati mal-ugwaljanza bejn in-
nisa u l-irġiel stipulati fl-Artikoli 2 u 3 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropa u l-
Artikolu 8 tat-TFUE.

Or. it

Emenda 299
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-attivitajiet żviluppati fil-qafas tal-
Orizzont 2020 għandu jkollhom l-għan li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa fir-riċerka u l-innovazzjoni billi 
jindirizzaw b’mod partikolari l-kawżi 
sottostanti tal-iżbilanċ bejn is-sessi, billi 
jisfruttaw il-potenzjal kollu tar-riċerkaturi 
kemm nisa kif ukoll irġiel, u billi jintegraw
id-dimensjoni tas-sessi fil-kontenut tal-
proġetti bil-għan li tittejjeb il-kwalità tar-
riċerka u tiġi stimolata l-innovazzjoni. L-
attivitajiet għandhom jimmiraw ukoll 
għall-implimentazzjoni tal-prinċipji relatati 
mal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
stipulati fl-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropa u l-Artikolu 8 tat-TFUE.

(23) L-attivitajiet żviluppati fil-qafas tal-
Orizzont 2020 għandhom jippromwovu l-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fir-riċerka 
u l-innovazzjoni billi jindirizzaw b’mod 
partikolari l-kawżi sottostanti tal-iżbilanċ 
bejn is-sessi, billi jisfruttaw il-potenzjal 
kollu tar-riċerkaturi kemm nisa kif ukoll 
irġiel. Minbarra dan, Orizzont 2020 
għandu jiżgura li d-dimensjoni tas-sessi
tiġi integrata fil-kontenut tal-attivitatjiet 
ta’ riċerka u innovazzjoni fl-istadji kollha 
tal-proċess bil-għan li tittejjeb il-kwalità 
tar-riċerka u tiġi stimolata l-innovazzjoni. 
L-attivitajiet għandhom jimmiraw ukoll 
għall-implimentazzjoni tal-prinċipji relatati 
mal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
stipulati fl-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropa u l-Artikolu 8 tat-TFUE.

Or. en

Emenda 300
Konrad Szymański;

Proposta għal regolament
Premessa 23
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) L-attivitajiet żviluppati fil-qafas tal-
Orizzont 2020 għandu jkollhom l-għan li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa fir-riċerka u l-innovazzjoni billi 
jindirizzaw b’mod partikolari l-kawżi 
sottostanti tal-iżbilanċ bejn is-sessi, billi 
jisfruttaw il-potenzjal kollu tar-riċerkaturi 
kemm nisa kif ukoll irġiel, u billi jintegraw 
id-dimensjoni tas-sessi fil-kontenut tal-
proġetti bil-għan li tittejjeb il-kwalità tar-
riċerka u tiġi stimolata l-innovazzjoni. L-
attivitajiet għandhom jimmiraw ukoll 
għall-implimentazzjoni tal-prinċipji relatati 
mal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel 
stipulati fl-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropa u l-Artikolu 8 tat-TFUE.

(23) L-attivitajiet żviluppati fil-qafas tal-
Orizzont 2020 għandu jkollhom l-għan li 
jippromwovu l-ugwaljanza bejn l-irġiel u 
n-nisa fir-riċerka u l-innovazzjoni billi 
jindirizzaw b’mod partikolari l-kawżi 
sottostanti tal-iżbilanċ bejn is-sessi, billi 
jisfruttaw il-potenzjal kollu tar-riċerkaturi 
kemm nisa kif ukoll irġiel bil-għan li 
tittejjeb il-kwalità tar-riċerka u tiġi 
stimolata l-innovazzjoni. L-attivitajiet 
għandhom jimmiraw ukoll għall-
implimentazzjoni tal-prinċipji relatati mal-
ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel stipulati 
fl-Artikoli 2 u 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropa u l-Artikolu 8 tat-TFUE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-espressjoni ‘id-dimensjoni tas-sessi’ hija ambigwa meta tirreferi għall-kontenut ta’ proġetti 
u tista’ tiġi assoċjata wkoll ma’ aġendi kontroversjali u mhux komuni.

Emenda 301
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Ir-riċerka u l-innovazzjoni spiss 
jinbnew fuq il-kapaċità tax-xjentisti, l-
istituzzjonijiet tar-riċerka, in-negozji u ċ-
ċittadini li jaċċessaw b’mod miftuħ, 
jaqsmu u jużaw l-informazzjoni xjentifika. 
Sabiex jiżdiedu ċ-ċirkolazzjoni u l-
isfruttar tal-għarfien, l-aċċess sostenibbli 
għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi, li huwa 
diġà mħaddan fis-Seba’ Programm 
Kwadru, għandu jkun il-prinċipju 
ġenerali għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi 
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li jirċievu ffinanzjar pubbliku minn 
Orizzont 2020. Barra minn hekk, 
Orizzont 2020 għandu jesperimenta bl-
aċċess miftuħ online għad-dejta xjentifika 
prodotta jew miġbura minn riċerka 
ffinanzjata mill-pubbliku, bil-għan li l-
aċċess miftuħ għal dejta bħal din isir ir-
regola ġenerali sal-2020. Fejn ikun 
xieraq, l-ispejjeż tal-pubblikazzjoni jistgħu 
ikunu koperti mill-baġit tal-Orizzont 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fuq il-bażi tar-Rapport Teresa Riera Madurell, emenda 10.

Emenda 302
Rolandas Paksas;

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Ir-riċerka u l-innovazzjoni kollha 
tinbena fuq il-kapaċità tax-xjentisti, l-
istituzzjonijiet tar-riċerka, in-negozji u ċ-
ċittadini sabiex jaċċessaw b’mod miftuħ, 
jaqsmu u jużaw l-informazzjoni xjentifika. 
Sabiex iżid iċ-ċirkolazzjoni u l-isfruttar 
tal-għarfien, l-aċċess miftuħ bla ħlas 
għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi, li huwa 
diġà mħaddan fis-Seba’ Programm 
Kwadru, għandu jkun il-prinċipju 
ġenerali għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi 
li jirċievu ffinanzjar pubbliku mill-
Orizzont 2020. Barra minn hekk, 
Orizzont 2020 għandu jesperimenta bl-
aċċess miftuħ online għad-dejta xjentifika 
prodotta li hija diġà pubblika jew miġbura 
minn riċerka ffinanzjata mill-pubbliku, 
bil-għan li l-aċċess miftuħ għal dejta bħal 
din isir regola ġenerali sal-2020.

Or. en
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Emenda 303
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Sabiex iżidu ċ-ċirkolazzjoni u l-
isfruttar tal-għarfien, l-aċċess miftuħ bla 
ħlas għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi, li 
huwa diġà mħaddan fis-Seba’ Programm 
Kwadru, għandu jkun il-prinċipju 
ġenerali għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi 
li jirċievu ffinanzjar pubbliku mill-
Orizzont 2020. Billi jitlob aċċess miftuħ 
għall-pubblikazzjonijiet tar-riċerka skont 
Orizzont 2020, tkun żgurata 
disseminazjoni aktar mifruxa tal-għarfien 
u tal-innovazzjoni liċ-ċittadini (inklużi ix-
xjentisti, l-innovaturi, l-edukaturi, l-
uffiċjali pubbliċi, l-intraprendituri) u lill-
impriżi, speċjalment SMEs, kif ukoll dħul 
aktar veloċi mill-flus li ġew investiti fir-
riċerka tal-persuni li jħallsu t-taxxa fl-
Unjoni.

Or. en

Emenda 304
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Orizzont 2020 ser iħeġġeġ u 
jappoġġa attivitajiet għall-isfruttament
tat-tmexxija tal-Ewropa fit-tiġrija għall-
iżvilupp ta' proċessi u teknoloġiji ġodda li 
jippromwovu l-iżvilupp sostenibbli, f'sens 
wiesa', u jiġġieldu t-tibdil fil-klima. Tali 
approċċ orizzontali, li hu integrat 
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kompletament fil-prijoritajiet kollha tal-
Orizzont 2020, se jgħin lill-Unjoni 
tiffjorixxi f'dinja b'emissjonijiet baxxi ta' 
karbonju u ristretta minn riżorsi limitati 
filwaqt li tibni ekonomija effiċjenti fl-użu 
tar-riżorsi, sostenibbli u kompetittiva.

Or. en

Emenda 305
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Kull parteċipant li rċieva ffinanzjar 
mill-Unjoni għandu jagħmel l-aħjar sforzi 
tiegħu biex jisfrutta r-riżultati li għandu 
f’aktar riċerka jew kummerċjalment, jew 
li jiġu sfruttati f’entità legali oħra għal 
dawn il-għanijiet, partikolarment permezz 
tat-trasferiment u l-liċenzjar tar-riżultati 
skont l-Artikolu 41 tar-
Regolament (UE) Nru xxxx/2023[Regoli 
għall-Parteċipazzjoni]

Or. en

Emenda 306
Kent Johansson, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 23b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) Ir-riċerka u l-innovazzjoni kollha 
tinbena fuq il-kapaċità tax-xjentisti, l-
istituzzjonijiet tar-riċerka, in-negozji u ċ-
ċittadini li jkollhom aċċess b’mod miftuħ, 
li jaqsmu u jużaw l-informazzjoni 
xjentifika. Madankollu, id-drittijiet tal-
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proprjetà intellettwali għandhom ikunu 
rispettati.

Or. en

Emenda 307
Patrizia Toia;

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqisu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 
13 tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali 
fir-riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li 
finalment l-użu tal-annimali jiġi sostitwit. 
L-attivitajiet kollha għandhom jitwettqu bl-
iżgurar ta’ livell għoli ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem f’konformità mal-
Artikolu 168 TFUE.

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi. Għandhom 
jitqisu l-opinjonijiet tal-Grupp Ewropew 
dwar l-Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji l-
Ġodda. L-Unjoni għandha tirrispetta 
wkoll id-diversità kulturali u l-għażliet 
etiċi tal-Istati Membri, li għandhom jiġu 
kkunsidrati għal skopijiet ta’ 
finanzjament. L-attivitajiet ta’ riċerka 
għandhom jitwettqu b’konformità mal-
Artikolu 13 u jirrispettaw l-obbligu li 
jissostitwixxu jew inaqqsu l-użu tal-
annimali għal skopijiet xjentifiċi jew itejbu 
l-kundizzjonijiet li bihom isir dan. L-
attivitajiet kollha għandhom jitwettqu bl-
iżgurar ta’ livell għoli ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem f’konformità mal-
Artikolu 168 TFUE.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 13 TFUE jissemma b’mod adattat aktar f’konnessjoni mat-‘tliet Rs’ 
(“replacement”, “reduction” u “refinement”); minbarra dan, il-kliem huwa aktar konformi 
mal-Artikolu 19(10) tal-proposta għal regolament li jistabbilixxi r-regoli għall-
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parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni f’Orizzont 2020. M’hemmx ġustifikazzjoni partikolari li 
tillimita dan ir-rekwiżit għal prinċipji ‘fundamentali’.

Emenda 308
Frédérique Ries, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqisu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. L-attivitajiet 
kollha għandhom jitwettqu bl-iżgurar ta’ 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem f’konformità mal-Artikolu 168 
TFUE.

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqisu l-opinjonijiet motivati u 
aġġornati regolarment tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda (EGE), u dan 
jimplika li minn qabel ikun hemm metodu 
ta’ għażla trasparenti bbażat fuq l-
indipendenza u l-għarfien xjentifiku tal-
Membri tal-EGE. L-attivitajiet ta' riċerka 
għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li ultimament 
l-użu tal-annimali jiġi sostitwit. L-
attivitajiet kollha għandhom jitwettqu bl-
iżgurar ta’ livell għoli ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem f’konformità mal-
Artikolu 168 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-indipendenza fir-rigward tal-għarfien espert xjentifiku għandha titfittex kemm f’entitajiet 
konsulattivi kif ukoll f’dawk li jieħdu deċiżjonijiet.

Emenda 309
Konrad Szymański;
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Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqisu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. L-attivitajiet 
kollha għandhom jitwettqu bl-iżgurar ta’ 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem f’konformità mal-Artikolu 168 
TFUE.

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqisu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. L-
iffinanzjar tal-Orizzont 2020 ta’ 
attivitajiet ta’ riċerka għandu jirrispetta d-
dispożizzjonijiet leġiżlattivi u t-
tradizzjonijiet tal-Istati Membri. L-
attivitajiet kollha għandhom jitwettqu bl-
iżgurar ta’ livell għoli ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem f’konformità mal-
Artikolu 168 TFUE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

IL-Programmi Qafas tal-Unjoni Ewropea għandhom jirrispettaw il-liġi kostituzzjonali tal-
Istati Membri meta jistabbilixxu l-finanzjament għar-riċerka. L-Unjoni Ewropea ma tistax 
tiffinanzja riċerka li ma tkunx awtorizzata mill-Istati Membri.

Emenda 310
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqisu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw id-drittijiet etiċi fundamentali 
u fundamentali tal-bniedem. Għandhom 
jitqisu l-opinjonijiet tal-Grupp Ewropew 
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Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. L-attivitajiet 
kollha għandhom jitwettqu bl-iżgurar ta’ 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem f’konformità mal-Artikolu 168 
TFUE.

dwar l-Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji l-
Ġodda kif ukoll l-opinjoni tal-Aġenzija 
tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet 
Fundamentali u s-Superviżur tal-
Protezzjoni tad-Data tal-Unjoni Ewropea.
L-attivitajiet ta' riċerka għandhom iqisu 
wkoll l-Artikolu 13 tat-TFUE u jnaqqsu l-
użu tal-annimali fir-riċerka u l-ittestjar, bil-
ħsieb li finalment l-użu tal-annimali jiġi 
sostitwit. L-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu bl-iżgurar ta’ livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem 
f’konformità mal-Artikolu 168 TFUE.

Or. en

Emenda 311
Algirdas Saudargas;

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqisu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. L-attivitajiet 
kollha għandhom jitwettqu bl-iżgurar ta’ 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem f’konformità mal-Artikolu 168 
TFUE.

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqisu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. L-attivitajiet 
tar-riċerka għandhom jirrispettaw ukoll 
id-dispożizzjonijiet u t-tradizzjonijiet legali 
jew amministrattivi tal-Istati Membri. L-
attivitajiet kollha għandhom jitwettqu bl-
iżgurar ta’ livell għoli ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem f’konformità mal-
Artikolu 168 TFUE.

Or. en
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Emenda 312
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqisu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. L-attivitajiet 
kollha għandhom jitwettqu bl-iżgurar ta’ 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem f’konformità mal-Artikolu 168 
TFUE.

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqisu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit, inkluż 
permezz tal-iżvilupp strateġiku u l-
integrazzjoni u l-użu ta’ metodi u 
teknoloġiji innovattivi u mhux mill-
annimali. L-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu bl-iżgurar ta’ livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem 
f’konformità mal-Artikolu 168 TFUE.

Or. sl

Emenda 313
Elisabetta Gardini;

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqisu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. L-attivitajiet 

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqisu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. L-attivitajiet 
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kollha għandhom jitwettqu bl-iżgurar ta’ 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem f’konformità mal-Artikolu 168 
TFUE.

tar-riċerka għandhom jirrispettaw ukoll 
id-dispożizzjonijiet u t-tradizzjonijiet legali 
jew amministrattivi tal-Istati Membri. L-
attivitajiet kollha għandhom jitwettqu bl-
iżgurar ta’ livell għoli ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem f’konformità mal-
Artikolu 168 TFUE.

Or. en

Emenda 314
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqisu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. L-attivitajiet 
kollha għandhom jitwettqu bl-iżgurar ta’ 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem f’konformità mal-Artikolu 168 
TFUE.

(24) L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
appoġġati mill-Orizzont 2020 għandhom 
jirrispettaw il-prinċipji etiċi fundamentali. 
Għandhom jitqisu l-opinjonijiet tal-Grupp 
Ewropew dwar l-Etika fix-Xjenza u t-
Teknoloġiji l-Ġodda. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-Artikolu 13 
tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-annimali fir-
riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb li finalment l-
użu tal-annimali jiġi sostitwit. Il-
finanzjament tal-attivitajiet tar-riċerka 
tal-Orizzont 2020 għandu jirrispetta d-
dispożizzjonijiet leġiżlattivi u t-
tradizzjonijiet tal-Istati Membri. L-
attivitajiet kollha għandhom jitwettqu bl-
iżgurar ta’ livell għoli ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem f’konformità mal-
Artikolu 168 TFUE.

Or. en

Emenda 315
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Premessa 24a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24a) M’hemmx bażi legali għall-użu tal-
baġit tal-Unjoni għar-riċerka, l-iżvilupp u 
l-akkwist ta’ tagħmir militari u biex jagħti 
l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA) u 
l-ministeri nazzjonali għad-difiża aċċess 
dirett għall-baġit tal-Unjoni. Ir-riċerka 
għad-difiża għandha, għalhekk, tiġi 
eskluża espressament minn Orizzont 2020 
u m’għandha tiġi stabbilita l-ebda 
koperazzjoni strutturata bejn 
Orizzont 2020 u l-EDA.  Għall-istess 
raġunijiet, ir-riċerka dwar it-teknoloġija 
b’użu doppju għandha tiġi eskluża minn 
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 316
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 24b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24b) It-talbiet kollha għall-proposti fil-
qasam tar-riċerka dwar is-sigurtà 
għandhom ikunu suġġetti għal 
valutazzjoni tal-impatt etiku u soċjetali ex-
ante li jagħti attenzjoni sħiħa lill-impatti 
soċjetali potenzjali tal-aġenda tar-R&Ż 
sottostanti.  Kwalunkwe kwestjonijiet etiċi 
u/jew soċjetali importanti li jitqajmu minn 
tali valutazzjoni tal-impatt għandhom jiġu 
inkorporati bis-sħiħ fit-talba għal 
proposti, kemm bħala parti integrata tal-
aġenda tar-R&Ż u permezz ta’ riżorsi 
dedikati għar-riċerka u l-analiżi li 
jindirizzaw tħassib speċifiku.  Minbarra 
dan, għandu jsir rieżami etiku ta’ kull 
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proġett, qabel u wara l-implimentazzjoni 
tiegħu.

Or. en

Emenda 317
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 24c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24c) Għandu jinsab bilanċ bejn ir-
riċerka fix-xjenzi naturali u t-teknoloġija 
u xjenzi oħra, partikolarment ix-xjenzi 
politiċi, soċjali u umani. Il-programm fil-
qasam tas-sigurtà għandu jiffoka fuq in-
natura u t-trasformazzjoni tal-kunflitti u 
l-koperazzjoni, ir-rwol tal-Istat, l-
organizzazzjoni internazzjonali, l-atturi 
mhux Statali u l-atturi tas-soċjetà ċivili, 
iżda wkoll fuq il-prevenzjoni tal-kunflitti, 
il-bini tal-paċi u r-riforma fis-settur tas-
sigurtà ċivili.

Or. en

Emenda 318
Konrad Szymański;

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni Ewropea ma 
tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu taċ-
ċelloli staminali tal-embrijun uman. L-użu 
taċ-ċelloli staminali umani, sew jekk 
huma adulti kuf ukoll tal-embrijun, jekk 
jeżistu, jiddependi mill-ġudizzju tax-
xjenzati skont l-objettivi li huma jridu 

(25) Għandha tingħata attenzjoni għad-
differenzi konsiderevoli bejn 
leġiżlazzjonijiet nazzjonali ta’ Stati 
Membri fir-rigward tar-riċerka permezz 
ta’ embrijuni umani u ċelloli staminali tal-
embrijun uman. Il-politika dwar ir-riċerka 
tal-Unjoni ma għandhiex twassal sabiex 
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jilħqu u huwa suġġett għal Reviżjoni 
Etika stretta. L-ebda proġett li jinvolvi l-
użu ta’ ċelloli staminali tal-embrijun 
uman ma għandu jkun ffinanzjat, jekk ma 
jkollux l-approvazzjonijiet neċessarji mill-
Istati Membri. L-ebda attività ma 
għandha tkun iffinanzjata li hija miċħuda 
fl-Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tkun iffinanzjata minn Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

tarmonizza l-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-
Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha 
tfakkar id-dikjarazzjoni tagħha, fir-
rigward tas-Seba' Programm Kwadru, li 
tkompli l-prattika attwali u ma 
tissottomettix lill-Kumitat Regolatorju 
proposti għal proġetti li jinkludu 
attivitajiet ta’ riċerka li jeqirdu l-
embrijuni umani, inkluż għall-akkwist ta’ 
ċelloli staminali1. Dan l-impenn għandu 
jiġi inkluż f'dan ir-Regolament sabiex tiġi 
żgurata l-kontinwità legali.
__________________
1 Punt 12 tad-dikjarazzjoni tal-
Kummissjoni rigward l-Artikolu 6 anness 
mad-Deċiżjoni 1982/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-Seba' 
Programm Kwadru tal-Komunità 
Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' 
żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni, 
ĠU L 412, 30.12.2006, p.1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda hu li tingħata setgħa legali lill-impenn tal-Kummissjoni tal-Unjoni 
Ewropea dwar ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali.

Emenda 319
Elisabetta Gardini;

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni Ewropea ma 
tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu taċ-
ċelloli staminali tal-embrijun uman. Il-
Kummissjoni Ewropea ma tissoliċitax 
b’mod espliċitu l-użu taċ-ċelloli staminali 
tal-embrijun uman. L-użu taċ-ċelloli 
staminali umani, sew jekk huma adulti 

(25) Jeżistu differenzi sostanzjali bejn il-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali dwar ir-riċerka 
bl-użu ta' embrijuni umani u taċ-ċelloli 
staminali tal-embrijun uman. Il-politika 
tal-Unjoni ma għandhiex tipprova 
tarmonizza l-leġiżlazzjoni nazzjonali. 
B'konnessjoni mas-Seba' Programm 
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kuf ukoll tal-embrijun, jekk jeżistu, 
jiddependi mill-ġudizzju tax-xjenzati skont 
l-objettivi li huma jridu jilħqu u huwa 
suġġett għal Reviżjoni Etika stretta. L-
ebda proġett li jinvolvi l-użu ta’ ċelloli 
staminali tal-embrijun uman ma għandu 
jkun ffinanzjat, jekk ma jkollux l-
approvazzjonijiet neċessarji mill-Istati 
Membri. L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata li hija miċħuda fl-Istati 
Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tkun iffinanzjata minn Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

Qafas, il-Kummissjoni ddikjarat li ‘kienet 
ser tkompli bil-prattika attwali u ma 
kenitx se tressaq proposti lill-Kumitat 
Regolatorju għal proġetti li jinkludu 
attivitajiet ta' riċerka li jeqirdu l-
embrijuni umani, inkluż il-proċess ta' 
kisba ta' ċelloli staminali’1. Ikun mixtieq 
jekk dan l-impenn jiddaħħal f'dan ir-
Regolament biex tkun żgurata ċ-ċertezza 
legali.

__________________
1Il-Punt 12 tad-dikjarazzjoni tal-
Kummissjoni fir-rigward tal-Artikolu 6, 
anness mad-Deċiżjoni Nru 1982/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' 
Programm Kwadru tal-Komunità 
Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' 
żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni 
(2007-2013) (ĠU L 412/1 30.12.2006, 
p.1).

Or. en

Emenda 320
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni Ewropea ma 
tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu taċ-
ċelloli staminali tal-embrijun uman. L-użu 
taċ-ċelloli staminali umani, sew jekk 
huma adulti kuf ukoll tal-embrijun, jekk 
jeżistu, jiddependi mill-ġudizzju tax-
xjenzati skont l-objettivi li huma jridu 
jilħqu u huwa suġġett għal Reviżjoni 
Etika stretta. L-ebda proġett li jinvolvi l-
użu ta’ ċelloli staminali tal-embrijun 

(25) Għandha tingħata attenzjoni għad-
differenzi konsiderevoli bejn il-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali ta’ Stati 
Membri fir-rigward tar-riċerka permezz 
ta’ embrijuni umani u ċelloli staminali tal-
embrijun uman. Il-politika dwar ir-riċerka 
tal-Unjoni ma għandhiex twassal sabiex 
tarmonizza l-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-
Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha 
tfakkar id-dikjarazzjoni tagħha, fir-
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uman ma għandu jkun ffinanzjat, jekk ma 
jkollux l-approvazzjonijiet neċessarji mill-
Istati Membri. L-ebda attività ma
għandha tkun iffinanzjata li hija miċħuda 
fl-Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tkun iffinanzjata minn Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

rigward tas-Seba' Programm Kwadru, li 
tkompli l-prattika attwali u ma 
tissottomettix lill-Kumitat Regolatorju 
proposti għal proġetti li jinkludu 
attivitajiet ta’ riċerka li jeqirdu l-
embrijuni umani, inkluż għall-akkwist ta’ 
ċelloli staminali1. Dan l-impenn għandu 
jiġi inkluż f'dan ir-Regolament sabiex tiġi 
żgurata l-kontinwità legali.
__________________
1 Punt 12 tad-dikjarazzjoni tal-
Kummissjoni rigward l-Artikolu 6 anness 
mad-Deċiżjoni 1982/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-Seba' 
Programm Kwadru tal-Komunità 
Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' 
żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni, 
ĠU L 412, 30.12.2006, p.1.

Or. en

Emenda 321
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni Ewropea ma 
tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu taċ-ċelloli 
staminali tal-embrijun uman. L-użu taċ-
ċelloli staminali umani, sew jekk huma 
adulti kuf ukoll tal-embrijun, jekk jeżistu, 
jiddependi mill-ġudizzju tax-xjenzati skont 
l-objettivi li huma jridu jilħqu u huwa 
suġġett għal Reviżjoni Etika stretta. L-ebda 
proġett li jinvolvi l-użu ta’ ċelloli staminali 
tal-embrijun uman ma għandu jkun 
ffinanzjat, jekk ma jkollux l-
approvazzjonijiet neċessarji mill-Istati 
Membri. L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata li hija miċħuda fl-Istati Membri 
kollha. L-ebda attività ma għandha tkun 

(25) Il-Kummissjoni Ewropea ma 
tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu taċ-ċelloli 
staminali tal-embrijun uman. Madankollu, 
huwa rikonoxxut li r-riċerka taċ-ċelluli 
staminali għandha l-potenzjal li twassal 
għall-iżvilupp ta’ trattamenti u terapiji 
għal pazjenti li jsofru minn mard u 
kundizzjonijiet, inklużi kundizzjonijiet 
newrodeġenerattivi inkurabbli bħall-
Parkinson, mard tal-motonewroni u 
sklerożi multipla, kif ukoll dijabete tat-
tip 1, kundizzjonijiet kardjovaskulari, 
problemi fil-fwied, problemi fin-nerv tas-
sinsla tad-dahar u l-għama. Diversi minn 
dawn il-kundizzjonijiet se jiżdiedu fil-
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iffinanzjata minn Stat Membru fejn tali 
attività hija miċħuda.

prevalenza tagħhom f’popolazzjoni li 
dejjem tixjieħ. Sabiex ikun iffaċilitat 
fehim aħjar tal-potenzjal kbir taċ-ċelloli 
staminali, ix-xjentisti għandhom ikunu 
jistgħu ikomplu r-riċerka fil-mogħdijiet 
kollha tar-riċerka taċ-ċelloli staminali 
jekk din tkun permessa fl-Istat Membru 
inkwistjoni. L-użu taċ-ċelloli staminali 
umani, sew jekk huma adulti kif ukoll tal-
embrijun, madankollu, jiddependi mill-
ġudizzju tax-xjenzati skont l-objettivi li 
huma jridu jilħqu u huwa suġġett għal 
Reviżjoni Etika stretta. L-ebda proġett li 
jinvolvi l-użu ta’ ċelloli staminali tal-
embrijun uman ma għandu jkun ffinanzjat, 
jekk ma jkollux l-approvazzjonijiet 
neċessarji mill-Istati Membri. L-ebda 
attività ma għandha tkun iffinanzjata li hija 
miċħuda fl-Istati Membri kollha. L-ebda 
attività ma għandha tkun iffinanzjata minn
Stat Membru fejn tali attività hija miċħuda.

Or. en

Emenda 322
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni Ewropea ma 
tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu taċ-
ċelloli staminali tal-embrijun uman. L-użu 
taċ-ċelloli staminali umani, sew jekk huma 
adulti kuf ukoll tal-embrijun, jekk jeżistu, 
jiddependi mill-ġudizzju tax-xjenzati skont 
l-objettivi li huma jridu jilħqu u huwa 
suġġett għal Reviżjoni Etika stretta. L-ebda 
proġett li jinvolvi l-użu ta’ ċelloli staminali 
tal-embrijun uman ma għandu jkun
ffinanzjat, jekk ma jkollux l-
approvazzjonijiet neċessarji mill-Istati 
Membri. L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata li hija miċħuda fl-Istati Membri 

(25) Il-Kummissjoni Ewropea tinsab 
imħassba dwar l-ekwità fir-rigward tal-
użu taċ-ċelloli staminali umani, adulti, tal-
embrijun, jew dawk miksuba mill-kurdun. 
L-użu taċ-ċelloli staminali tal-embrijuni 
umani, jekk jeżistu, jiddependi mill-
ġudizzju tax-xjenzati skont l-objettivi 
terapewtiċi li huma jridu jilħqu u huwa 
suġġett għal Reviżjoni Etika stretta. Il-
proġetti li jinvolvu l-użu ta’ ċelloli 
staminali tal-embrijun uman jistgħu jkunu 
ffinanzjati meta dawn ikunu ġew 
approvati b’mod xieraq mill-Istati 
Membri. L-ebda attività ma għandha tkun 
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kollha. L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata minn Stat Membru fejn tali 
attività hija miċħuda.

iffinanzjata li hija miċħuda fl-Istati Membri 
kollha. L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata minn Stat Membru fejn tali 
attività hija miċħuda. Madankollu, ir-
riċerka medika dwar kull tip ta’ ċelloli 
staminali għandha tiġi ffinanzjata fi Stat 
Membru fejn tali attività tkun awtorizzata.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi adottat approċċ objettiv, tolleranti u imparzjali għall-kwestjoni 
sensittiva tar-riċerka fid-diversi tipi ta’ ċelloli staminali, partikolarment dawk minn embrijuni 
sopranumerarji.

Emenda 323
Oreste Rossi;

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni Ewropea ma 
tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu taċ-
ċelloli staminali tal-embrijun uman. L-użu 
taċ-ċelloli staminali umani, sew jekk huma 
adulti kuf ukoll tal-embrijun, jekk jeżistu, 
jiddependi mill-ġudizzju tax-xjenzati skont 
l-objettivi li huma jridu jilħqu u huwa 
suġġett għal Reviżjoni Etika stretta. L-ebda 
proġett li jinvolvi l-użu ta’ ċelloli staminali 
tal-embrijun uman ma għandu jkun 
ffinanzjat, jekk ma jkollux l-
approvazzjonijiet neċessarji mill-Istati 
Membri. L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata li hija miċħuda fl-Istati Membri 
kollha. L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata minn Stat Membru fejn tali 
attività hija miċħuda.

(25) Iċ-ċelloli staminali ppruvaw l-
effiċjenza tagħhom f’diversi trattamenti 
mediċi, partikolarment fil-qasam tal-
mediċina riġenerattiva. L-Unjoni 
għandha, għalhekk, tkompli tinkoraġġixxi 
r-riċerka f’din id-direzzjoni. Il-
Kummissjoni Ewropea, madankollu, 
tirrikonoxxi li r-riċerka taċ-ċelloli 
staminali tal-embrijun uman tqajjem 
kwestjonijiet etiċi u għalhekk toqgħod 
lura milli tissoliċita l-użu taċ-ċelloli 
staminali tal-embrijun uman. L-użu taċ-
ċelloli staminali umani fi stat adult, 
partikolarment dawk miksuba mid-demm 
tal-kurdun umbelikali jew dawk 
pluripotenti indotti, jiddependi mill-
ġudizzju tax-xjenzati skont l-objettivi li 
huma jridu jilħqu u huwa suġġett għal 
Reviżjoni Etika stretta. L-ebda proġett li 
jinvolvi l-użu ta’ ċelloli staminali tal-
embrijun uman ma għandu jkun ffinanzjat. 
L-ebda attività ma għandha tkun 
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iffinanzjata li hija miċħuda fl-Istati Membri 
kollha. L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata minn Stat Membru fejn tali 
attività hija miċħuda.

Or. it

Emenda 324
Algirdas Saudargas;

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni Ewropea ma 
tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu taċ-ċelloli 
staminali tal-embrijun uman. L-użu taċ-
ċelloli staminali umani, sew jekk huma 
adulti kuf ukoll tal-embrijun, jekk jeżistu, 
jiddependi mill-ġudizzju tax-xjenzati skont 
l-objettivi li huma jridu jilħqu u huwa 
suġġett għal Reviżjoni Etika stretta. L-
ebda proġett li jinvolvi l-użu ta’ ċelloli 
staminali tal-embrijun uman ma għandu 
jkun ffinanzjat, jekk ma jkollux l-
approvazzjonijiet neċessarji mill-Istati 
Membri. L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata li hija miċħuda fl-Istati 
Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tkun iffinanzjata minn Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

(25) Il-Kummissjoni Ewropea ma 
tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu taċ-ċelloli 
staminali tal-embrijun uman. L-użu taċ-
ċelloli staminali umani, sew jekk huma 
adulti kif ukoll tal-embrijun, ivarja fl-Istati 
Membri. Għalhekk, l-ebda proġett li 
jinvolvi l-użu ta’ ċelloli staminali tal-
embrijun uman ma għandu jkun ffinanzjat 
mill-baġti tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 325
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Premessa 25
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni Ewropea ma 
tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu taċ-ċelloli 
staminali tal-embrijun uman. L-użu taċ-
ċelloli staminali umani, sew jekk huma 
adulti kuf ukoll tal-embrijun, jekk jeżistu, 
jiddependi mill-ġudizzju tax-xjenzati skont 
l-objettivi li huma jridu jilħqu u huwa 
suġġett għal Reviżjoni Etika stretta. L-ebda 
proġett li jinvolvi l-użu ta’ ċelloli staminali 
tal-embrijun uman ma għandu jkun 
ffinanzjat, jekk ma jkollux l-
approvazzjonijiet neċessarji mill-Istati 
Membri. L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata li hija miċħuda fl-Istati Membri 
kollha. L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata minn Stat Membru fejn tali 
attività hija miċħuda.

(25) Il-Kummissjoni Ewropea ma 
tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu taċ-ċelloli 
staminali tal-embrijun uman. L-użu taċ-
ċelloli staminali umani, sew jekk huma 
adulti kif ukoll tal-embrijun, jekk jeżistu, 
jiddependi mill-ġudizzju tax-xjenzati skont 
l-objettivi li huma jridu jilħqu u huwa 
suġġett għal Reviżjoni Etika stretta. L-ebda 
proġett li jinvolvi l-użu ta’ ċelloli staminali 
tal-embrijun uman ma għandu jkun 
ffinanzjat, jekk ma jkollux l-
approvazzjonijiet neċessarji skont il-liġi 
tal-Istat Membru kkonċernat. L-ebda 
attività ma għandha tkun iffinanzjata li hija 
miċħuda fl-Istati Membri kollha. L-ebda 
attività ma għandha tkun iffinanzjata minn 
Stat Membru fejn tali attività hija miċħuda.

Or. en

Emenda 326
Patrizia Toia;

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni Ewropea ma 
tissoliċitax b’mod espliċitu l-użu taċ-
ċelloli staminali tal-embrijun uman. L-
użu taċ-ċelloli staminali umani, sew jekk 
huma adulti kuf ukoll tal-embrijun, jekk 
jeżistu, jiddependi mill-ġudizzju tax-
xjenzati skont l-objettivi li huma jridu 
jilħqu u huwa suġġett għal Reviżjoni Etika 
stretta. L-ebda proġett li jinvolvi l-użu ta’ 
ċelloli staminali tal-embrijun uman ma 
għandu jkun ffinanzjat, jekk ma jkollux l-
approvazzjonijiet neċessarji mill-Istati 
Membri. L-ebda attività ma għandha tkun 
iffinanzjata li hija miċħuda fl-Istati 
Membri kollha. L-ebda attività ma għandha 

(25) L-użu taċ-ċelloli staminali tal-
embrijuni umani fi stat adult jiddependi
mill-ġudizzju tax-xjenzati skont l-objettivi 
li huma jridu jilħqu u huwa suġġett għal 
Reviżjoni Etika stretta organizzata mill-
Kummissjoni Ewropea. L-ebda attivitajiet
ma għandhom ikunu ffinanzjatati li huma
miċħuda fl-Istati Membri kollha. L-ebda 
attività ma għandha tkun iffinanzjata minn 
Stat Membru fejn tali attività hija miċħuda.

.



PE492.656v01-00 80/182 AM\906699MT.doc

MT

tkun iffinanzjata minn Stat Membru fejn 
tali attività hija miċħuda.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju tas-sussidjarjetà għandu jiġi rispettat f’settur fejn l-opzjonijiet etiċi u s-
soluzzjonijiet legali jvarjaw b’mod wiesa’ minn Stat Membru għal ieħor. Skont il-prinċipju ta’ 
koerenza tal-Unjoni Ewropea, skont il-liġi każistika stabbilita mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea permezz tas-sentenza Brüstle, l-iffinanzjar għandu jinżamm lura minn 
proġetti ta’ riċerka msemmija fid-dispożizzjoni t’hawn fuq. Ir-referenza għall-Kummissjoni 
Ewropea tagħti stampa aktar eżatta tal-paragrafu 6 tad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni tat-
30 ta’ Diċembru 2006.

Emenda 327
Elisabetta Gardini;

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea ddeċidiet fil-Kawża C-34/101, li 
l-liġi tal-Unjoni tipprekludi l-brevettabiltà 
taċ-ċelloli staminali ta' embrijuni umani. 
Din is-sentenza tal-Qorti ma taffettwax il-
leġiżlazzjoni nazzjonali dwar din it-tip ta' 
riċerka jew il-finanzjament mill-baġits tal-
Istati Membri. Madankollu, is-sentenza 
ħalliet effetti fuq il-liġi tal-Unjoni. Jidher 
biċ-ċar li dan ir-regolament jista' jiġi 
kkontestat fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea li kieku ma jiġix eskluż 
il-finanzjament għar-riċerka bl-użu ta' 
ċelloli staminali minn embrijuni umani. 
Huwa rakkomandabbli, għalhekk, li din 
it-tip ta’ riċerka tiġi eskluża mill-
finanzjament tal-Unjoni, filwaqt li l-
kwestjoni titħalla għal baġits nazzjonali 
tar-riċerka.
__________________
1 Kawża C-34/10, Sentenza tal-Qorti tat-
18 ta' Ottubru 2011, Oliver Brüstle v 
Greenpeace eV, għadha mhix 
ippubblikata.
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Or. en

Emenda 328
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
ddeċidiet fil-kawża C-34/101 li l-liġi tal-
Unjoni tipprekludi ċ-ċelloli staminali tal-
embrijun uman milli jkunu brevettati. 
Skont din is-sentenza, ir-riċerka taċ-
ċelloli staminali tal-embrijun għandha 
tiġi eskluża mill-finanzjament tal-Unjoni.
__________________
1 Kawża C-34/10, Sentenza tal-Qorti 
(Awla Manja) tat-18 Ottubru 2011, Oliver 
Brüstle c. Greenpeace

Or. en

Emenda 329
Konrad Szymański;

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
ddeċidiet fil-kawża C-34/101 li l-liġi tal-
Unjoni tipprekludi ċ-ċelloli staminali tal-
embrijun uman milli jkunu brevettati. 
Skont din is-sentenza, ir-riċerka taċ-
ċelloli staminali tal-embrijun għandha 
tiġi eskluża mill-finanzjament tal-Unjoni.
__________________
1 Kawża C-34/10, Sentenza tal-Qorti 
(Awla Manja) tat-18 Ottubru 2011, Oliver 
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Brüstle c. Greenpeace.

Or. en

Emenda 330
Algirdas Saudargas;

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) L-Unjoni għandha tħeġġeġ lix-
xjenzati, li r-riċerka tagħhom hi 
ffinanzjata mill-baġit Ewropew, biex 
jibbrevettaw l-invenzjonijiet tagħhom fl-
Unjoni. Peress li ċ-ċelloli staminali 
mhumiex brevettabbli, dan it-tip ta' 
riċerka għandu jiġi eskluż mill-
finanzjament tal-Unjoni u għandu jiġi 
ffinanzjat esklussivament mill-baġits 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 331
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tqis aħjar, fil-kuntest ta’ dan il-Programm 
Qafas, ir-riċerka dwar iċ-ċelloli meħuda 
mid-demm tal-kurdun (il-kapaċità ta’ 
differenzjazzjoni, ta’ tixrid u ta’ użu 
awtologu jew eżotiku, in-nuqqas ta’ 
reazzjoni immunoloġika min-naħa tar-
riċevitur), li diġà ntużaw b’suċċess fit-
trattament ta’ ċertu mard.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli estratti mid-demm tal-kurdun umbelikali għandha tkun it-‘tielet mezz’ 
ta’ riċerka li tkun inkoraġġita espliċitament fil-programm Orizzont 2020.

Emenda 332
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Skont is-Seba’ Programm Kwadru, 
kull proġett li jipproponi li juża ċelloli 
staminali tal-embrijoni umani għandu 
jkun għadda b'suċċess minn evalwazzjoni 
xjentifika li matulha esperti xjentifiċi 
indipendenti jivvalutaw il-ħtieġa li 
jintużaw tali ċelloli staminali biex 
jintlaħqu l-objettivi xjentifiċi. Dan 
għandu jkompli taħt Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 333
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 25b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25b) L-iskoperta riċenti taċ-ċelloli
staminali meħuda li jistgħu jiżviluppaw 
f’tipi differenti (IPS - induced pluripotent 
stem cells) wasslet sabiex tiżdied 
opportunità ġdida ta’ riċerka ma’ dawk li 
ilhom diversi snin dwar iċ-ċelloli 
staminali adulti u ċ-ċelloli staminali mill-
embrijun, li wasslet għal tama ġdida fost 
il-pazjenti li qed jistennew trattament. L-
Unjoni għandha, għalhekk, tieħu azzjoni 
filwaqt li żżomm f’moħħha dan li ġej: 
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- l-interess li turi l-komuntà xjentifika fit-
tipi kollha ta’ riċerka;
- il-ħtieġa li jinstab bilanċ bejn dawn it-
tipi differenti ta’ riċerka dwar iċ-ċelloli 
staminali, jiġifieri li ma tiġi preferuta l-
ebda waħda għad-detriment tal-oħrajn;
- l-importanza ta’ kunsiderazzjoni 
mingħajr preġudizzjoni tal-problemi etiċi 
mqajma minn kull kategorija ta’ ċelloli
staminali.

Or. fr

Emenda 334
Konrad Szymański;

Proposta għal regolament
Premessa 25b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25b) Il-politika dwar ir-riċerka tal-
Unjoni u l-finanzjament tar-riċerka 
għandhom jiżguraw li x-xjentist li r-
riċerka tiegħu tiġi ffinanzjata mill-flus 
tal-kontribwenti tal-Unjoni jrid jibbrevetta 
wkoll l-invenzjonijiet tiegħu fl-Unjoni. 
Minħabba li ċelloli staminali tal-embrijun 
uman mhumiex brevettabbli (cf 
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja C-
34/10), din it-tip ta’ riċerka għandha tiġi 
eskluża mill-finanzjament tal-Unjoni 
sabiex jiġi żgurat użu responsabbli tal-flus 
tal-kontribwent. Madankollu, Stat 
Membru jista’ jiddeċiedi li jiffinanzja din 
ir-riċerka esklussivament permezz tal-
baġit nazzjonali tiegħu u skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħu.

Or. en

Emenda 335
Elisabetta Gardini;
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Proposta għal regolament
Premessa 25b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25b) L-Unjoni għandha tħeġġeġ lix-
xjenzati, li r-riċerka tagħhom hi 
ffinanzjata mill-baġit tal-Unjoni, biex 
jibbrevettaw l-invenzjonijiet tagħhom fl-
Unjoni. Peress li ċ-ċelloli staminali 
mhumiex brevettabbli, dan it-tip ta' 
riċerka għandu jiġi eskluż mill-
finanzjament tal-Unjoni u għandu jiġi 
ffinanzjat esklussivament mill-baġits 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 336
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta għal regolament
Premessa 25b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25b) Il-politika dwar ir-riċerka tal-
Unjoni u l-finanzjament tar-riċerka 
għandhom jiżguraw li x-xjentist li r-
riċerka tiegħu tiġi ffinanzjata mill-flus 
tal-kontribwenti tal-Unjoni jrid jibbrevetta 
wkoll l-invenzjonijiet tiegħu fl-Unjoni. 
Minħabba li ċelloli staminali tal-embrijun 
uman mhumiex brevettabbli (cf 
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja C-
34/10), din it-tip ta’ riċerka għandha tiġi 
eskluża mill-finanzjament tal-Unjoni 
sabiex jiġi żgurat użu responsabbli tal-flus 
tal-kontribwenti. Madankollu, Stat 
Membru jista’ jiddeċiedi li jiffinanzja din 
ir-riċerka esklussivament permezz tal-
baġit nazzjonali tiegħu u skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali tiegħu.

Or. en
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Emenda 337
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Premessa 25c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25c) Ir-riċerka dwar is-sorsi alternattivi 
mhux embrijoniċi taċ-ċelloli staminali li 
taw prova li huma aktar promettenti u 
anqas kontroversjali għandhom jiġu 
appoġġati bil-qawwa. Tali inċentiva se 
tinforza wkoll il-kompetittività tal-Unjoni 
f’tali qasam.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xjentifikament, iċ-ċelluli staminali umani kienu pjuttost diżappuntanti u llum jipprapreżentaw 
tama klinika li dejjem qed tonqos. F’kuntrast ma’ dan,, l-avvanzi xjentifiċi fir-riċerka biċ-
ċelloli staminali alternattivi (adulti, derivati mill-korda umbilikali jew pluripotenti indotti), 
filwaqt li mhumiex kontroversjali, jippreżentaw prospetti aħjar għall-applikazzjonijiet kliniċi 
jew għandhom riżultati kliniċi diġà mifruxa.

Emenda 338
Nuno Teixeira;

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura u l-midja u mal-
fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika 
dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura u l-midja u mal-
fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika 
dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
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innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni. L-użu 
adegwat tal-fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni 
u azzjoni koordinata se jgħinu biex 
inaqqsu d-disparità tar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea, billi 
jqisu l-karatteristiċi speċifiċi tar-reġjuni 
msemmija fl-Artikoli 174, 349 u 355(1) 
TFUE.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun hemm struttura adegwata li torbot il-fondi tal-politika reġjonali u ta’ koeżjoni 
mal-fondi tal-programm Orizzont 2020, mingħajr ma jintesew il-karatteristiċi speċifiċi tar-
reġjuni msemmija fl-Artikoli 174, 349 u 355(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea.

Emenda 339
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura u l-midja u mal-
fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika 
dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura u l-midja u mal-
fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika 
dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.
Madankollu, huwa essenzjali li ssir 
distinzjoni ċara bejn il-modi li bih jiġi 
allokat l-iffinanzjar. L-iffinanzjar tar-
R&I skont Orizzont 2020 għandu dejjem 
jiġi allokat fuq il-bażi tal-kriterji ta’ 
eċċellenza fir-riċerka u l-potenzjal li 
jagħti riżultati konkreti fl-innovazzjoni.
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Or. en

Emenda 340
Hermann Winkler;

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura u l-midja u mal-
fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika 
dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura u l-midja u mal-
fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika 
dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.
Orizzont 2020 għandu jibni wkoll fuq is-
suċċess tal-inizjattivi eżistenti bħall-
inizjattiva ‘Reġjuni ta’ Għarfien’ u l-
istrument kollaborattiv ta’ riċerka.

Or. de

Emenda 341
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura u l-midja u mal-
fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika 

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib u inizjattivi ewlenin ma' 
programmi oħrajn tal-Unjoni f'oqsma 
bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-ambjent, l-
enerġija, l-agrikoltura u s-sajd, il-
kompetittività u l-SMEs, is-sigurtà interna, 
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dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

il-kultura u l-midja u mal-fondi tal-Politika 
ta’ Koeżjoni u tal-Politika dwar l-Iżvilupp 
Rurali, li jistgħu jgħinu speċifikament biex 
jissaħħu l-kapaċitajiet nazzjonali u 
reġjonali tar-riċerka u l-innovazzjoni u 
jittejjeb il-potenzjal ta’ mixja fi “triq li 
twassal għall-eċċellenza” fil-kuntest ta’ 
strateġiji intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

Or. en

Emenda 342
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna, il-kultura u l-midja u mal-
fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni u tal-Politika 
dwar l-Iżvilupp Rurali, li jistgħu jgħinu 
speċifikament biex jissaħħu l-kapaċitajiet 
nazzjonali u reġjonali tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ strateġiji 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

(26) Sabiex jikseb l-impatt massimu, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
mill-qrib ma' programmi oħrajn tal-Unjoni 
f'oqsma bħall-edukazzjoni, l-ispazju, l-
ambjent, il-kompetittività u l-SMEs, is-
sigurtà interna u esterna, il-kultura u l-
midja u mal-fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni 
u tal-Politika dwar l-Iżvilupp Rurali, li 
jistgħu jgħinu speċifikament biex jissaħħu 
l-kapaċitajiet nazzjonali u reġjonali tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-kuntest ta’ 
strateġiji intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Illum m’għadx hemm dimensjoni purament interna tas-sigurtà peress li bosta mit-theddid 
huwa ta’ natura globali (e.ż. iċ-ċiberkriminalità, it-terroriżmu). L-Unjoni organizzat bl-istess 
mod billi rabtet il-Kap tal-EEAS bħala Viċi President tal-Kummissjoni. Orizzont għandu 
wkoll jirrispetta din il-ħtieġa.

Emenda 343
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Sabiex l-objettivi tal-Ewropa 2020 
jinkisbu bis-sħiħ, huwa importanti li l-
politika ta’ Koeżjoni tal-Unjoni 
tikkontribwixxi biex ittejjeb il-bażi tal-
ħiliet u l-kapaċità ta’ innovazzjoni fil-
livell lokali, u biex tiżviluppa l-istrumenti 
u l-arranġamenti kooperattivi biex 
jippromwovu l-kooperazzjoni bejn ir-
reġjuni fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Tali 
strumenti u tali kooperazzjoni huma 
essenzjali fl-implimentazzjoni u s-suċċess 
tal-programm ta’ eċċellenza 
Orizzont 2020 fil-livell lokali, reġjonali u 
Ewropew. Minbarra dan, il-programmi 
operazzjonali u r-riċerka, l-innovazzjoni u 
l-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni 
intelliġenti għandhom ikunu mmirati lejn 
rabta aktar mill-qrib bejn Orizzont 2020 u 
l-Fondi Strutturali.

Or. fr

Emenda 344
Alyn Smith;

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Sabiex tinkiseb konnessjoni akbar u 
aħjar bejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, 
Orizzont 2020 se jappoġġa t-trasferiment 
tal-għarfien u t-teknoloġija, filwaqt li 
jagħti attenzjoni speċjali lir-relazzjoni 
bejn ir-riċerka mwettqa fil-qasam 
pubbliku u n-nisġa produttiva tal-Unjoni, 
fir-reġjuni kollha tagħha.

Or. en
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Emenda 345
Ioan Enciu;

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Orizzont 2020 għandu jkollu l-għan 
li jifrex u jippromwovi riċerka eċċellenti 
fir-reġjuni Ewropej kollha bħala 
prekondizzjoni għal tkabbir b’bilanċ 
ġeografiku u strateġija ta’ innovazzjoni 
tal-Unjoni u biex jippromwovi l-mobilità 
tar-riċerkaturi bħala mezz ta’ prevenzjoni 
tad-diversi forom ta’ eżodu ta’ mħuħ fost 
l-Istati Membri.

Or. en

Emenda 346
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Sabiex jiġu sfruttati s-sinerġiji bejn 
il-politiki, għandhom jiġu introdotti 
strumenti li jservu ta’ triq li twassal għall-
eċċellenza kemm f’Orizzont 2020 u fil-
Politika ta’ Koeżjoni.

Or. en

Emenda 347
Alyn Smith;
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Proposta għal regolament
Premessa 26b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26b) L-awtoritajiet lokali u reġjonali 
Ewropej għandhom rwol importanti fl-
implimentazzjoni taż-Żona Ewropea tar-
Riċerka u jiżguraw koordinazzjoni 
effiċjenti fl-għodod ta’ finanjament tal-
Unjoni, b’mod partikolari fit-trawwim tar-
rabtiet bejn Orizzont 2020 u l-Fondi 
Strutturali, fi ħdan il-qafas tal-istrateġiji 
tal-innovazzjoni reġjonali bbażati fuq l-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti. Ir-reġjuni 
għandhom ukoll rwol ewlieni fid-
disseminazzjoni u l-implimentazzjoni tar-
riżultati tal-Orizzont 2020 u billi joffru 
finanzjament komplimentari.

Or. en

Emenda 348
Christian Ehler, Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-SMEs jikkostitwixxu sors 
sinifikanti ta’ innovazzjoni u tkabbir fl-
Ewropa. Għaldaqstant fl-Orizzont 2020 
hija meħtieġa parteċipazzjoni qawwija ta’ 
SMEs, kif definit fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 2003. Din għandha tappoġġa l-
għanijiet tas-Small Business Act (l-Att 
dwar ir-Negozji ż-Żgħar).

(27) L-SMEs jikkostitwixxu sors 
sinifikanti ta’ innovazzjoni u tkabbir fl-
Ewropa. Għaldaqstant fl-Orizzont 2020 
hija meħtieġa parteċipazzjoni qawwija ta’ 
SMEs, kif definit fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 2003. Din għandha tappoġġa l-
għanijiet tas-Small Business Act (l-Att 
dwar ir-Negozji ż-Żgħar). Filwaqt li 
jikkostitwixxu aktar minn 95% tal-impriżi 
kollha fl-Unjoni, madankollu, hemm 
differenzi kbar bejn l-SMEs u jeħtieġ 
approċċ differenti għat-tipi differenti ta’ 
SMEs. Għalhekk, Orizzont 2020 għandu 
jipprovdi pakkett ta’ strumenti differenti 
biex jappoġġaw l-attivitajiet u l-
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kapaċitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni tal-
SMEs, bħall-finanzjament dirett, it-titjib 
tal-parteċipazzjoni fi proġetti 
kollaborattivi, l-aċċess aktar faċli għall-
finanzi, it-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ, il-
mobilità tar-riżorsi umani u l-Eurostars. 
Orizzont 2020 għandu jappoġġa wkoll l-
impriżi b’kapitali żgħar jew medji (impriżi 
mmexxija minn intraprendituri li 
jkollhom sa 1,000 impjegat), li bosta 
minnhom għandhom potenzjal ta’ tkabbir 
kbir.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ SME hi wiesgħa ħafna. Tipi differenti ta’ SMEs jeħtieġu approċċ differenti.
Orizzont 2020 għandu jipprovdi pakkett ta’ strumenti differenti li jista’ jintuża u jkun immirat 
lejn subgruppi differenti ta’ SMEs, pereżempju skont id-daqs tagħhom, il-fażi ta’ tkabbir 
tagħhom, is-settur u l-intensità tar-R&I.

Emenda 349
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-SMEs jikkostitwixxu sors 
sinifikanti ta’ innovazzjoni u tkabbir fl-
Ewropa. Għaldaqstant fl-Orizzont 2020 
hija meħtieġa parteċipazzjoni qawwija ta’ 
SMEs, kif definit fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 200315. Din għandha tappoġġa 
l-għanijiet tas-Small Business Act (l-Att 
dwar ir-Negozji ż-Żgħar)16.

(27) L-SMEs jikkostitwixxu sors 
sinifikanti ta’ innovazzjoni u tkabbir fl-
Ewropa. Għaldaqstant fl-Orizzont 2020 
hija meħtieġa parteċipazzjoni qawwija ta’ 
SMEs, kif definit fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 200315. Għal dan, għandha tiġi 
żviluppata kaxxa ta’ għodod bi strumenti 
li jappoġġaw ir-riċerka u l-innovazzjoni 
matul l-istadji differenti kollha taċ-ċiklu 
ta’ innovazzjoni u li tqis id-daqsijiet u t-
tipi differenti ta’ SMEs. Orizzont 2020 
għandu jalloka tal-anqas 20% mill-baġit 
tiegħu għal SMEs matul l-
implimentazzjoni kollha tiegħu. B’mod 
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partikolari, tal-anqas 10% tal-baġit tal-
Orizzont 2020 se jiġi provdut permezz tal-
Istrument tal-SME li għandu jiġi ġestit u 
implimentat minn struttura 
amministrattiva dedikata unika.

Or. en

Emenda 350
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-SMEs jikkostitwixxu sors 
sinifikanti ta’ innovazzjoni u tkabbir fl-
Ewropa. Għaldaqstant fl-Orizzont 2020 
hija meħtieġa parteċipazzjoni qawwija ta’ 
SMEs, kif definit fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 2003. Din għandha tappoġġa l-
għanijiet tas-Small Business Act (l-Att 
dwar ir-Negozji ż-Żgħar).

(27) L-SMEs jikkostitwixxu sors essenzjali
ta’ innovazzjoni, tkabbir u impjiegi fl-
Ewropa. Għaldaqstant fl-Orizzont 2020 
hija meħtieġa parteċipazzjoni qawwija ta’ 
SMEs, kif definit fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 2003. Din għandha tappoġġa l-
għanijiet tas-Small Business Act (l-Att 
dwar ir-Negozji ż-Żgħar).

Or. fr

Emenda 351
Catherine Trautmann;

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-SMEs jikkostitwixxu sors 
sinifikanti ta’ innovazzjoni u tkabbir fl-
Ewropa. Għaldaqstant fl-Orizzont 2020 
hija meħtieġa parteċipazzjoni qawwija ta’ 
SMEs, kif definit fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 200315. Din għandha tappoġġa 
l-għanijiet tas-Small Business Act (l-Att 

(27) L-SMEs jikkostitwixxu sors essenzjali
ta’ innovazzjoni u tkabbir fl-Ewropa. 
Għaldaqstant fl-Orizzont 2020 hija 
meħtieġa parteċipazzjoni qawwija ta’ 
SMEs, kif definit fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta’ Mejju 200315. Din għandha tappoġġa 
l-għanijiet tas-Small Business Act (l-Att 
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dwar ir-Negozji ż-Żgħar)16. dwar ir-Negozji ż-Żgħar)16.

Or. fr

Emenda 352
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) L-universitajiet għandom rwol 
fundamentali fi ħdan il-bażi xjentifika u 
teknoloġika tal-Unjoni bħala 
istituzzjonijiet bażiċi ta’ eċċellenza, kemm 
fit-taħriġ, kif ukoll fir-riċerka.
L-Organizzazzjonijiet tar-Riċerka u t-
Teknoloġija ilaqqgħu flimkien plejers 
differenti fil-katina kollha tal-
innovazzjoni, mir-riċerka fundamentali sa 
dik teknoloġika, mill-iżvilupp tal-prodott u 
l-proċess sal-prototipar u d-dimostrazzoni, 
u sal-implimentazzjoni fuq skala sħiħa 
fis-setturi pubbliċi u privati.
L-industrija u l-SMEs huma essenzjali 
beix iġibu r-riżultati tar-riċerka fis-swieq. 
Orizzont 2020 għandu jistimula l-
investiment mis-settur privat fir-RŻI 
sabiex jinkiseb l-għan li jsir investiment 
imħallat fir-R&Ż pubbliku u privat li 
jammonta sa 3% tal-PDG.

Or. en

Emenda 353
Rolandas Paksas;

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) L-universitajiet għandom rwol 
fundamentali fil-bażi xjentifika u 
teknoloġika tal-Unjoni bħala 
istituzzjonijiet bażiċi ta’ eċċellenza, kemm 
fit-taħriġ kif ukoll fir-riċerka. L-
organizzazzjonijiet tar-riċerka u t-
teknoloġija jokkupaw pożizzjonijiet 
ċentrali fi ħdan l-ekosistemi innovattivi, 
ilaqqgħu flimkien plejers differenti mill-
katina kollha tal-innovazzjoni, mir-
riċerka fundamentali sa dik teknoloġika, 
mill-iżvilupp tal-prodott u l-proċess sal-
prototipar u d-dimostrazzoni, u sal-
implimentazzjoni fuq skala sħiħa fis-
setturi pubbliċi u privati. L-industrija u l-
SMEs huma essenzjali beix iġibu r-
riżultati tar-riċerka fis-swieq. Orizzont 
2020 għandu jistimula l-investiment mis-
settur privat fir-RŻI sabiex ikun hemm 
taħlita ta’ investiment pubbliku u privat 
firr-R&Ż li jammonta sa 3% tal-PDG (li 
minnhom is-settur privat għandu 
jikkontribwixxi żewġ terzi).

Or. en

Emenda 354
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Sabiex jiġi massimizzat l-impatt tal-
Orizzont 2020, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni speċjali lill-approċċi 
multidixxipplinarji, interdixxipplinarji u 
transdixxipplinarji bħala elementi 
neċessarji għall-progress xjentifiku 
maġġuri. Skoperti fix-xjenza jseħħu spiss 
fil-fruntieri jew fl-intersezzjonijiet 



AM\906699MT.doc 97/182 PE492.656v01-00

MT

dixxiplinarji u tal-għarfien. Barra minn 
hekk, il-kumplessità tal-problemi u l-isfidi 
li l-Ewropa qed taffaċċja jirrikjedu 
soluzzjonijiet li jistgħu jiġu indirizzati biss 
permezz ta’ diversi dixxiplini u ta’ atturi 
tas-soċjetà jaħdmu flimkien.

Or. en

Emenda 355
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Sabiex jiġi massimizzat l-impatt tal-
Orizzont 2020, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni speċjali lill-approċċi 
multidixxipplinarji, interdixxipplinarji u 
transdixxipplinarji bħala elementi 
neċessarji għall-progress xjentifiku 
maġġuri. L-iskoperti fix-xjenza jseħħu 
spiss fil-fruntieri jew fl-intersezzjonijiet 
tad-dixxiplini u tal-għarfien. Barra minn 
hekk, il-komplessità tal-problemi u l-isfidi 
li l-Ewropa qed taffaċċja jirrikjedu 
soluzzjonijiet li jistgħu jiġu indirizzati biss 
permezz ta’ diversi dixxiplini u atturi tas-
soċjetà jaħdmu flimkien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-multidixxiplina, l-interdixxiplina u t-transdixxiplina huma kruċjali għall-avvanz fix-xjenza u 
l-innovazzjoni. Il-kumplessità tal-problemi preżenti ta’ spiss ma jistawx jiġu indirizzati minn 
dixxiplina xjentifika jew riċerkaturi waħedhom. Konsegwentement, objettivi komuni jew 
strutturi konjittivi  komuni fost id-dixxiplini u l-atturi tas-soċjetà huma meħtieġa regolarment 
sabiex jinstabu u jiġu żviluppati l-aqwa soluzzjonijiet. Għal din ir-raġuni, Orizzont 2020 
m’għandux biss jipprevedi iżda wkoll jippromwovi l-mulidixxiplina u l-interdixxiplina.
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Emenda 356
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) L-universitajiet u l-
organizzazzjonijiet li jipprattikaw ir-
riċerka għandom rwol fundamentali fi 
ħdan il-bażi xjentifika u teknoloġika tal-
Unjoni bħala istituzzjonijiet bażiċi ta’ 
eċċellenza, kemm fit-taħriġ kif ukoll fir-
riċerka.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’diversi sistemi nazzjonali, l-organizzazzjonijiet li jipprattikaw ir-riċerka (RPOs) għandhom 
rwol ewlieni fir-riċerka ta’ livell għoli. 

Emenda 357
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) L-universitajiet u l-
organizzazzjonijiet tar-riċerka għandhom 
rwol fundamentali fi ħdan il-bażi 
xjentifika u teknoloġika tal-Unjoni bħala 
istituzzjonijiet bażiċi ta’ eċċellenza, kemm 
fit-taħriġ kif ukoll fir-riċerka.

Or. en

Emenda 358
Luigi Berlinguer;
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Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) L-universitajiet għandhom rwol 
fundamentali fi ħdan il-bażi xjentifika u 
teknoloġika tal-Unjoni bħala 
istituzzjonijiet bażiċi ta’ eċċellenza, fit-
taħriġ u wkoll fir-riċerka, minħabba r-
rwol essenzjali tagħhom li jorbot l-
implimentazzjoni taż-Żona Ewropea ta’ 
Edukazzjoni Għolja maż-Żona Ewropea 
tar-Riċerka.

Or. en

Emenda 359
Luigi Berlinguer;

Proposta għal regolament
Premessa 27b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27b) Sabiex jiġi massimizzat l-impatt tal-
Orizzont 2020, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni speċjali lix-xjenza bażika, 
kif ukoll lill-approċċi multidixxipplinarji 
u interdixxipplinarji bħala elementi 
neċessarji għall-progress xjentifiku 
maġġuri. L-iskoperti fix-xjenza sikwit 
isiru mal-konfini tad-dixxiplini, jew fil-
punt fejn id-dixxiplini jiltaqgħu. Barra 
minn hekk, il-kumplessità tal-problemi u 
l-isfidi li l-Ewropa qed taffaċċja tirrikjedi 
soluzzjonijiet li jistgħu jiġu indirizzati biss 
permezz ta’ ħidma flimkien bejn diversi 
dixxiplini.

Or. en

Emenda 360
Francisco Sosa Wagner;
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Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Bil-għan li jikseb l-ikbar impatt 
possibbli tal-finanzjament tal-Unjoni, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
aktar mill-qrib, li jistgħu wkoll ikunu fil-
forma ta' sħubiji pubbliċi-pubbliċi, mal-
programmi nazzjonali u reġjonali li 
jappoġġaw ir-riċerka u l-innovazzjoni.

(28) Bil-għan li jikseb l-ikbar impatt 
possibbli tal-finanzjament tal-Unjoni, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
aktar mill-qrib, li jistgħu wkoll ikunu fil-
forma ta' sħubiji pubbliċi-pubbliċi, mal-
programmi nazzjonali u reġjonali li 
jappoġġaw ir-riċerka u l-innovazzjoni; il-
koordinazzjoni u l-monitoraġġ li jitwettqu 
bħala parti minn Orizzont 2020 
għandhom jiggarantixxi l-aħjar użu tar-
riżorsi u l-assenza ta’ duplikazzjonijiet 
mhux meħtieġ ta’ nfiq, irrispettivament 
minn liema sorsi ta’ ffinanzjar huma 
involuti. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li juri li kwalunkwe sinerġija hija pożittiva, sakemm ikun hemm koordinazzjoni 
eċċellenti u monitoraġġ adegwat sabiex tiġi evitata duplikazzjoni mhux meħtieġa.

Emenda 361
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Bil-għan li jikseb l-ikbar impatt 
possibbli tal-finanzjament tal-Unjoni, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
aktar mill-qrib, li jistgħu wkoll ikunu fil-
forma ta' sħubiji pubbliċi-pubbliċi, mal-
programmi nazzjonali u reġjonali li 
jappoġġaw ir-riċerka u l-innovazzjoni.

(28) Bil-għan li jikseb l-ikbar impatt
possibbli tal-finanzjament tal-Unjoni, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
aktar mill-qrib, li jistgħu wkoll ikunu fil-
forma ta' sħubiji pubbliċi-pubbliċi, mal-
programmi nazzjonali u reġjonali kif ukoll 
programmi internazzjonali li huma ta’ 
benefiċċju reċiproku u aċċessibbli li 
jappoġġaw ir-riċerka u l-innovazzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li Orizzont 2020 se jkun miftuħ għall-organizzazzjonijiet ta’ pajjiżi terzi, jeħtieġ li 
niżguraw li programmi tar-riċerka ta’ pajjiżi terzi huma miftuħa għall-organizzazzjonijiet tal-
UE fil-prattika wkoll  u mhux biss fit-teorija.

Emenda 362
Alyn Smith;

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Bil-għan li jikseb l-ikbar impatt 
possibbli tal-finanzjament tal-Unjoni, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
aktar mill-qrib, li jistgħu wkoll ikunu fil-
forma ta' sħubiji pubbliċi-pubbliċi, mal-
programmi nazzjonali u reġjonali li 
jappoġġaw ir-riċerka u l-innovazzjoni.

(28) Bil-għan li jikseb l-ikbar impatt 
possibbli tal-finanzjament tal-Unjoni, 
Orizzont 2020 għandu jiżviluppa sinerġiji 
aktar mill-qrib, li jistgħu wkoll ikunu fil-
forma ta' sħubiji pubbliċi-pubbliċi, mal-
programmi internazzjonali, nazzjonali u 
reġjonali li jappoġġaw ir-riċerka u l-
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 363
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Għandu jinkiseb ukoll impatt ikbar 
bil-kombinament tal-fondi tal-Orizzont 
2020 u tas-settur privat fi ħdan is-sħubiji 
pubbliċi-privati f’oqsma ewlenin fejn ir-
riċerka u l-innovazzjoni jkunu jistgħu 
jikkontribwixxu għall-miri tal-
kompetittività usa’ tal-Ewropa u jgħinu 
jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà. L-isħubiji 
pubbliċi-privati fil-forma ta’ Inizjattivi 
Teknoloġiċi Konġunti varati taħt id-

(29) Jista’ jinkiseb ukoll impatt ikbar bil-
kombinament tal-fondi tal-Orizzont 2020 u 
tas-settur privat fi ħdan is-sħubiji pubbliċi-
privati f’oqsma ewlenin fejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni jkunu jistgħu jikkontribwixxu 
għall-miri tal-kompetittività usa’ tal-
Ewropa, filwaqt li jisfruttaw il-fondi 
privati u jgħinu jindirizzaw l-isfidi tas-
soċjetà. Dawn is-sħubiji għandhom ikunu 
bbażati fuq sħubija reali, inkluż fir-
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Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-Seba' 
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp 
teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-
2013) jistgħu jitkomplew bl-użu ta’ 
strutturi li huma iktar imfassla apposta.

rigward tal-impenji u l-kontributi mis-
settur privat, jiddefinixxu u jagħtu 
rendikont dwar miri konkreti li għandhom 
jintlaħqu, ikunu allinjati mal-
kumplament tal-Orizzont 2020 f’termini 
tar-regoli dwar l-IPR, id-drittijiet ta’ 
aċċess, it-trasparenza u l-ftuħ lejn persuni 
ġodda interessati u plejers żgħar, 
jinkoraġġixxu l-involviment tal-katina 
sħiħa ta’ valur, ikunu ta’ inċentiva għal 
investimenti addizzjonali tar-R&Ż u 
jkunu allinjati mal-istrateġija strateġika 
tar-R&Ż&I tal-Unjoni. L-isħubiji 
pubbliċi-privati fil-forma ta’ Inizjattivi 
Teknoloġiċi Konġunti varati taħt id-
Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-Seba' 
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp 
teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-
2013) jistgħu jitkomplew bl-użu ta’ 
strutturi li huma iktar imfassla apposta u 
b’rispett għall-prinċipji imsemmija hawn 
fuq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li PPPs, inklużi JTIs, jistgħu jtejbu l-kompetittività tal-industrija tal-UE u jisfruttaw 
ilf-fondi privati, huma għandhom jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet minimi rigward it-tqabbil 
tal-fondi privati mis-sħab privati, l-applikabilità tar-regoli normali dwar l-IPR, id-drittijiet 
tal-aċċess u l-parteċipazzjoni miftuħa għall-persuni ġodda u l-plejers żgħar, it-trasparenza 
tat-talbiet tagħhom, il-komplimentarjetà għall-proġetti kollaborattivi transnazzjonali 
tradizzjonali, u l-allinjament tagħhom mal-aġenda strateġika tar-R&Ż tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 364
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 29
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Għandu jinkiseb ukoll impatt ikbar 
bil-kombinament tal-fondi tal-Orizzont 
2020 u tas-settur privat fi ħdan is-sħubiji 
pubbliċi-privati f’oqsma ewlenin fejn ir-
riċerka u l-innovazzjoni jkunu jistgħu 
jikkontribwixxu għall-miri tal-
kompetittività usa’ tal-Ewropa u jgħinu 
jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà. L-isħubiji 
pubbliċi-privati fil-forma ta’ Inizjattivi 
Teknoloġiċi Konġunti varati taħt id-
Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-Seba' 
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp 
teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-
2013) jistgħu jitkomplew bl-użu ta’ 
strutturi li huma iktar imfassla apposta.

(29) Għandu jinkiseb ukoll impatt ikbar 
bil-kombinament tal-fondi tal-Orizzont 
2020 u tas-settur privat fi ħdan is-sħubiji 
pubbliċi-privati f’oqsma ewlenin fejn ir-
riċerka u l-innovazzjoni jkunu jistgħu 
jikkontribwixxu għall-miri tal-
kompetittività usa’ tal-Ewropa u jgħinu 
jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà. L-isħubiji 
pubbliċi-privati eżistenti fil-forma ta’ 
Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti varati taħt 
id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-Seba' 
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp 
teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-
2013) jistgħu jitkomplew bl-użu ta’ 
strutturi li huma iktar imfassla apposta.
B’mod partikolari, il-governanza u l-
funzjonament tagħhom għandhom jiġu 
riveduti biex ikun żgurat funzjonament 
ċar, trasparenti, effettiv u effiċjenti u 
jagħtu l-opportunità għal varjetà wiesgħa 
ta’ persuni interessati attivi fl-oqsma 
speċifiċi tagħhom biex jipparteċipaw. 
Minbarra dan, il-Kummissjoni għandha 
tevalwa l-opportunità biex ikunu inklużi 
fl-Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti u s-
sħubiji pubbliċi-privati l-oħra l-aspett tal-
edukazzjoni, bħala element essenzjali tat-
trijangolu tal-għarfien.

Or. en

Emenda 365
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Għandu jinkiseb ukoll impatt ikbar (29) Għandu jinkiseb ukoll impatt ikbar 
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bil-kombinament tal-fondi tal-Orizzont 
2020 u tas-settur privat fi ħdan is-sħubiji 
pubbliċi-privati f’oqsma ewlenin fejn ir-
riċerka u l-innovazzjoni jkunu jistgħu 
jikkontribwixxu għall-miri tal-
kompetittività usa’ tal-Ewropa u jgħinu 
jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà. L-isħubiji 
pubbliċi-privati fil-forma ta’ Inizjattivi 
Teknoloġiċi Konġunti varati taħt id-
Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-Seba' 
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp 
teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-
2013) jistgħu jitkomplew bl-użu ta’ 
strutturi li huma iktar imfassla apposta.

bil-kombinament tal-fondi tal-Orizzont 
2020 u tas-settur privat fi ħdan is-sħubiji 
pubbliċi-privati f’oqsma ewlenin fejn ir-
riċerka u l-innovazzjoni jkunu jistgħu 
jikkontribwixxu għall-miri tal-
kompetittività usa’ tal-Ewropa u jgħinu 
jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà. L-isħubiji 
pubbliċi-privati fil-forma ta’ Inizjattivi 
Teknoloġiċi Konġunti varati taħt id-
Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta’ Diċembru 2006 dwar is-Seba' 
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp 
teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-
2013) jistgħu jitkomplew bl-użu ta’ 
strutturi li huma iktar imfassla apposta. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi sors 
uniku ta’ finanzjament minbarra jekk 
ikun hemm ftehim ċar bejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għall-
provvista ta’ baġit suffiċjenti għall-
iffinanzjar konġunt ta’ inizjattiva 
speċifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

PPPs istituzzjonalizzati huma assoċjati ma’ spejjeż amministrattivi kbar u jeħtieġu żmien twil 
ta’ preparazzjoni. PPPs ġodda li jissodisfaw il-kriterji definiti għandhom ikunu msejsa fuq 
mudell ta’ finanzjament b’sors uniku ta’ finanzjament (il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea).
Sors wieħed ta’ finanzjament f’Orizzont 2020 (Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea) huwa s-
soluzzjoni preferuta fir-rigward tas-simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-proġetti u biex 
jiġu żgurati opportunitajiet indaqs għall-parteċipazzjoni fid-diversi pajjiżi parteċipanti.

Emenda 366
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-Orizzont 2020 għandu jippromwovi 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bbażata fuq 

(30) L-Orizzont 2020 għandu jippromwovi 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bbażata fuq 
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interess komuni u benefiċċju reċiproku. Il-
kooperazzjoni internazzjonali fix-xjenza, 
it-teknoloġija u l-innovazzjoni għandha tiġi 
mmirata lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-
Ewropa 2020 sabiex tissaħħaħ il-
kompetittività, tingħata kontribuzzjoni 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà u 
jingħata appoġġ lill-politiki esterni u tal-
iżvilupp tal-Unjoni, inkluż billi jiġu 
żviluppati sinerġiji mal-programmi esterni 
u jagħtu kontribuzzjoni għall-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni bħall-ilħuq tal-
Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju.

interess komuni, benefiċċju reċiproku u 
reċiproċità, fejn adegwat. Il-kooperazzjoni 
internazzjonali fix-xjenza, it-teknoloġija u 
l-innovazzjoni għandha tiġi mmirata lejn l-
ilħuq tal-objettivi tal-Ewropa 2020 sabiex 
tissaħħaħ il-kompetittività, tingħata 
kontribuzzjoni għall-indirizzar tal-isfidi 
tas-soċjetà u jingħata appoġġ lill-politiki 
esterni u tal-iżvilupp tal-Unjoni, inkluż 
billi jiġu żviluppati sinerġiji mal-
programmi esterni u jagħtu kontribuzzjoni 
għall-impenji internazzjonali tal-Unjoni 
bħall-ilħuq tal-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-
Millennju. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi strateġija, msejsa fuq il-
politiki u l-ħtiġijiet tal-Unjoni, sabiex 
tkun immirata aktar lejn il-kooperazzjoni 
internazzjonali fix-xjenza, it-teknoloġija u 
l-innovazzjoni u tagħti prijoritajiet lilhom, 
tidentifika l-pajjiżi terzi ewlenin u l-oqsma 
xjentifiċi u teknoloġiċi 

Or. en

Emenda 367
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-Orizzont 2020 għandu jippromwovi 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bbażata fuq 
interess komuni u benefiċċju reċiproku. Il-
kooperazzjoni internazzjonali fix-xjenza, 
it-teknoloġija u l-innovazzjoni għandha tiġi 
mmirata lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-
Ewropa 2020 sabiex tissaħħaħ il-
kompetittività, tingħata kontribuzzjoni 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà u 
jingħata appoġġ lill-politiki esterni u tal-
iżvilupp tal-Unjoni, inkluż billi jiġu 
żviluppati sinerġiji mal-programmi esterni 
u jagħtu kontribuzzjoni għall-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni bħall-ilħuq tal-

(30) L-Orizzont 2020 għandu jippromwovi 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bbażata fuq 
interess komuni u benefiċċju reċiproku. Il-
kooperazzjoni internazzjonali fix-xjenza, 
it-teknoloġija u l-innovazzjoni għandha tiġi 
mmirata lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-
Ewropa 2020 sabiex tissaħħaħ il-
kompetittività, tingħata kontribuzzjoni 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà u 
jingħata appoġġ lill-politiki esterni u tal-
iżvilupp tal-Unjoni, inkluż billi jiġu 
żviluppati sinerġiji mal-programmi esterni 
u jagħtu kontribuzzjoni għall-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni bħall-ilħuq tal-
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Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju. Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju. Fil-
kooperazzjoni internazzjonali, għandhom 
jitqiesu l-kapaċitajiet u r-rwol potenzjali 
tar-reġjuni l-aktar imbiegħda u l-pajjiżi u 
t-territorji barranin fi ħdan iż-żoni 
rispettivi tad-dinja.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi u t-territorji barranin jinsabu fid-
dinja kollha, u għalhekk huma jistgħu jiffunzjonaw bħala punti ta’ appoġġ għal attivitajiet tal-
Unjoni Ewropea, speċjalment fil-qasam tal-kooperazzjoni internazzjonali.

Emenda 368
Marita Ulvskog;

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-Orizzont 2020 għandu jippromwovi 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bbażata fuq 
interess komuni u benefiċċju reċiproku. Il-
kooperazzjoni internazzjonali fix-xjenza, 
it-teknoloġija u l-innovazzjoni għandha tiġi 
mmirata lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-
Ewropa 2020 sabiex tissaħħaħ il-
kompetittività, tingħata kontribuzzjoni 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà u 
jingħata appoġġ lill-politiki esterni u tal-
iżvilupp tal-Unjoni, inkluż billi jiġu 
żviluppati sinerġiji mal-programmi esterni 
u jagħtu kontribuzzjoni għall-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni bħall-ilħuq tal-
Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju.

(30) L-Orizzont 2020 għandu jippromwovi 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bbażata fuq 
interess komuni u benefiċċju reċiproku. Il-
kooperazzjoni internazzjonali fix-xjenza, 
it-teknoloġija u l-innovazzjoni għandha tiġi 
mmirata lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-
Ewropa 2020 sabiex tissaħħaħ il-
kompetittività, tingħata kontribuzzjoni 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà u 
jingħata appoġġ lill-politiki esterni u tal-
iżvilupp tal-Unjoni, inkluż billi jiġu 
żviluppati sinerġiji mal-programmi esterni 
u jagħtu kontribuzzjoni għall-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni bħall-ilħuq tal-
Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju. Billi 
jiżgura li l-finanzjament mifrux taħt 
Orizzont 2020 ma jikkontradixxix il-valuri 
ewlenin tal-Unjoni, u biex jinkoraġġixxi l-
koerenza mal-politika barranija u tal-
iżvilupp tal-Unjoni, għandhom jiġu 
stipulati regoli speċifiċi li japplikaw għal 
pajjiżi terzi fejn hemm suspetti fondati ta’ 
ksur tad-drittijiet tal-bniedem, involviment 
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f’konflitti bl-armi jew konflitti territorjali.

Or. en

Emenda 369
Marisa à À Matias

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-Orizzont 2020 għandu jippromwovi 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bbażata fuq 
interess komuni u benefiċċju reċiproku. Il-
kooperazzjoni internazzjonali fix-xjenza, 
it-teknoloġija u l-innovazzjoni għandha tiġi 
mmirata lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-
Ewropa 2020 sabiex tissaħħaħ il-
kompetittività, tingħata kontribuzzjoni 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà u 
jingħata appoġġ lill-politiki esterni u tal-
iżvilupp tal-Unjoni, inkluż billi jiġu 
żviluppati sinerġiji mal-programmi esterni 
u jagħtu kontribuzzjoni għall-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni bħall-ilħuq tal-
Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju.

(30) L-Orizzont 2020 għandu jippromwovi 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bbażata fuq 
interess komuni u benefiċċju reċiproku. Il-
kooperazzjoni internazzjonali fix-xjenza, 
it-teknoloġija u l-innovazzjoni għandha tiġi 
mmirata lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-
Ewropa 2020 sabiex tissaħħaħ il-
kompetittività, tingħata kontribuzzjoni 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà u 
jingħata appoġġ lill-politiki esterni u tal-
iżvilupp tal-Unjoni, inkluż billi jiġu 
żviluppati sinerġiji mal-programmi esterni 
u jagħtu kontribuzzjoni għall-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni bħall-ilħuq tal-
Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju.
Madankollu, il-kooperazzjoni ma’ pajjiżi 
terzi fil-qasam tar-riċerka, li jista' jkollha 
użu doppju, ma' kwalunkwe pajjiż li ma 
jirrispettax id-drittijiet tal-bniedem, ir-
riżoluzzjonijiet tan-NU u d-dritt 
internazzjonali, għandha tkun evitata;

Or. en

Emenda 370
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Premessa 30



PE492.656v01-00 108/182 AM\906699MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-Orizzont 2020 għandu jippromwovi 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bbażata fuq 
interess komuni u benefiċċju reċiproku. Il-
kooperazzjoni internazzjonali fix-xjenza, 
it-teknoloġija u l-innovazzjoni għandha tiġi 
mmirata lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-
Ewropa 2020 sabiex tissaħħaħ il-
kompetittività, tingħata kontribuzzjoni 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà u 
jingħata appoġġ lill-politiki esterni u tal-
iżvilupp tal-Unjoni, inkluż billi jiġu 
żviluppati sinerġiji mal-programmi esterni 
u jagħtu kontribuzzjoni għall-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni bħall-ilħuq tal-
Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju.

(30) L-Orizzont 2020 għandu jippromwovi 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bbażata fuq 
interess komuni u benefiċċju reċiproku. Il-
kooperazzjoni internazzjonali fix-xjenza, 
it-teknoloġija u l-innovazzjoni għandha tiġi 
mmirata lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-
Ewropa 2020 sabiex tissaħħaħ il-
kompetittività, tingħata kontribuzzjoni 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà u 
jingħata appoġġ lill-politiki u networks 
tar-riċerka internazzjonali u kollaborattivi 
esterni u tal-iżvilupp tal-Unjoni, inkluż 
billi jiġu żviluppati sinerġiji mal-
programmi esterni u jagħtu kontribuzzjoni 
għall-impenji internazzjonali tal-Unjoni 
bħall-ilħuq tal-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-
Millennju.

Or. en

Emenda 371
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) L-Orizzont 2020 għandu jippromwovi 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bbażata fuq 
interess komuni u benefiċċju reċiproku. Il-
kooperazzjoni internazzjonali fix-xjenza, 
it-teknoloġija u l-innovazzjoni għandha tiġi 
mmirata lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-
Ewropa 2020 sabiex tissaħħaħ il-
kompetittività, tingħata kontribuzzjoni 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà u 
jingħata appoġġ lill-politiki esterni u tal-
iżvilupp tal-Unjoni, inkluż billi jiġu 
żviluppati sinerġiji mal-programmi esterni 
u jagħtu kontribuzzjoni għall-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni bħall-ilħuq tal-
Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju.

(30) L-Orizzont 2020 għandu jippromwovi 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi bbażata fuq 
interess komuni u benefiċċju reċiproku. Il-
kooperazzjoni internazzjonali fix-xjenza, 
it-teknoloġija u l-innovazzjoni għandha tiġi 
mmirata lejn l-ilħuq tal-objettivi tal-
Ewropa 2020 sabiex tissaħħaħ il-
kompetittività, tingħata kontribuzzjoni 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà u 
jingħata appoġġ lill-politiki esterni u tal-
iżvilupp tal-Unjoni, inkluż billi jiġu 
żviluppati sinerġiji mal-programmi esterni 
u jagħtu kontribuzzjoni għall-impenji 
internazzjonali tal-Unjoni bħall-ilħuq tal-
Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju u l-miri 
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ta’ RIO+20.

Or. en

Emenda 372
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Għandu jiġi kontemplat li tiġi 
inkoraġġuta l-parteċipazzjoni ta’ skwadri 
tar-riċerka fil-proġetti differenti sabiex 
tissaħħaħ il-kwalità tar-R&I u tiżdied il-
possibilità tal-koperazzjoni 
internazzjonali.

Or. en

Emenda 373
Catherine Trautmann;

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Sabiex jinżamm ambjent ekwu għall-
impriżi kollha attivi fis-suq intern, il-
finanzjament pprovdut mill-Orizzont 2020 
għandu jkun iddisinjat skont ir-regoli tal-
għajnuna mill-istat sabiex jiżgura l-
effettività tal-infiq pubbliku u ma 
jippermettix distorsjonijiet tas-suq bħal 
imblokk tal-aċċess għall-finanzjament 
privat, il-ħolqien ta' strutturi tas-suq 
ineffettivi jew jippreserva kumpaniji 
ineffiċjenti.

(31) Sabiex jinżamm ambjent ekwu għall-
impriżi kollha attivi fis-suq intern, il-
finanzjament pprovdut mill-Orizzont 2020 
għandu jkun iddisinjat skont ir-regoli tal-
għajnuna mill-istat sabiex jiżgura l-
effettività tal-infiq pubbliku u ma 
jippermettix distorsjonijiet tas-suq bħal 
imblokk tal-aċċess għall-finanzjament 
privat jew il-ħolqien ta' strutturi tas-suq 
ineffettivi.

Or. fr
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Emenda 374
Sari Essayah;

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Il-ħtieġa għal approċċ ġdid għall-
ġestjoni tal-kontroll u r-riskju fil-
finanzjament tar-riċerka tal-Unjoni ġiet 
rikonoxxuta fil-Kunsill Ewropew tal-
4 ta' Frar 2011, fejn saret talba għal bilanċ 
ġdid bejn il-fiduċja u l-kontroll u bejn it-
teħid tar-riskju u l-evitar tar-riskju. Il-
Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni 
tiegħu tal-11 ta’ Novembru 2010 dwar is-
simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
Programmi Qafas tar-Riċerka, talab bidla 
pragmatika għal simplifikazzjoni 
amministrattiva u finanzjarja u jiddikjara li 
l-ġestjoni tal-fondi Ewropej għar-riċerka 
għandha tkun ibbażata aktar fuq il-fiduċja 
u turi tolleranza tar-riskju fil-konfront tal-
parteċipanti. Ir-rapport ta’ evalwazzjon 
interim tas-Seba’ Programm Kwadru għar-
Riċerka (2007-2013) ikkonkluda li huwa 
meħtieġ approċċ aktar radikali biex issir 
qabża kbira f’termini ta’ simplifikazzjoni, 
u li għandu jiġi rimedjat il-bilanċ bejn ir-
riskju u l-fiduċja.

(32) Il-ħtieġa għal approċċ ġdid għall-
ġestjoni tal-kontroll u r-riskju fil-
finanzjament tar-riċerka tal-Unjoni ġiet 
rikonoxxuta fil-Kunsill Ewropew tal-
4 ta' Frar 2011, fejn saret talba għal bilanċ 
ġdid bejn il-fiduċja u l-kontroll u bejn it-
teħid tar-riskju u l-evitar tar-riskju. Il-
Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni 
tiegħu tal-11 ta’ Novembru 2010 dwar is-
simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
Programmi Qafas tar-Riċerka, talab bidla 
pragmatika għal simplifikazzjoni 
amministrattiva u finanzjarja u jiddikjara li 
l-ġestjoni tal-fondi Ewropej għar-riċerka 
għandha tkun ibbażata aktar fuq il-fiduċja 
u turi tolleranza tar-riskju fil-konfront tal-
parteċipanti. Ir-rapport ta’ evalwazzjon 
interim tas-Seba’ Programm Kwadru għar-
Riċerka (2007-2013) ikkonkluda li huwa 
meħtieġ approċċ aktar radikali biex issir 
qabża kbira f’termini ta’ simplifikazzjoni, 
u li għandu jiġi rimedjat il-bilanċ bejn ir-
riskju u l-fiduċja. Din is-semplifikazzjoni 
amministrattiva u finanzjarja għandha 
titlesta qabel il-bidu tal-Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 375
Christian Ehler;

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

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020) 
(“Orizzont 2020”) u jiddetermina l-qafas li 
jamministra l-appoġġ tal-Unjoni għall-
attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni u 
trawwim ta’ sfruttar aħjar tal-potenzjal 
industrijali ta’ politiki tal-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020) 
(“Orizzont 2020”) u jiddetermina l-qafas li 
jamministra l-appoġġ tal-Unjoni għall-
attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni u 
trawwim ta’ sfruttar aħjar tal-potenzjal 
industrijali ta’ politiki tal-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku. Dan ir-
Regolament ma għandux jiffinanzja n-
nefqa amministrattiva tal-Kummissjoni 
għall-eżekuzzjoni ta’ dan il-programm, 
lanqas il-kostruzzjoni u l-operazzjoni ta' 
proġetti infrastrutturali Ewropej, bħal 
Galileo, GMES jew ITER. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-FP7 spiss ġie “abbużat” biex jiffinanzja disparitajiet fil-finanzjament ta’ proġetti Ewropej 
kbar, bħal Galileo, GMES jew ITER. Filwaqt li l-PE jappoġġa dawn il-proġetti u l-
finanzjament tagħhom, huwa għandu jkun ċar ħafna dwar il-fatt li Orizzont 2020 m’għandux 
jiffinanzja l-ispejjeż żejda fl-introduzzjoni ta’dawn il-proġetti jew fit-tħaddim tagħhom.

Emenda 376
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020) 
(“Orizzont 2020”) u jiddetermina l-qafas li 
jamministra l-appoġġ tal-Unjoni għall-
attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni u 
trawwim ta’ sfruttar aħjar tal-potenzjal 
industrijali ta’ politiki tal-innovazzjoni, ir-
riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020) 
(‘Orizzont 2020’) u jiddetermina l-qafas li 
jamministra l-appoġġ tal-Unjoni għall-
attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni u 
trawwim ta’ sfruttar aħjar tal-potenzjal tas-
soċjetà, ekonomiku u industrijali ta’ 
politiki tal-innovazzjoni, ir-riċerka u l-
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iżvilupp teknoloġiku.

Or. en

Emenda 377
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 'attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni' 
tfisser l-ispettru totali ta' attivitajiet ta' 
riċerka, żvilupp teknoloġiku, 
dimostrazzjoni u innovazzjoni, inkluż il-
promozzjoni ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, 
disseminazzjoni u ottimizzazzjoni tar-
riżultati u stimulazzjoni tat-taħriġ u l-
mobbiltà tar-riċerkaturi fl-Unjoni;

(a) 'attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni' 
tfisser l-ispettru totali ta' attivitajiet ta' 
riċerka, żvilupp teknoloġiku, 
dimostrazzjoni u innovazzjoni, inkluż il-
promozzjoni ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali, 
aċċess miftuħ, disseminazzjoni u 
ottimizzazzjoni tar-riżultati u stimulazzjoni 
tat-taħriġ u l-mobbiltà tar-riċerkaturi fl-
Unjoni;

Or. en

Emenda 378
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ‘sħubija pubblika-privata’ tfisser 
sħubija fejn l-imsieħba tas-settur privat, l-
Unjoni u, fejn jixraq, imsieħba oħrajn, 
jimpenjaw irwieħhom li jappoġġaw b'mod 
konġunt l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' 
programm ta’ riċerka u innovazzjoni jew
attivitajiet;

(d) 'sħubija pubblika-privata' tfisser 
sħubija fejn bejn is-sħab tas-settur privat u 
s-sħab tas-settur pubbliku bħall-
universitajiet, l-organizzazzjonijiet tar-
riċerka u l-organizzazzjonijiet l-oħra tas-
settur pubbliku, li huma appoġġati b’mod 
konġunt mill-Unjoni u s-sħab tagħha li 
jappoġġaw l-iżvilupp u l-implimentazzjoni 
ta’ programm ta’ riċerka u innovazzjoni 
jew attiviatjiet;
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Or. en

Emenda 379
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) 'sħubija pubbliku-pubbliku' tfisser 
sħubija fejn korpi tas-settur pubbliku jew 
korpi b'missjoni ta' servizz pubbliku fil-
livell reġjonali, nazzjonali jew 
internazzjonali jimpenjaw irwieħhom mal-
Unjoni biex b'mod konġunt jappoġġaw l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' programm 
jew attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni.

(e) ‘sħubija pubblika-pubblika’ tfisser 
sħubija fejn korpi tas-settur pubbliku jew 
korpi b’missjoni ta’ servizz pubbliku fil-
livell lokali, reġjonali, nazzjonali jew 
internazzjonali jimpenjaw irwieħhom mal-
Unjoni biex b'mod konġunt jappoġġaw l-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' programm 
jew attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni.

Or. ro

Emenda 380
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) 'infrastrutturi ta' riċerka' (RI) huma 
faċilitajiet, riżorsi, sistemi u servizzi ta' 
organizzazzjoni li huma użati mill-
komunitajiet ta' riċerka biex iwettqu 
riċerka u innovazzjoni fl-oqsma speċifiċi 
tagħhom. Meta jkun rilevanti, jistgħu 
jintużaw għal raġunijiet li jmorru lil hinn 
mir-riċerka, e.ż. għall-edukazzjoni jew 
għal servizzi pubbliċi. Dan jinkludi: 
tagħmir maġġuri speċifiku (jew settijiet ta' 
strumenti); riżorsi bbażati fuq l-għarfien 
bħalma huma l-kollezzjonijiet, l-arkivji 
jew id-dejta xjentifika; l-infrastrutturi 
elettroniċi, bħas-sistemi tad-dejta, 
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kompjuters u softwer, in-networks ta' 
komunikazzjoni u s-sistemi għall-
promozzjoni tat-trasparenza u l-fiduċja 
diġitali; kwalunkwe infrastruttura oħra 
ta' natura unika essenzjali għall-ksib tal-
eċċellenza fir-riċerka u l-innovazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal definizzjoni komuni li tirreferi għall-kunċett tal-infrastruttura, huwa meħtieġ li jiġi 
inkluż f’dokument leġiżlattiv il-kunċett li diġà qed jintuża, li jkabbar l-interpretazzjoni 
tradizzjonali, marbuta ma' bini u investiment fiżiku.

Emenda 381
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) 'speċjalizzazzjoni intelliġenti' tfisser 
il-kunċett għall-iżvilupp tar-R&Ż u l-
politika dwar l-innovazzjoni tal-Unjoni 
Ewropea. L-għan ta' speċjalizzazzjoni 
intelliġenti huwa l-promozzjoni tal-użu 
effiċjenti u effettiv tal-investiment 
pubbliku bl-użu ta' sinerġiji bejn il-pajjiżi 
u r-reġjuni u t-tisħiħ tal-kapaċità 
tagħhom għall-innovazzjoni. L-istrateġija 
għal speċjalizzazzjoni intelliġenti hija 
magħmula minn programm ta' strateġija 
multi-annwali li l-għan tiegħu hu li tiġi 
żviluppata sistema għall-innovazzjoni fir-
riċerka, funzjonali nazzjonali jew 
reġjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti hija l-eżerċizzju li jeħtieġ li jsir mir-reġjuni għall-
identifikazzjoni tal-kapaċitajiet tagħhom stess u għad-disinn tal-programm strateġiku 
reġjonali futur tagħhom. Hija rekwiżit minn isfel għal fuq li jippermetti t-trasferiment ta’ 
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fondi minn Fondi Strutturali għall-programm ta’ Innovazzjoni u tal-Orizzont 2020.

Emenda 382
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg u l-
iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u l-
kompetittività fit-tul tal-Ewropa.

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg u l-
iżgurar tas-sostenibbiltà, l-iżvilupp 
ekonomiku u r-reżiljenza, l-inklużjoni 
soċjali u l-kompetittività industrijali fit-tul 
tal-Ewropa.

Or. en

Emenda 383
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta’ 

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, it-trasferiment tar-
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opportunitajiet ġodda ta’ impjieg u l-
iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u l-
kompetittività fit-tul tal-Ewropa.

riżultati tar-riċerka għal-livelli kollha tal-
edukazzjoni, il-ħolqien ta’ opportunitajiet 
ġodda ta’ impjieg u l-iżgurar tat-tkabbir 
sostenibbli u l-kompetittività fit-tul tal-
Ewropa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-edukazzjoni hija emblema importanti ħafna tal-Ewropa 2020. Hija strument essenzjali 
għall-qawwa Ewropea. Għandhom jiġu inklużi t-trasferimenti minn programmi xjentifiċi 
għall-programmi edukattivi.

Emenda 384
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg u l-
iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u l-
kompetittività fit-tul tal-Ewropa.

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka eċċellenti u l-
innovazzjoni, biex b’hekk jaġixxi bħala 
mezz għall-ingranaġġ tal-investiment, il-
ħolqien ta’ opportunitajiet ġodda ta’ 
impjieg u l-iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u 
l-kompetittività fit-tul tal-Ewropa. Huwa 
għandu jkun immirat lejn l-attivitajiet fejn 
l-intervenzjoni fil-livell tal-Unjoni twassal 
għal valur miżjud aktar lil hinn mill-
intervenzjoni fil-livell nazzjonali jew 
reġjonali.

Or. en

Emenda 385
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, 
Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi
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Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg u l-
iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u l-
kompetittività fit-tul tal-Ewropa.

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka eċċellenti u l-
innovazzjoni, biex b’hekk jaġixxi bħala 
mezz għall-ingranaġġ tal-investiment 
privat, il-ħolqien ta’ opportunitajiet ġodda 
ta’ impjieg u l-iżgurar tat-tkabbir 
sostenibbli u l-kompetittività fit-tul tal-
Ewropa kif ukoll jindirizza l-isfidi tas-
soċjetà fl-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eċċellenza hija l-kriterju ġenerali l-aktar importanti tal-Programm Kwadru u għandha 
tissemma fl-objettivi tal-Orizzont 2020.

Emenda 386
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg u l-
iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u l-
kompetittività fit-tul tal-Ewropa.

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka eċċellenti u l-
innovazzjoni, biex b’hekk jaġixxi bħala 
mezz għall-ingranaġġ tal-investiment 
privat, il-ħolqien ta’ opportunitajiet ġodda 
ta’ impjieg u l-iżgurar tat-tkabbir 
sostenibbli u l-kompetittività fit-tul tal-
Ewropa.

Or. en



PE492.656v01-00 118/182 AM\906699MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

L-eċċellenza hija l-kriterju ġenerali l-aktar importanti tal-Programm Kwadru u għandha 
tissemma fl-objettivi tal-Orizzont 2020.

Emenda 387
Ivo Belet, Philippe De Backer, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg u l-
iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u l-
kompetittività fit-tul tal-Ewropa.

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka eċċellenti u l-
innovazzjoni, biex b’hekk jaġixxi bħala 
mezz għall-ingranaġġ tal-investiment 
privat, il-ħolqien ta’ opportunitajiet ġodda 
ta’ impjieg u l-iżgurar tat-tkabbir 
sostenibbli u l-kompetittività fit-tul tal-
Ewropa.

Or. en

Emenda 388
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg u l-

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka eċċellenti u l-
innovazzjoni, biex b’hekk jaġixxi bħala 
mezz għall-ingranaġġ tal-investiment 
privat, il-ħolqien ta’ opportunitajiet ġodda 
ta’ impjieg u l-iżgurar tat-tkabbir 
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iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u l-
kompetittività fit-tul tal-Ewropa.

sostenibbli u l-kompetittività fit-tul tal-
Ewropa.

Or. en

Emenda 389
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg u l-
iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u l-
kompetittività fit-tul tal-Ewropa.

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka eċċellenti u l-
innovazzjoni, biex b’hekk jaġixxi bħala 
mezz għall-ingranaġġ tal-investiment 
privat, il-ħolqien ta’ opportunitajiet ġodda 
ta’ impjieg u l-iżgurar tat-tkabbir 
sostenibbli u l-kompetittività fit-tul tal-
Ewropa.

Or. en

Emenda 390
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg u l-

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment pubbbliku u privat, il-ħolqien 
ta’ opportunitajiet ġodda ta’ impjieg u l-
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iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u l-
kompetittività fit-tul tal-Ewropa.

iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u l-
kompetittività u tmexxija xjentifika 
globali fit-tul tal-Ewropa.

Or. en

Emenda 391
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment privat, il-ħolqien ta’ 
opportunitajiet ġodda ta’ impjieg u l-
iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u l-
kompetittività fit-tul tal-Ewropa.

Orizzont 2020 għandu jkollu rwol ċentrali 
fit-twettiq tal-istrateġija Ewropa 2020 għal 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv 
billi jipprovdi qafas strateġiku komuni 
għall-iffinanzjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni, biex b’hekk 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ tal-
investiment pubbliku u privat, il-ħolqien 
ta’ opportunitajiet ġodda ta’ impjieg, l-
iżgurar tat-tkabbir sostenibbli u l-
kompetittività fit-tul tal-Ewropa.

Or. en

Emenda 392
Jean-Pierre Audy

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jitmexxa 
f’kooperazzjoni mal-Istati Membri sabiex 
jiżgura li l-politiki tar-riċerka u tal-
innovazzjoni implimentati fl-Istati 
Membri u mill-awtoritajiet lokali jkunu 
komplimentarji u joffru valur miżjud 
Ewropew.
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Or. fr

Emenda 393
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-bini ta’ ekonomija bbażata fl-
għarfien u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni 
kollha billi jaġixxi bħala mezz għall-
ingranaġġ suffiċjenti ta' riċerka 
addizzjonali, żvilupp u finanzjament għall-
innovazzjoni. B’hekk, għandu jappoġġa l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif ukoll il-
ħolqien u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka (ERA). L-indikaturi 
rilevanti tal-prestazzjoni qegħdin stipulati 
fl-introduzzjoni tal-Anness I.

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-bini ta’ ekonomija bbażata fl-
għarfien u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni 
kollha billi jaġixxi bħala mezz għall-
ingranaġġ suffiċjenti ta' riċerka 
addizzjonali, żvilupp u finanzjament għall-
innovazzjoni. B’hekk, għandu jappoġġa l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif ukoll il-
ħolqien u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka (ERA). L-istrumenti 
li jorbtu r-Riċerka u l-Innovazzjoni mal-
Fondi Strutturali għandhom jiġu 
implimentati permezz tal-programmi 
“Reġjuni tal-Għarfien” u 
“speċjalizzazzjoni intelliġenti”. Iż-żewġ 
strumenti għandhom ikunu lokati fi ħdan 
l-ERA sabiex joħolqu indikaturi objettivi 
tat-“toroq li jwasslu għall-eċċellenza”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

"Reġjuni tal-Għarfien" u "Speċjalizzazzjoni Intelliġenti" jistgħu jkunu strumenti importanti 
għas-sinerġiji bejn Fondi Strutturali u Orizzont 2020.

Emenda 394
Ioannis A. Tsoukalas

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

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-bini ta’ ekonomija bbażata fl-
għarfien u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni 
kollha billi jaġixxi bħala mezz għall-
ingranaġġ suffiċjenti ta' riċerka 
addizzjonali, żvilupp u finanzjament għall-
innovazzjoni. B’hekk, għandu jappoġġa l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif ukoll il-
ħolqien u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka (ERA). L-indikaturi 
rilevanti tal-prestazzjoni qegħdin stipulati 
fl-introduzzjoni tal-Anness I.

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-bini ta’ soċjetà u ekonomija bbażati
fl-għarfien u l-innovazzjoni madwar l-
Unjoni kollha billi jaġixxi bħala mezz 
għall-ingranaġġ suffiċjenti ta' riċerka 
addizzjonali, żvilupp u finanzjament għall-
innovazzjoni u b’hekk jikkontribwixxi 
għall-mira ta’ 3% tal-iffinanzjar tal-PDG 
għar-riċerka u l-innovazzjoni fl-Unjoni 
kollha sal-2020. B’hekk, għandu jappoġġa 
l-implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif ukoll il-
ħolqien u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka (ERA). L-indikaturi 
rilevanti tal-prestazzjoni qegħdin stipulati 
fl-introduzzjoni tal-Anness I.

Or. en

Emenda 395
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-bini ta’ ekonomija bbażata fl-
għarfien u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni 
kollha billi jaġixxi bħala mezz għall-
ingranaġġ suffiċjenti ta' riċerka 
addizzjonali, żvilupp u finanzjament għall-
innovazzjoni. B’hekk, għandu jappoġġa l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif ukoll il-
ħolqien u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka (ERA). L-indikaturi 
rilevanti tal-prestazzjoni qegħdin stipulati 
fl-introduzzjoni tal-Anness I.

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-bini ta’ ekonomija bbażata fl-
għarfien u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni 
kollha billi jaġixxi bħala mezz għall-
ingranaġġ suffiċjenti ta' riċerka 
addizzjonali, żvilupp u finanzjament għall-
innovazzjoni. B’hekk, għandu jappoġġa l-
implimentazzjoni tal-istrateġija 
Ewropa 2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif 
ukoll il-ħolqien u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka (ERA) permezz ta’ 
azzjonijiet speċifiċi u eżemplari li jrawmu 
r-riċerka u l-innovazzjoni Ewropej. L-
indikaturi rilevanti tal-prestazzjoni qegħdin 
stipulati fl-introduzzjoni tal-Anness I.
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Or. en

Emenda 396
Gunnar Hökmark;

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-bini ta’ ekonomija bbażata fl-
għarfien u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni 
kollha billi jaġixxi bħala mezz għall-
ingranaġġ suffiċjenti ta' riċerka 
addizzjonali, żvilupp u finanzjament għall-
innovazzjoni. B’hekk, għandu jappoġġa l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif ukoll il-
ħolqien u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka (ERA). L-indikaturi 
rilevanti tal-prestazzjoni qegħdin stipulati 
fl-introduzzjoni tal-Anness I.

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-bini ta’ ekonomija fost l-aktar 
avvanzati fid-dinja bbażata fl-għarfien u l-
innovazzjoni madwar l-Unjoni kollha billi 
jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ 
suffiċjenti ta' riċerka innovattiva u 
eċċellenti addizzjonali, żvilupp u 
finanzjament għall-innovazzjoni. B’hekk, 
għandu jappoġġa l-ħolqien ta’ ċentri ta’ 
eċċellenza globalment kompetittivi u l-
implimentazzjoni tal-istrateġija 
Ewropa 2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif 
ukoll il-ħolqien u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka (ERA). L-indikaturi 
rilevanti tal-prestazzjoni qegħdin stipulati 
fl-introduzzjoni tal-Anness I.

Or. en

Emenda 397
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-bini ta’ ekonomija bbażata fl-
għarfien u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni 
kollha billi jaġixxi bħala mezz għall-
ingranaġġ suffiċjenti ta' riċerka 
addizzjonali, żvilupp u finanzjament għall-

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-bini ta’ ekonomija bbażata fl-
għarfien, is-sostenibbiltà u l-innovazzjoni 
madwar l-Unjoni kollha billi jaġixxi bħala 
mezz għall-ingranaġġ suffiċjenti ta' riċerka 
addizzjonali, żvilupp u finanzjament għall-
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innovazzjoni. B’hekk, għandu jappoġġa l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif ukoll il-
ħolqien u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka (ERA). L-indikaturi 
rilevanti tal-prestazzjoni qegħdin stipulati 
fl-introduzzjoni tal-Anness I.

innovazzjoni. B’hekk, għandu jappoġġa l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif ukoll il-
ħolqien u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka (ERA). L-indikaturi 
rilevanti tal-prestazzjoni qegħdin stipulati 
fl-introduzzjoni tal-Anness I.

Or. en

Emenda 398
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-bini ta’ ekonomija bbażata fl-
għarfien u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni 
kollha billi jaġixxi bħala mezz għall-
ingranaġġ suffiċjenti ta' riċerka 
addizzjonali, żvilupp u finanzjament għall-
innovazzjoni. B’hekk, għandu jappoġġa l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif ukoll il-
ħolqien u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka (ERA). L-indikaturi 
rilevanti tal-prestazzjoni qegħdin stipulati 
fl-introduzzjoni tal-Anness I.

1. Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għall-bini ta’ soċjetà bbażata fl-għarfien u 
l-innovazzjoni madwar l-Unjoni kollha 
billi jaġixxi bħala mezz għall-ingranaġġ 
suffiċjenti ta' riċerka addizzjonali, żvilupp 
u finanzjament għall-innovazzjoni. B’hekk, 
għandu jappoġġa l-implimentazzjoni tal-
istrateġija Ewropa 2020 u politiki oħra tal-
Unjoni, kif ukoll il-ħolqien u l-
funzjonament taż-Żona Ewropea tar-
Riċerka (ERA). L-indikaturi rilevanti tal-
prestazzjoni qegħdin stipulati fl-
introduzzjoni tal-Anness I.

Or. ro

Emenda 399
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tmexxija industrijali; (b) tmexxija industrijali u tas-servizzi;
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Or. ro

Emenda 400
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) ix-xjenza tal-għarfien u t-teknoloġija; 
ix-xjenzi tal-ħajja, is-saħħa, id-dinja, l-
ambjent, ir-riżorsi naturali u s-sikurezza 
tal-ikel;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-differenza bejn it-teknoloġiji, ix-xjenzi tal-inġinerija, ir-riċerka dwar il-ħtiġijiet tal-
bniedem u soċjali.

Emenda 401
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c – punt ii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) soċjali, ekonomiċi u dwar l-umanità. 
Sfidi demografiċi, edukazzjoni, 
kwestjonijiet territorjali, governanza, 
kultura, kontenut diġitali, umanitajiet, 
wirt kulturali u oqsma ta’ għarfien 
intanġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-importanza tal-oqsma intanġibbli tal-għarfien hija meħtieġa għall- adattament għal tibdil 
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globali.

Emenda 402
Patrizia Toia;

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jenfasizza l-
importanza tal-promozzjoni tal-oqsma ta’ 
riċerka mhux segregati skont is-sessi. 
Orizzont 2020 għandu jippromwovi, 
permezz tal-universitajiet, l-istituzzjonijiet 
tal-Unjoni u l-Istati Membri, ix-xjenza 
bħala qasam ta' interess għaż-żewġ sessi 
sa mill-istadji bikrin tal-edukazzjoni u l-
immaġni tar-riċerkaturi nisa bħala xempji 
pożittivi (“role models”). Permezz ta' 
kampanji ta' għarfien, għandu jipprovdi 
informazzjoni dwar ir-rekwiżiti meħtieġa 
biex wieħed isir riċerkatur u l-
opportunitajiet disponibbli fil-qasam tar-
riċerka, minbarra l-informazzjoni rigward 
id-drittijiet tal-maternità.

Or. it

Emenda 403
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan ir-Regolament la għandu 
jiffinanzja n-nefqa amministrattiva tal-
Kummissjoni u lanqas il-kostruzzjoni jew 
l-operazzjoni ta' proġetti infrastrutturali 
Ewropej, bħal Galileo, GMES jew ITER.
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Or. en

Emenda 404
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fi ħdan il-prijoritajiet u l-linji ġenerali 
msemmija fil-paragrafu 2, jistgħu jitqiesu 
ħtiġijiet ġodda u mhux imbassra li 
jirriżultaw matul il-perjodu ta’ 
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020. Dan 
jista’ jinkludi rispons għal opportunitajiet, 
kriżijiet u theddid emerġenti, għal ħtiġijiet 
relatati mal-iżvilupp ta’ politiki ġodda tal-
Unjoni, u għall-indirizzar ta’ azzjonijiet 
previsti sabiex ikunu ta’ appoġġ fil-qafas 
ta’ programmi futuri.

imħassar

Or. en

Emenda 405
Emil Stoyanov, Vladimir Urutchev

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5а. Il-programm Orizzont 2020 għandu 
jikkontribwixxi biex jagħmel il-karriera 
tar-riċerkaturi fl-Ewropa aktar attraenti u 
jtaffi l-effetti tal-fenomenu tal-eżodu ta’ 
mħuħ. Għaldaqstant, għandu jkun 
implimentat b’mod li jippromwovi l-
ħolqien ta’ suq uniku għar-riċerkaturi, 
b’mod partikulari billi jagħti lok għal 
mekkaniżmi xierqa li jnaqqsu d-differenzi 
fir-remunerazzjoni tar-riċerkaturi taħt l-
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Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 406
Oreste Rossi;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandu jkun EUR 87740 miljun, li minnu 
massimu ta’ EUR 86198 miljun għandhom 
ikunu allokati għal attivitajiet taħt it-
Titolu XIX tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE).

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
għandu jkun EUR 87740 miljun, li minnu 
massimu ta’ 98.8% għandhom ikunu 
allokati għal attivitajiet taħt it-Titolu XIX 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea (TFUE).

Or. it

Emenda 407
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Xjenza eċċellenti, EUR 27818 miljun; (a) Xjenza eċċellenti, 32.3%;

Or. en

Emenda 408
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Xjenza eċċellenti, EUR 27818 miljun; (a) Xjenza eċċellenti, 31.8% tal-baġit totali 
(ta’ qabel l-ITER);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proporzjon tal-baġit allokat għal dan mhuwiex iqis is-suġġeriment tiegħi li l-impenn tal-
ITER jiġi inkluż f’baġit H2020 ġenerali estiż.

Emenda 409
Oreste Rossi;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Xjenza eċċellenti, EUR 27818 miljun; (a) Xjenza eċċellenti, 27.1% tat-total tal-
iffinanzjar;

Or. it

Emenda 410
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Tmexxija industrijali 
EUR 20280 miljun;

(b) Tmexxija industrijali 
[EUR 30280 miljun];

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma fatturi kruċjali għas-suċċess tal-politiki industrijali u biex 
jagħmlu l-impriżi industrijali aktar kompetittivi. Huwa loġiku li jiġi promoss l-iffinanzjar 
allokat għall-industrija b’EUR 10 biljun permezz ta’ qtugħ rispettiv fil-baġit tal-‘Isfidi tas-
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soċjetà’.

Emenda 411
Oreste Rossi;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Tmexxija industrijali 
EUR 20280 miljun;

(b) Tmexxija industrijali, 28.8% tat-total 
tal-iffinanzjar;

Or. it

Emenda 412
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Tmexxija industrijali 
EUR 20280 miljun;

(b) Tmexxija industrijali, 26%;

Or. en

Emenda 413
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Tmexxija industrijali 
EUR 20280 miljun;

(b) Tmexxija industrijali, 23.3% tal-baġit 
totali (ta’ qabel l-ITER);

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proporzjon tal-baġit allokat għal dan mhuwiex iqis is-suġġeriment tiegħi li l-impenn tal-
ITER jiġi inkluż f’baġit H2020 ġenerali estiż.

Emenda 414
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Sfidi tas-soċjetà, EUR 35888 miljun. (c) Sfidi tas-soċjetà, [EUR 25888 miljun].

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ammont għandu jiġi distribwit aħjar, b’EUR 10 biljun addizzjonali għat-‘Tmexxija 
industrijali’ bi spiża tal-‘Isfidi tas-soċjetà’. Il-EUR 25 888 000 000 li jifdal għall-isfidi tas-
soċjetà (saħħa, benesseri, agrikoltura sostenibbli, sikurezza tal-ikel, bijo-ekonomija, riċerka 
marina u marittima, enerġija nadifa, trasport intelliġenti, sostenibbli u integrat, azzjoni 
klimatika u inklużiva, soċjetajiet innovattivi u sikuri) jidhru suffiċjenti.

Emenda 415
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Sfidi tas-soċjetà, EUR 35888 miljun. (c) Sfidi tas-soċjetà, 41.3% tal-baġit totali 
(pre-ITER);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proporzjon tal-baġit allokat għal dan mhuwiex iqis is-suġġeriment tiegħi li l-impenn tal-
ITER jiġi inkluż f’baġit H2020 ġenerali estiż.



PE492.656v01-00 132/182 AM\906699MT.doc

MT

Emenda 416
Oreste Rossi;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Sfidi tas-soċjetà, EUR 35888 miljun. (c) Sfidi tas-soċjetà, 39% tat-total tal-
finanzjament;

Or. it

Emenda 417
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Sfidi tas-soċjetà, EUR 35888 miljun. (c) Sfidi tas-soċjetà, 36.4%.

Or. en

Emenda 418
Jean-Pierre Audy, Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont massimu ġenerali għall-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mill-
Orizzont 2020 għall-azzjonijiet diretti 
mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka għandu jkun EUR 2212 miljun.

L-ammont massimu ġenerali għall-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mill-
Orizzont 2020 għall-azzjonijiet diretti 
mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka għandu jkun 2.52%1 tat-total tal-
baġit tal-Orizzont 2020, filwaqt li jitqies li 
l-baġit taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka 
(JRC) huwa bbażat prinċipalment fuq 
spejjeż fissi (persunal u infrastruttura).
1Il-persentaġġ huwa bbażat fuq l-
allokazzjoni finanzjarja proposta mill-
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Kummissjoni għal Orizzont 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-JRC jipprovdi rapport xjentifiku dwar politiki prijoritarji tal-UE li huma kruċjali biex 
jiffaċilitaw id-deċiżjonijiet politiċi adegwati fis-setturi/l-oqsma prinċipali (il-makro-
ekonomija, ir-regolamenti finanzjarji, l-ambjent u t-tibdil fil-klima, is-saħħa, l-agrikoltura u 
s-sikurezza tal-ikel, l-enerġija u t-trasport, is-sikurezza u s-sigurtà). Sabiex il-JRC jiġi 
permess iżomm is-sitwazzjoni attwali tal-azzjonijiet diretti mhux nukleari tar-riċerka, jeħtieġ 
ammont ta’ EUR 2212 miljun. 

Emenda 419
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont massimu ġenerali għall-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mill-
Orizzont 2020 għall-azzjonijiet diretti 
mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka għandu jkun EUR 2212 miljun.

L-ammont massimu ġenerali għall-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mill-
Orizzont 2020 għar-riċerka diretta mhux 
nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka 
għandu jkun 2.52% tat-total tal-baġit tal-
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 420
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont massimu ġenerali għall-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mill-
Orizzont 2020 għall-azzjonijiet diretti 
mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka għandu jkun EUR 2212 miljun.

L-ammont massimu ġenerali għall-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mill-
Orizzont 2020 għall-azzjonijiet diretti 
mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka għandu jkun 2.5% tat-total tal-
baġit (ta’ qabel l-ITER);



PE492.656v01-00 134/182 AM\906699MT.doc

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proporzjon tal-baġit allokat għal dan mhuwiex iqis is-suġġeriment tiegħi li l-impenn tal-
ITER jiġi inkluż f’baġit H2020 ġenerali estiż.

Emenda 421
Oreste Rossi;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont massimu ġenerali għall-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mill-
Orizzont 2020 għall-azzjonijiet diretti 
mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka għandu jkun EUR 2212 miljun.

L-ammont massimu ġenerali għall-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mill-
Orizzont 2020 għall-azzjonijiet diretti 
mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka għandu jkun 2.5% tat-total tal-
iffinanzjar.

Or. it

Emenda 422
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont massimu ġenerali għall-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mill-
Orizzont 2020 għall-azzjonijiet diretti 
mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka għandu jkun EUR 2212 miljun.

L-ammont massimu ġenerali għall-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mill-
Orizzont 2020 għall-azzjonijiet diretti 
mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka għandu jkun 2.3%.

Or. en

Emenda 423
Paul Rübig;
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ammont massimu ġenerali għall-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni mill-
Orizzont 2020 għall-azzjonijiet diretti 
mhux nukleari taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka (JRC) għandu jkun skont il-
ħtieġa tal-JRC, filwaqt li jqis li l-baġit tal-
JRC huwa ffokat prinċipalment fuq 
spejjeż fissi (persunal u infrastruttura).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka jipprovdi rapport xjentifiku dwar il-politiki prijoritarji tal-UE 
li huma kruċjali biex jiffaċilitaw id-deċiżjonijiet politiċi adegwati fis-setturi/l-oqsma 
prinċipali (il-makro-ekonomija, ir-regolamenti finanzjarji, l-ambjent u t-tibdil fil-klima, is-
saħħa, l-agrikoltura u s-sikurezza tal-ikel, l-enerġija u t-trasport, is-sikurezza u s-sigurtà).
Sabiex il-JRC jiġi permess iżomm is-sitwazzjoni attwali tal-azzjonijiet tar-riċerka diretti mhux 
nukleari, jeħtieġ ammont ta’ EUR 2212 miljun. 

Emenda 424
Henri Weber;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proporzjon tal-attivitajiet ta’ 
kooperazzjoni internazzjonali jinsab 
deskritt fl-Artikolu 21(2) u (3) għandu 
jkun ta’ 4%.

Or. fr

Emenda 425
Philippe Lamberts;
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proporzjon tal-attivitajiet 
internazzjonali deskritt fl-Artikolu 21(2) u 
(3) għandu jkun ta’ 4%.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 180 TFUE, il-koperazzjoni internazzjonali hija waħda mill-erba’ attivitajiet 
li għandhom isiru fi ħdan il-programm kwadru. L-Artikolu 182 tat-Trattat jipprovdi li l-
‘proporzjon’ tiegħu għandu jiġi ffissat fi programm.  Għalhekk, huwa propost li dan il-
proporzjoni jiġi ffissat għal 4%, il-figura medja rispettiva fil-programmi kwadru preċedenti 
tar-R&Ż.

Emenda 426
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha twarrab ammont 
adegwat ta’ flus biex tallokahom għal 
sejħiet li jirċievu aktar offerti milli jkun 
antiċipat u li jiġu valutati li jkunu ta’ 
standard għoli ta’ eċċellenza, sabiex 
tiffinanzja aktar minn proġett wieħed fejn 
ikun xieraq.

Or. en

Emenda 427
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija għandu jiġi ffinanzjat permezz 
ta’ kontribuzzjoni massima mill-Orizzont 
2020 ta’ EUR 3194 miljun kif stipulat fl-
Anness II. L-ewwel allokazzjoni ta’ 
EUR 1542 miljun għandha tkun 
ipprovduta mill-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija għal 
attivitajiet taħt it-Titolu XVII tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea It-tieni allokazzjoni ta’ massimu 
ta’ EUR 1652 miljun għandha tkun 
ipprovduta, suġġett għar-reviżjoni 
stipulata fl-Artikolu 26(1). Dan l-ammont 
addizzjonali għandu jkun ipprovdut fuq 
bażi pro-rata, kif indikat fl-Anness II, 
mill-ammont tal-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali” fi ħdan il-prijorità dwar it-
tmexxija industrijali stipulata fil-
paragrafu 2(b) u mill-ammont għall-
prijorità dwar l-isfidi tas-soċjetà stipulati 
fi 2(c).

3. L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija għandu jiġi ffinanzjat permezz 
ta’ kontribuzzjoni massima mill-
Orizzont 2020 ta’ EUR xxx miljun kif 
stipulat fl-Anness II.

Fid-dawl tal-ħtieġa li jiġu identifikati u 
magħżula l-aktar KICs b’saħħithom li 
għandhom l-akbar ċans li jilħqu l-massa 
kritika malajr, il-proċess ta’ selezzjoni tal-
KIC fl-2014 se jkun miftuħ għal 
applikazzjonijiet KIC fi ħdan it-temi 
predefiniti li ġejjin:
- Innovazzjoni għal għajxien 
f’kundizzjoni ta’ saħħa tajba u xjuħija 
attiva,
- Materja prima,
- Food4Future,
-Mobilità urbana,
- Manifattura b’valur miżjud, u
- Soċjetajiet sikuri intelliġenti
Se jingħażel numru ta’ KICs mit-temi tal-
proposta ta’ selezzjoni tal-KIC. In-numru 
ta’ KICs magħżula se jiddependi mill-
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maturità u t-tħejjija tal-konsorzji Ewropej 
biex jiffurmaw KICs kredibbli, il-potenzjal 
tal-impatt tas-soċjetà u ekonomiku, u l-
opportunitajiet għal sinerġiji ma’ 
inizjattivi oħra, kif ukoll il-kapaċità ta’ 
assorbiment tal-EIT u l-baġit disponibbli.

Or. en

Emenda 428
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Artikolu 6, paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija għandu jiġi ffinanzjat permezz 
ta’ kontribuzzjoni massima mill-Orizzont 
2020 ta’ EUR 3194 miljun kif stipulat fl-
Anness II. L-ewwel allokazzjoni ta’ 
EUR 1542 miljun għandha tkun 
ipprovduta mill-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija għal 
attivitajiet taħt it-Titolu XVII tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea It-tieni allokazzjoni ta’ massimu 
ta’ EUR 1652 miljun għandha tkun 
ipprovduta, suġġett għar-reviżjoni 
stipulata fl-Artikolu 26(1). Dan l-ammont 
addizzjonali għandu jkun ipprovdut fuq 
bażi pro-rata, kif indikat fl-Anness II, 
mill-ammont tal-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali” fi ħdan il-prijorità dwar it-
tmexxija industrijali stipulata fil-
paragrafu 2(b) u mill-ammont għall-
prijorità dwar l-isfidi tas-soċjetà stipulati 
fi 2(c).

3. L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija għandu jiġi ffinanzjat permezz 
ta’ kontribuzzjoni minima mill-Orizzont 
2020 ta’ 3.64% tat-total tal-baġit kif 
stipulat fl-Anness II.

Or. en
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Emenda 429
Oreste Rossi;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija għandu jiġi ffinanzjat permezz 
ta’ kontribuzzjoni massima mill-Orizzont 
2020 ta’ EUR 3194 miljun kif stipulat fl-
Anness II. L-ewwel allokazzjoni ta’ 
EUR 1542 miljun għandha tkun 
ipprovduta mill-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija għal 
attivitajiet taħt it-Titolu XVII tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea It-tieni allokazzjoni ta’ massimu 
ta’ EUR 1652 miljun għandha tkun 
ipprovduta, suġġett għar-reviżjoni 
stipulata fl-Artikolu 26(1). Dan l-ammont 
addizzjonali għandu jkun ipprovdut fuq 
bażi pro-rata, kif indikat fl-Anness II, 
mill-ammont tal-objettiv speċifiku 
“Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali” fi ħdan il-prijorità dwar it-
tmexxija industrijali stipulata fil-
paragrafu 2(b) u mill-ammont għall-
prijorità dwar l-isfidi tas-soċjetà stipulati 
fi 2(c).

3. L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija għandu jiġi ffinanzjat permezz 
ta’ kontribuzzjoni massima mill-Orizzont 
2020 ta’2.9% tat-total tal-iffinanzjar kif 
stipulat fl-Anness II.

Or. it

Emenda 430
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija għandu jiġi ffinanzjat permezz 
ta’ kontribuzzjoni massima mill-Orizzont 
2020 ta’ EUR 3194 miljun kif stipulat fl-

3. L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija għandu jiġi ffinanzjat permezz 
ta’ kontribuzzjoni massima mill-Orizzont 
2020 ta’ 1.2% tat-total tal-baġit (pre-
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Anness II. L-ewwel allokazzjoni ta’ 
EUR 1542 miljun għandha tkun 
ipprovduta mill-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija għal 
attivitajiet taħt it-Titolu XVII tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
It-tieni allokazzjoni ta’ massimu ta’ 
EUR 1652 miljun għandha tkun 
ipprovduta, suġġett għar-reviżjoni stipulata 
fl-Artikolu 26(1). Dan l-ammont 
addizzjonali għandu jkun ipprovdut fuq 
bażi pro-rata, kif indikat fl-Anness II, mill-
ammont tal-objettiv speċifiku "Tmexxija 
fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali” fi 
ħdan il-prijorità dwar it-tmexxija 
industrijali stipulata fil-paragrafu 2(b) u 
mill-ammont għall-prijorità dwar l-isfidi 
tas-soċjetà stipulati fi 2(c).

ITER) kif stipulat fl-Anness II. L-ewwel 
allokazzjoni ta’ 48% ta’ dan il-baġit
għandha tkun ipprovduta mill-Istitut 
Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija 
għal attivitajiet taħt it-Titolu XVII tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea It-tieni allokazzjoni ta' massimu 
ta' 52% tal-1.2% tat-total tal-baġit (ta’ 
qabel l-ITER) għandha tkun ipprovduta 
biss, suġġett għar-reviżjoni stipulata fl-
Artikolu 26 (1). Dan l-ammont 
addizzjonali għandu jkun ipprovdut fuq 
bażi pro-rata, kif indikat fl-Anness II, mill-
ammont tal-objettiv speċifiku "Tmexxija 
fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali” fi 
ħdan il-prijorità dwar it-tmexxija 
industrijali stipulata fil-paragrafu 2(b) u 
mill-ammont għall-prijorità dwar l-isfidi 
tas-soċjetà stipulati fi 2(c).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proporzjon tal-baġit allokat għal dan mhuwiex iqis is-suġġeriment tiegħi li l-impenn tal-
ITER jiġi inkluż f’baġit H2020 ġenerali estiż.

Emenda 431
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fl-ewwel allokazzjoni, l-iżviluppi li 
għaddejjin fil-Komunitajiet tal-Għarfien u 
l-Innovazzjoni (minn hawn 'il quddiem 
KICs) preżenti u fondi inizzjali għall-varar 
tat-tieni mewġa ta’ tliet KICs ġodda

(a) fl-ewwel allokazzjoni, l-iżviluppi li 
għaddejjin fil-Komunitajiet tal-Għarfien u 
l-Innovazzjoni (minn hawn 'il quddiem 
KICs) preżenti u fondi inizzjali għall-varar 
tat-tieni mewġa ta’ tliet KICs ġodda fl-
2014

Or. en
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Emenda 432
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fit-tieni allokazzjoni, l-iżviluppi li 
għaddejjin fil-KICs diġà varati u fondi 
inizzjali għall-varar tat-tielet mewġa ta’ 
tliet KICs ġodda

(b) fit-tieni allokazzjoni, l-iżviluppi li 
għaddejjin fil-KICs diġà varati u fondi 
inizzjali għall-varar tat-tielet mewġa ta’ 
KIC ġdida, jekk wara r-rieżami ta’ nofs it-
terminu jista’ jintwera li l-KICs huma l-
mod l-aktar kost-effiċjenti u b’valur 
miżjud għat-twettiq tal-objettivi tat-
Tmexxija Industrijali u l-Isfidi tas-
Soċjetà. 

Or. en

Emenda 433
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fit-tieni allokazzjoni, l-iżviluppi li 
għaddejjin fil-KICs diġà varati u fondi 
inizzjali għall-varar tat-tielet mewġa ta’ 
tliet KICs ġodda

(b) fit-tieni allokazzjoni, l-iżviluppi li 
għaddejjin fil-KICs diġà varati u fondi 
inizzjali għall-varar tat-tielet mewġa ta’ 
tliet KICs ġodda fl-2018

Or. en

Emenda 434
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tieni allokazzjoni għandha tkun It-tieni allokazzjoni għandha tkun 
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disponibbli wara r-reviżjoni stipulata fl-
Artikolu 26(1) li tqis b'mod partikolari:

disponibbli biss wara r-reviżjoni kif 
stipulata fl-Artikolu 26(1) li tqis b'mod 
partikolari:

Or. en

Emenda 435
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kontribuzzjoni tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija u l-KICs 
tiegħu għall-objettivi tal-Orizzont 2020.

(c) il-kontribuzzjoni tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija u l-KICs 
tiegħu għall-objettivi tal-Orizzont 2020, 
partikolarment filwaqt li jitqies jekk il-
KICs humiex il-mod l-aktar kost-effiċjenti 
u b’valur miżjud għat-twettiq tal-objettivi. 

Or. en

Emenda 436
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sabiex twieġeb għan-natura li qed 
tevolvi tax-xjenza, it-teknoloġija u l-
innovazzjoni u tadatta l-programm 
Orizzont 2020, meta jkun rilevanti, għall-
iżviluppi u l-ħtiġijiet il-ġodda, il-
Kummissjoni tista’, wara r-rieżami ta’ 
nofs it-terminu stipulat fl-
Artikolu 26(1)(a), permezz ta’ atti delegati 
skont l-Artikoli 26a, 26b u 26c, 
timmodifika t-tqassim indikattiv stipulat 
fl-Anness II b’ammont sa 15% tat-total 
tal-allokazzjoni inizjali għal kull prijorità 
u objettiv speċifiku u, meta jkun rilevanti, 
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għall-objettivi speċifiċi u l-attivitajiet 
stipulati fl-Anness I.
Bil-modifikazzjoni tal-Anness I u II , il-
Kummissjoni għandha b’mod partikolari 
tieħu in kunsiderazzjoni:
(a) il-kontribuzzjoni tal-partijiet differenti 
tal-programm għall-objettivi tal-Orizzont 
2020;
(b) l-iżvilupp tal-indikaturi ewlenin tal-
valutazzjoni tar-riżultati u l-impatti tal-
partijiet differenti tal-programmi kif 
speċifikat fl-Anness II tal-Programm 
Speċifiku;
(c) il-ħtiġijiet finanzjarji futuri previsti 
tal-partijiet differenti u l-istrumenti tal-
programm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-progamm jinżamm flessibbli u li l-Kummissjoni tingħata l-mezzi biex 
twieġeb għal sfidi jew avvenimenti ġodda u mhux previsti. Madankollu, dan għandu jsir 
filwaqt li jiżgura t-trasparenza massima u r-responsabilità demokratika u mingħajr ma 
jikkomprometti l-għażliet politiċi li jittieħdu mil-leġiżlaturi.

Emenda 437
Adam Gierek;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju ta' Orizzont 2020 
jista' jkopri l-ispejjeż relatati mal-
attivitajiet ta' tħejjija, monitoraġġ, kontroll, 
verifika u evalwazzjoni li huma meħtieġa 
għall-ġestjoni ta' Orizzont 2020 u għall-
ilħuq tal-objettivi tiegħu, fi studji 
partikolari u laqgħat tal-esperti, sakemm 
dawn ikunu relatati mal-objettivi ta' 
Orizzont 2020, l-ispejjeż marbuta man-
netwerks tat-teknoloġija tal-informazzjoni 

1. Il-pakkett finanzjarju ta' Orizzont 2020 
jista’ jkopri l-ispejjeż relatati mal-
attivitajiet ta’ tħejjija, monitoraġġ, kontroll, 
verifika u evalwazzjoni li huma meħtieġa 
għall-ġestjoni ta' Orizzont 2020 u għall-
ilħuq tal-objettivi tiegħu, fi studji 
partikolari u xogħol imwettaq minn 
esperti, sakemm tali xogħol ikun relatat 
mal-għoti ta’ opinjonijiet dwar il-proġetti 
tar-riċerka li joriġinaw mill-objettivi ta' 



PE492.656v01-00 144/182 AM\906699MT.doc

MT

li jiffukaw fuq l-ipproċessar u l-iskambju 
ta' informazzjoni, flimkien mal-ispejjeż l-
oħra kollha tal-assistenza teknika u 
amministrattiva imġarrba mill-
Kummissjoni għall-ġestjoni ta' Orizzont 
2020.

Orizzont 2020, l-ispejjeż marbuta man-
netwerks tat-teknoloġija tal-informazzjoni 
li jiffukaw fuq l-ipproċessar u l-iskambju 
ta’ informazzjoni, flimkien mal-ispejjeż l-
oħra kollha tal-assistenza teknika u 
amministrattiva imġarrba mill-
Kummissjoni għall-ġestjoni ta' Orizzont 
2020.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-esperti għandhom jaħdmu, mhux jiltaqgħu ma’ xulxin, u huma għandhom jagħmlu dak kollu 
li jistgħu biex jevitaw li jwettqu analiżijiet ġenerali; minflok, ikun aktar importanti li huma 
jagħtu l-opinjonijiet dwar il-proġetti speċifiċi.

Emenda 438
Vicky Ford;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex twieġeb għal sitwazzjonijiet 
mhux previsti jew żviluppi u ħtiġijiet 
ġodda, u biex tqis id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista’, wara evalwazzjoni 
interim tal-Orizzont 2020 kif jissemma fl-
Artikolu 26(1)(a) ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan l-proċedura baġitarja annwali 
tirrevedi l-ammonti stipulati għall-
prijoritajiet tal-paragrafu 2 u t-tqassim 
indikattiv skont l-objettivi speċifiċi fi ħdan 
dawn il-prijoritajiet stipulati fl-Anness II u 
l-approprjazzjonijiet tat-trasferiment bejn 
il-prijoritajiet u l-objettivi speċifiċi sa 10%
tal-allokazzjoni inizzjali totali ta’ kull 
prijorità u sa 10% tat-tqassim inizzjali 
indikattiv ta’ kull obejttiv speċifiku. Dan 
ma jirrigwardax l-ammont stipulat għall-
azzjonijiet diretti taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka fil-paragrafu 2 jew il-
kontribuzzjoni għall-Istitut Ewropew tal-

5. Sabiex twieġeb għal sitwazzjonijiet 
mhux previsti jew żviluppi u ħtiġijiet 
ġodda, u biex tqis id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista’, wara evalwazzjoni 
interim tal-Orizzont 2020 kif jissemma fl-
Artikolu 26(1)(a) ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan l-proċedura baġitarja annwali 
tirrevedi l-ammonti stipulati għall-
prijoritajiet tal-paragrafu 2 u t-tqassim 
indikattiv skont l-objettivi speċifiċi fi ħdan 
dawn il-prijoritajiet stipulati fl-Anness II u 
l-approprjazzjonijiet tat-trasferiment bejn 
il-prijoritajiet u l-objettivi speċifiċi sa 20%
tal-allokazzjoni inizzjali totali ta’ kull 
prijorità u sa 20% tat-tqassim inizzjali 
indikattiv ta’ kull obejttiv speċifiku. Dan 
ma jirrigwardax l-ammont stipulat għall-
azzjonijiet diretti taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka fil-paragrafu 2.
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Innovazzjoni u t-Teknoloġija stipulata fil-
paragrafu 3.

Or. en

Emenda 439
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex twieġeb għal sitwazzjonijiet 
mhux previsti jew żviluppi u ħtiġijiet 
ġodda, u biex tqis id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista’, wara evalwazzjoni 
interim tal-Orizzont 2020 kif jissemma fl-
Artikolu 26(1)(a) ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan l-proċedura baġitarja annwali 
tirrevedi l-ammonti stipulati għall-
prijoritajiet tal-paragrafu 2 u t-tqassim 
indikattiv skont l-objettivi speċifiċi fi ħdan 
dawn il-prijoritajiet stipulati fl-Anness II u 
l-approprjazzjonijiet tat-trasferiment bejn 
il-prijoritajiet u l-objettivi speċifiċi sa 10% 
tal-allokazzjoni inizzjali totali ta’ kull 
prijorità u sa 10% tat-tqassim inizzjali 
indikattiv ta’ kull obejttiv speċifiku. Dan 
ma jirrigwardax l-ammont stipulat għall-
azzjonijiet diretti taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka fil-paragrafu 2 jew il-
kontribuzzjoni għall-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija stipulata fil-
paragrafu 3.

5. Sabiex twieġeb għal sitwazzjonijiet 
mhux previsti jew żviluppi u ħtiġijiet 
ġodda, u biex tqis id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista’, wara evalwazzjoni 
interim tal-Orizzont 2020 kif jissemma fl-
Artikolu 26(1)(a) ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan l-proċedura baġitarja annwali 
tirrevedi l-ammonti stipulati għall-
prijoritajiet tal-paragrafu 2 u t-tqassim 
indikattiv skont l-objettivi speċifiċi fi ħdan 
dawn il-prijoritajiet stipulati fl-Anness II u 
l-approprjazzjonijiet tat-trasferiment bejn 
il-prijoritajiet u l-objettivi speċifiċi sa 10% 
tal-allokazzjoni inizzjali totali ta’ kull 
prijorità u sa 10% tat-tqassim inizzjali 
indikattiv ta’ kull obejttiv speċifiku. Dan 
ma jirrigwardax l-ammont stipulat għall-
azzjonijiet diretti taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka fil-paragrafu 2 jew il-
kontribuzzjoni għall-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija stipulata fil-
paragrafu 3. Filwaqt li tagħmel rieżami 
tal-ammonti, il-Kummissjoni, b’mod 
partikolari, għandha tqis il-kontribuzzjoni 
tal-partijiet differenti tal-programm għall-
objettivi tal-Orizzont 2020, bħar-riżultati 
tal-valutazzjoni tal-output tagħhom fuq il-
bażi ta’ indikaturi ewlenin komparabbli.

Or. en



PE492.656v01-00 146/182 AM\906699MT.doc

MT

Emenda 440
Catherine Trautmann;

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sabiex twieġeb għal sitwazzjonijiet 
mhux previsti jew żviluppi u ħtiġijiet 
ġodda, u biex tqis id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista’, wara evalwazzjoni 
interim tal-Orizzont 2020 kif jissemma fl-
Artikolu 26(1)(a) ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan l-proċedura baġitarja annwali 
tirrevedi l-ammonti stipulati għall-
prijoritajiet tal-paragrafu 2 u t-tqassim 
indikattiv skont l-objettivi speċifiċi fi ħdan 
dawn il-prijoritajiet stipulati fl-Anness II u 
l-approprjazzjonijiet tat-trasferiment bejn 
il-prijoritajiet u l-objettivi speċifiċi sa 10% 
tal-allokazzjoni inizzjali totali ta’ kull 
prijorità u sa 10% tat-tqassim inizzjali 
indikattiv ta’ kull obejttiv speċifiku. Dan 
ma jirrigwardax l-ammont stipulat għall-
azzjonijiet diretti taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka fil-paragrafu 2 jew il-
kontribuzzjoni għall-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija stipulata fil-
paragrafu 3.

5. Sabiex twieġeb għal sitwazzjonijiet 
mhux previsti jew żviluppi u ħtiġijiet 
ġodda, u biex tqis id-dispożizzjonijiet tal-
paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista’, wara evalwazzjoni 
interim tal-Orizzont 2020 kif jissemma fl-
Artikolu 26(1)(a) ta’ dan ir-Regolament, fi 
ħdan il-proċedura baġitarja annwali, u 
b’rispett għall-prerogattivi kollha tal-
awtorità baġitarja, tirrevedi l-ammonti 
stipulati għall-prijoritajiet tal-paragrafu 2 u 
t-tqassim indikattiv skont l-objettivi 
speċifiċi fi ħdan dawn il-prijoritajiet 
stipulati fl-Anness II u l-approprjazzjonijiet 
tat-trasferiment bejn il-prijoritajiet u l-
objettivi speċifiċi sa 10 % tal-allokazzjoni 
inizzjali totali ta’ kull prijorità u sa 10 % 
tat-tqassim inizzjali indikattiv ta’ kull 
objettiv speċifiku. Dan ma jirrigwardax l-
ammont stipulat għall-azzjonijiet diretti 
taċ-Ċentru Konġunt għar-Riċerka fil-
paragrafu 2 jew il-kontribuzzjoni għall-
Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija stipulata fil-paragrafu 3.

Or. fr

Emenda 441
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Assoċjazzjoni ta' pajjiżi terzi Parteċipazzjoni minn pajjiżi u territorji 
barranin u assoċjazzjoni ta’ pajjiżi terzi
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-Deċiżjoni ta’ Assoċjazzjoni dwar it-Territorji Barranin tas-27 ta’ Novembru 2011 
tipprovdi, fl-Artikolu 58 u l-Anness II F għall-pajjiżi u t-territorji barranin, bħala territorji 
assoċjati mal-Unjoni, biex jipparteċipaw fil-programmi tal-UE, notabbilment fil-programm 
kwadru għar-riċerka u l-iżvilupp.

Emenda 442
Gunnar Hökmark;

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) pajjiżi terzi magħżula li jissodisfaw l-
kriterji kollha li ġejjin:

(b) pajjiżi terzi magħżula għandhom:

Or. en

Emenda 443
Gunnar Hökmark;

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) għandhom kapaċità tajba fix-xjenza, it-
teknoloġija u l-innovazzjoni;

(i) Huma fost l-aktar avvanzati fid-dinja 
fil-qasam ta’ riċerka rispettiv tagħhom u 
għandhom kapaċità tajba fix-xjenza, it-
teknoloġija u l-innovazzjoni;

Or. en

Emenda 444
Gunnar Hökmark;

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b a – punt i a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) ikunu jistgħu jikkontribwixxu għall-
iżvilupp tal-eċċellenza globali fl-Ewropa

Or. en

Emenda 445
Gunnar Hökmark;

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) għandhom rekord ta' mġiba tajjeb ta' 
parteċipazzjoni fil-programmi ta' riċerka 
u innovazzjoni tal-Unjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 446
Gunnar Hökmark;

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) għandhom rabtiet ekonomiċi u 
ġeografiċi qrib tal-Unjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 447
Nuno Teixeira;

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt iii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) għandhom rabtiet ekonomiċi u 
ġeografiċi qrib tal-Unjoni;

iii) għandhom rabtiet ekonomiċi u 
ġeografiċi qrib tal-Unjoni jew iżommu 
rabtiet storiċi u kulturali speċjali mal-
Istati Membri tal-Unjoni;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Ir-rabtiet storiċi u kulturali għandhom jiġu inklużi wkoll fir-rigward tal-pajjiżi terzi ta’ 
assoċjazzjoni, flimkien ma’ rabtiet purament ekonomiċi u ġeoġgrafiċi, peress li r-
relazzjonijiet tal-istati Membri jistgħu joffru benefiċċji għall-koperazzjoni internazzjonali 
f’dan il-qasam.

Emenda 448
Frédérique Ries, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) għandhom rabtiet ekonomiċi u 
ġeografiċi qrib tal-Unjoni;

għandhom rabtiet politiċi, ekonomiċi u 
ġeografiċi qrib tal-Unjoni;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-eżistenza ta’ valuri demokratiċi komuni għandu jkun wieħed mill-kriterji ewlenin meta 
jitwaqqfu programmi tar-riċerka ma’ pajjiżi terzi.

Emenda 449
Oreste Rossi;

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt b – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) għandhom sistema msejsa fuq il-
prinċipji demokratiċi u l-amministrazzjoni 
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pubblika effiċjenti;

Or. it

Emenda 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-Istati tal-EFTA li huma membri 
taż-ŻEE, skont id-dispożizzjonijiet tal-
ftehim ŻEE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ma tibdilx il-kontenut tal-proposta tal-Kummissjoni iżda tagħmel referenza 
aktar ċara għall-ftehim ŻEE u l-parteċipazzjoni ta’ Stati tal-EFTA fiż-ŻEE f’Orizzont 2020.

Emenda 451
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jkun miftuħ għall-
parteċipazzjoni minn pajjiżi u territorji 
barranin msemmija fid-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2001/822/KE dwar l-assoċjazzjoni 
tal-pajjiżi u territorji barranin mal-
Komunità Ewropea (id-‘Deċiżjoni ta’ 
Assoċjazzjoni dwar it-Territorji 
Barranin’) u suġġett għal kundizzjonijiet 
speċifiċi stipulati fiha.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Id-Deċiżjoni ta’ Assoċjazzjoni dwar it-Territorji Barranin tas-27 ta’ Novembru 2011 
tipprovdi, fl-Artikolu 58 u l-Anness II F għall-pajjiżi u t-territorji barranin, bħala territorji 
assoċjati mal-Unjoni, biex jipparteċipaw fil-programmi tal-UE, notabbilment il-programm 
kwadru għar-riċerka u l-iżvilupp.

Emenda 452
Paul Rübig;

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. It-termini u l-kundizzjonijiet rigward 
il-parteċipazzjoni tal-Istati tal-EFTA li 
huma parti mill-Ftehim ŻEE għandhom 
ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ 
dak il-Ftehim.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jiġi ċċarat li t-termini tal-parteċipazzjoni tal-Istati tal-EFTA taż-ŻEE 
f’Orizzont 2020 għandhom ikunu kif diġà ġew iddeterminati fil-Ftehim ŻEE, jiġifieri bl-istess 
mod bħall-parteċipazzjoni tagħhom fil-Programmi ta’ Riċerka eżistenti, kif ukoll f’dawk 
preċedenti.

Emenda 453
Britta Thomsen;

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. It-termini u l-kundizzjonijiet rigward 
il-parteċipazzjoni tal-Istati tal-EFTA li 
huma parti mill-Ftehim ŻEE għandhom 
ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ 
dak il-Ftehim.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jiġi ċċarat li t-termini tal-parteċipazzjoni tal-Istati tal-EFTA taż-ŻEE 
f’Orizzont 2020 għandhom ikunu kif diġà ġew iddeterminati fil-Ftehim ŻEE, jiġifieri bl-istess 
mod bħall-parteċipazzjoni tagħhom fil-Programmi ta’ Riċerka eżistenti, kif ukoll dawk 
preċedenti.

Emenda 454
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. It-termini u l-kundizzjonijiet rigward 
il-parteċipazzjoni tal-Istati tal-EFTA li 
huma parti mill-Ftehim ŻEE għandhom 
ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet ta’ 
dak il-Ftehim.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan huwa li jiġi ċċarat li t-termini tal-parteċipazzjoni tal-Istati tal-EFTA taż-ŻEE 
f’Orizzont 2020 għandhom ikunu kif diġà ġew iddeterminati fil-Ftehim ŻEE, jiġifieri bl-istess 
mod bħall-parteċipazzjoni tagħħhom fil-Programmi ta’ Riċerka eżistenti, kif ukoll dawk 
preċedenti. Huwa important li tiġi inkluża referenza ċara għall-Ftehim ŻEE, sabiex ma tkunx 
ikkawżata inċertezza legali mhux meħtieġa. Dan il-paragrafu l-ġdid għandu l-istess test bħall-
klawsola simili fil-proposta tal-Kummissjoni tal-programm Erasmus għal Kulħadd.

Emenda 455
Marita Ulvskog;

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-assoċjazzjoni ta’ pajjiżi terzi involuti 
f’kunflitti militari jew territorjali, jew fejn 
hemm suspetti fondati tajjeb ta’ ksur tad-
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drittijiet tal-bniedem, għandhom ikunu 
ristretti u jsegwu regoli speċifiċi deskritti 
fir-Regolament (UE) XX/XX [Regoli 
għall-Parteċipazzjoni].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħdejn din is-sottomissjoni hemm sett ieħor ta’ emendi tar-Regoli għall-Parteċipazzjoni 
f’Orizzont 2020. Din l-emenda tiddeskrivi regoli speċifiċi għal pajjiżi li jaqgħu taħt il-kriterji 
deskritti hawn fuq u teħtieġ rappurtar dettaljat li jiżgura lqugħ (“firewall”) bejn il-
finanzjament tar-riċerka tal-UE u l-kunflitt militari jew territorjali jew il-ksur tad-drittijiet 
tal-bniedem in kwistjoni.

Emenda 456
Alyn Smith;

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għandha tiġi żgurata koordinazzjoni 
effettiva bejn it-tliet pilastri ewlenin tal-
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 457
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Orizzont 2020 għandu jappoġġa 
azzjonijiet indiretti permezz ta' forma 
waħda jew ħafna ta' finanzjament 
ipprovduti permezz tar-Regolament (UE) 
Nru XX/2012 [Regolament Finanzjarju 
Ġdid] b’mod partikolari għotjiet, premji, 
akkwist u strumenti finanzjarji.

1. Orizzont 2020 għandu jappoġġa 
azzjonijiet indiretti permezz ta' forma 
waħda jew ħafna ta' finanzjament 
ipprovduti permezz tar-Regolament (UE) 
Nru XX/2012 [Regolament Finanzjarju 
Ġdid] b’mod partikolari għotjiet, premji, 
akkwist u strumenti finanzjarji. Dawn tal-
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aħħar għandhom ikunu l-forma 
predominanti tal-iffinanzjar tal-attivitajiet 
qrib is-suq, appoġġati minn dan il-
programm.

Or. en

Emenda 458
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Orizzont 2020 m’għandux jipprovdi 
appoġġ għar-riċerka u l-attivitajiet 
innovattivi tad-difiża u għandu 
espliċitament jeskludi l-appoġġ għal 
teknoloġiji ċivili-militari b’użu doppju;

Or. en

Emenda 459
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Konsulenza strateġika u Koordinazzjoni

Il-konsulenza strateġika u l-
koordinazzjoni tar-riċerka u l-
innovazzjoni li jimmiraw lejn objettivi 
komuni u li jeħtieġu sinerġiji tul Orizzont 
2020 se jiġu segwiti.

Or. en
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Emenda 460
Hermann Winkler;

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; u proċessi trasparenti u interattivi 
li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; u proċessi trasparenti u interattivi 
li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli Id-dixxiplini 
xjentifiċi rilevanti għandhom ikunu 
rappreżentati, flimkien ma’ esperti li 
huma familjari mal-ħtiġijiet tal-industrija.

Or. de

Emenda 461
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; u proċessi trasparenti u interattivi 
li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; u proċessi trasparenti u interattivi 
li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli permezz ta’ sett 
issemplifikat ta’ miżuri fejn jiġu evitati d-
duplikazzjoni u t-trikkib ta’ strutturi tal-
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iffinanzjar.

Or. en

Emenda 462
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; u proċessi trasparenti u interattivi 
li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet attivi ma’ 
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili bħall-
anzjani u l-persuni b’diżabbiltà;  u 
proċessi trasparenti u interattivi li jiżguraw 
appoġġ għal riċerka u innovazzjoni 
responsabbli

Or. fr

Emenda 463
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta’ 
esperti ta’ livell għoli indipendenti, minn 
varjetà wiesgħa ta’ setturi u kuntesti 
(inklużi rappreżentanti tas-soċjetà ċivili)
stabbiliti mill-Kummissjoni; strutturi tad-
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progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; u proċessi trasparenti u interattivi 
li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli

djalogu li nħolqu taħt ftehimiet 
internazzjonali tax-xjenza u t-teknoloġija; 
attivitajiet progressivi; konsultazzjonijiet 
pubbliċi mmirati; u proċessi trasparenti u 
interattivi li jiżguraw implimentazzjoni ta’
riċerka u innovazzjoni responsabbli

Or. en

Emenda 464
Adam Gierek;

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; u proċessi trasparenti u interattivi 
li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
fuq talba tal-Istati Membri mill-
Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; u proċessi trasparenti u interattivi 
li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom influwenza deċiżiva fuq it-tfassil tal-lista tal-esperti 
indipendenti sabiex jinżamm bilanċ u imparzjalità waqt il-valutzzjoni tal-applikazzjonijiet 
għall-għotjiet.

Emenda 465
Oreste Rossi;

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1



PE492.656v01-00 158/182 AM\906699MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; u proċessi trasparenti u interattivi 
li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; rappreżentanti tal-
industrija (speċjalment fil-każ tal-EIIs);
attivitajiet progressivi; konsultazzjonijiet 
pubbliċi mmirati; u proċessi trasparenti u 
interattivi li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli

Or. it

Emenda 466
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; u proċessi trasparenti u interattivi 
li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; input mill-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili; u proċessi trasparenti u 
interattivi li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli

Or. en

Emenda 467
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; u proċessi trasparenti u interattivi 
li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati, inkluż mal-awtoritajiet 
nazzjonali u reġjonali; u proċessi 
trasparenti u interattivi li jiżguraw appoġġ 
għal riċerka u innovazzjoni responsabbli

Or. en

Emenda 468
Corinne Lepage;

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; strutturi tad-djalogu li 
nħolqu taħt ftehimiet internazzjonali tax-
xjenza u t-teknoloġija; attivitajiet 
progressivi; konsultazzjonijiet pubbliċi 
mmirati; u proċessi trasparenti u interattivi 
li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli

1. Għall-implimentazzjoni tal-Orizzont 
2020, għandhom jitqisu l-pariri u l-inputs 
pprovduti minn: gruppi konsultattivi ta' 
esperti ta' livell għoli indipendenti stabbiliti 
mill-Kummissjoni; pjattaformi tas-soċjetà 
ċivili li ma jagħmlux qligħ; strutturi tad-
djalogu li nħolqu taħt ftehimiet 
internazzjonali tax-xjenza u t-teknoloġija; 
attivitajiet progressivi; konsultazzjonijiet 
pubbliċi mmirati; u proċessi trasparenti u 
interattivi li jiżguraw appoġġ għal riċerka u 
innovazzjoni responsabbli

Or. en
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Emenda 469
Patrizia Toia;

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Minħabba r-rata baxxa ta' 
parteċipazzjoni tar-riċerkaturi nisa fis-sitt 
u s-seba’ programmi kwadru, 
Orizzont 2020 għandu jsolvi din il-
kwestjoni permezz ta' opportunitajiet 
indaqs għall-avvanz professjonali kemm 
għar-riċerkaturi nisa kif ukoll għall-
irġiel, filwaqt li jiffoka fuq il-mobilità 
tagħhom u fuq il-mezzi biex jintlaħaq 
bilanċ bejn il-ħajja privata u dik 
professjonali.

Or. it

Emenda 470
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fit-tfassil tal-programmi ta’ ħidma 
stipulati fl-Artikolu 5 tad-
Deċiżjoni Nru XX/XX/UE tal-Kunsill 
[Programm Speċifiku H2020], il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra l-aktar 
konsulenza u input wesgħin provduti mill-
partijiet interessati, l-Istati Membri, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill. Il-
Kumitat responsabbli fil-Parlament 
Ewropea jista’ jistieden lir-rappreżentanti 
tal-Kummissjoni biex jippreżentaw l-
abbozzi tal-programmi ta’ ħidma lill-
Kumitat.

Or. en
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Emenda 471
Corinne Lepage;

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Filwaqt li jibni fuq ix-xogħol mibdi 
skont it-tema tax-Xjenza u s-Soċjetà tas-
Seba’ Programm Kwadru, Orizzont 2020 
għandu jiżgura l-parteċipazzjoni tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili kemm 
fid-definizzjoni tal-prijoritajiet tar-riċerka 
kif ukoll fid-disinn ta’ ċerti programmi ta’ 
ħidma, u, fejn rilevanti, fl-attivitajiet tar-
riċerka permezz ta’ talbiet speċifiċi għal 
proġetti.

Or. en

Emenda 472
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex ikomplu jiġbdu l-involviment u 
l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini u s-soċjetà 
ċivili fir-riċerka, il-programmi li 
jippromwovu l-parteċipazzjoni taċ-
ċittadini u tas-soċjetà ċivili mibdija skont 
is-Seba’ Programm Kwadru, għandhom 
jitkomplew f’Orizzont 2020 kemm bħala 
programm waħdu u wkoll bħala 
attivitajiet speċifiċi, partikolarment fl-
ambitu tal-isfidi tas-soċjetà. Għandhom 
jiġu implimentati talbiet speċifiċi għal 
riċerka parteċipatorja meta r-riċerka u l-
attivitajiet innovattivi jitmexxew minn 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jew 
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meta dawk l-organizzazzjonijiet u ċ-
ċittadni jkunu involuti b’mod attiv bħala 
parti mill-proġett.

Or. en

Emenda 473
Corinne Lepage;

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Sabiex tiġi żgurata r-rilevanza tas-
soċjetà ta’ ħtiġijiet ta’ riċerka u 
prijoritajiet stabbiliti fl-ambitu tal-i sfidi 
tas-soċjetà, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi pjattaformi għal djalogu bejn 
ir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u r-
riċerkaturi.

Or. en

Emenda 474
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili u 
taċ-ċittadini fid-definizzjoni, l-eżekuzzjoni 
u l-evalwazzjoni tal-programmi ta’ riċerka 
se tkun kruċjali għall-indirizzar tal-isfidi 
tas-soċjetà u se tkun appoġġata matul 
Orizzont 2020, inkluż fl-abbozzar tal-
programmi annwali ta’ ħidma. Skont kull 
sfida tas-soċjeta, se tkun stabbilita 
pjattaforma speċifika għad-djalogu bejn 
is-soċjetà ċivili, iċ-ċittadini u r-riċerkaturi 
għad-diskussjonijiet tal-prijoritajiet tar-
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riċerka fl-oqsma speċifiċi tas-settur.

Or. en

Emenda 475
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom jitqiesu wkoll kompletament 
l-aspetti rilevanti tal-aġendi ta’ riċerka u 
innovazzjoni stabbiliti permezz tal-
Pjattaformi Ewropej tat-Teknoloġija, l-
Inizjattivi Konġunti tal-Programmar u l-
Isħubiji Ewropej għall-Innovazzjoni.

2. Għandhom jitqiesu wkoll kompletament 
l-aspetti rilevanti tal-aġendi ta’ riċerka u 
innovazzjoni stabbiliti permezz tal-
Pjattaformi Ewropej tat-Teknoloġija, l-
Inizjattivi Konġunti tal-Programmar u l-
Isħubiji Ewropej għall-Innovazzjoni, 
sakemm dawn ikunu ġew abbozzati 
f’konsultazzjoni ma’ varjetà wiesgħa ta’ 
esperti u partijiet interessati.

Or. en

Emenda 476
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom jitqiesu wkoll kompletament 
l-aspetti rilevanti tal-aġendi ta’ riċerka u 
innovazzjoni stabbiliti permezz tal-
Pjattaformi Ewropej tat-Teknoloġija, l-
Inizjattivi Konġunti tal-Programmar u l-
Isħubiji Ewropej għall-Innovazzjoni.

2. Għandhom jitqiesu wkoll kompletament 
l-aspetti rilevanti tal-aġendi ta’ riċerka u 
innovazzjoni stabbiliti permezz tal-Istitut 
Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija, il-Pjattaformi Ewropej tat-
Teknoloġija, l-Inizjattivi Konġunti tal-
Programmar u l-Isħubiji Ewropej għall-
Innovazzjoni.

Or. en
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Emenda 477
Marita Ulvskog;

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-perspettiva tas-sessi 
fil-proġetti, u t-titjib tal-attrattività tal-
professjoni tar-riċerka u l-iffaċilitar tal-
mobbiltà transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi. Orizzont 2020 ser iħeġġeġ u 
jappoġġa attivitajiet għall-isfruttament 
tat-tmexxija tal-Ewropa fit-tiġrija għall-
iżvilupp ta' proċessi u teknoloġiji ġodda li 
jippromwovu l-iżvilupp sostenibbli, f'sens 
wiesa', u jiġġieldu t-tibdil fil-klima. Tali 
approċċ orizzontali, li hu integrat 
kompletament fil-prijoritajiet kollha tal-
Orizzont 2020, se jgħin lill-Unjoni 
tiffjorixxi f'dinja b'emissjonijiet baxxi ta' 
karbonju u ristretta minn riżorsi limitati 
filwaqt li tibni ekonomija effiċjenti fl-użu 
tar-riżorsi, sostenibbli u kompetittiva. 

Or. en

Emenda 478
Corinne Lepage;



AM\906699MT.doc 165/182 PE492.656v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-tibdil fil-klima, ibħra u 
oċeani b’saħħithom u l-iżvilupp 
sostenibbli, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

Or. en

Emenda 479
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, l-involviment tal-
SMEs, ir-riċerka multi-, inter- u trans-
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xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

dixxiplinarja u l-innovazzjoni soċjali, 
organizzattiva u tas-sistemi, l-
integrazzjoni tax-xjenzi soċjali u 
ekonomiċi u l-istudji umanistiċi fi ħdan 
Orizzont 2020, it-trawwim tal-
funzjonament u l-kisba taż-ŻER, il-
kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi, ir-riċerka u 
l-innovazzjoni responsabbli inkluż il-
kwistjoni tas-sessi, u t-titjib tal-attrattività 
tal-professjoni tar-riċerka u l-iffaċilitar tal-
mobbiltà transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

Or. en

Emenda 480
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u interdixxiplinarja u l-
innovazzjoni, ix-xjenzi soċjali u ekonomiċi 
u l-istudji umanistiċi, it-trawwim tal-
funzjonament u l-kisba tal-ERA, il-
kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi, ir-riċerka u 
l-innovazzjoni responsabbli inkluż il-
kwistjoni tas-sessi, u t-titjib tal-attrattività 
tal-professjoni tar-riċerka u l-iffaċilitar tal-
mobbiltà transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

Or. en
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Emenda 481
Algirdas Saudargas;

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, l-iżvilupp tar-riċerka 
dwar is-sistemi legali Ewropej, il-
kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi, ir-riċerka u 
l-innovazzjoni responsabbli inkluż il-
kwistjoni tas-sessi, u t-titjib tal-attrattività 
tal-professjoni tar-riċerka u l-iffaċilitar tal-
mobbiltà transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

Or. en

Emenda 482
Christian Ehler;

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
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transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, l-għeluq tad-distakk fir-
riċerka u l-innovazzjoni fl-Ewropa, l-
identifikazzjoni u l-promozzjoni ta’ 
unitajiet żgħar ta’ eċċellenza embrijonika 
fl-Unjoni kollha, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

Or. en

Emenda 483
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, il-matematika, it-trawwim tal-
funzjonament u l-kisba tal-ERA, il-
kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi, ir-riċerka u 
l-innovazzjoni responsabbli inkluż il-
kwistjoni tas-sessi, u t-titjib tal-attrattività 
tal-professjoni tar-riċerka u l-iffaċilitar tal-
mobbiltà transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

Or. fr
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Emenda 484
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka multi-, 
inter- u trans- dixxiplinarja u l-
innovazzjoni, ix-xjenzi soċjali u ekonomiċi 
u l-istudji umanistiċi, il-matematika, it-
trawwim tal-funzjonament u l-kisba tal-
ERA, il-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi, ir-
riċerka u l-innovazzjoni responsabbli 
inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u t-titjib tal-
attrattività tal-professjoni tar-riċerka u l-
iffaċilitar tal-mobbiltà transkonfinali u 
transsettorjali tar-riċerkaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jiddispjaċih li s’issa, l-istudjużi tal-matematika ma kellhomx il-possibilità li jieħdu sehem fil-
Programmi Kwadru preċedenti. Orizzont 2020 għandu jirranġa dan in-nuqqas u jniedi miżuri 
adegwati.

Emenda 485
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
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interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-tibdil fil-klima u l-iżvilupp 
sostenibbli, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluża l-perspettiva tas-
sessi, l-involviment tal-SMEs fir-riċerka u 
l-innovazzjoni u l-parteċipazzjoni fis-
settur privat aktar wiesa’ u t-titjib tal-
attrattività tal-professjoni tar-riċerka u l-
iffaċilitar tal-mobbiltà transkonfinali u 
transsettorjali tar-riċerkaturi.

Or. en

Emenda 486
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, l-
involviment tal-SMEs fir-riċerka u l-
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riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

innovazzjoni u l-parteċipazzjoni fis-settur 
privat aktar wiesa’ u t-titjib tal-attrattività 
tal-professjoni tar-riċerka u l-iffaċilitar tal-
mobbiltà transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

Or. en

Emenda 487
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, iż-żieda fil-kooperazzjoni 
pan-Ewropea fir-riċerka, il-kooperazzjoni 
mal-pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

Or. en

Emenda 488
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, 
il-parteċipazzjoni ġenerali fis-settur privat 
u l-involviment tal-SMEs b’mod speċifku 
u t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

Or. en

Emenda 489
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, il-matematika, it-trawwim tal-
funzjonament u l-kisba tal-ERA, il-
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pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi, ir-riċerka u 
l-innovazzjoni responsabbli inkluż il-
kwistjoni tas-sessi, u t-titjib tal-attrattività 
tal-professjoni tar-riċerka u l-iffaċilitar tal-
mobbiltà transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

Or. en

Emenda 490
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, iż-żieda fil-
parteċipazzjoni fir-riċerka u l-
innovazzjoni fl-Unjoni kollha, il-
kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi, ir-riċerka u 
l-innovazzjoni responsabbli inkluż il-
kwistjoni tas-sessi, u t-titjib tal-attrattività 
tal-professjoni tar-riċerka u l-iffaċilitar tal-
mobbiltà transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

Or. en

Emenda 491
Edit Herczog;
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, iż-żieda fil-
parteċipazzjoni fir-riċerka u l-
innovazzjoni fl-Unjoni kollha, il-
kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi, ir-riċerka u 
l-innovazzjoni responsabbli inkluż il-
kwistjoni tas-sessi, u t-titjib tal-attrattività 
tal-professjoni tar-riċerka u l-iffaċilitar tal-
mobbiltà transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

Or. en

Emenda 492
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka multi- u 
inter- dixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
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xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba taż-ŻER, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli u etika inkluż il-kwistjoni tas-
sessi u l-età, u t-titjib tal-attrattività tal-
professjoni tar-riċerka u l-iffaċilitar tal-
mobbiltà transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

Or. en

Emenda 493
Konrad Szymański;

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, l-iżvilupp ta’ riċerka 
f’sistemi legali Ewropej, il-kooperazzjoni 
mal-pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
etika responsabbli inkluż ir-rispett tal-
opportunitajiet indaqs bejn l-irġiel u n-
nisa fir-riċerka, u t-titjib tal-attrattività tal-
professjoni tar-riċerka għaż-żewġ sessi u l-
iffaċilitar tal-mobbiltà transkonfinali u 
transsettorjali tar-riċerkaturi.

Or. en
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Emenda 494
Konrad Szymański;

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli, u t-titjib tal-attrattività tal-
professjoni tar-riċerka u l-iffaċilitar tal-
mobbiltà transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-espressjoni ‘il-kwistjoni tas-sessi’ hija ambigwa meta tirreferi għall-kontenut ta’ proġetti u 
tista’ tiġi assoċjata wkoll ma’ aġendi kontroversjali u mhux komuni.

Emenda 495
Marisa à À Matias

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
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għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi,
il-governanza tar-riċerka u r-riċerka 
parteċipatorja, u t-titjib tal-attrattività tal-
professjoni tar-riċerka u l-iffaċilitar tal-
mobbiltà transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

Or. en

Emenda 496
Corinne Lepage;

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, 
il-governanza aktar inklużiva tar-riċerka, 
ir-riċerka parteċipatorja, u t-titjib tal-
attrattività tal-professjoni tar-riċerka u l-
iffaċilitar tal-mobbiltà transkonfinali u 
transsettorjali tar-riċerkaturi.
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Or. en

Emenda 497
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, l-approċċ sistematiku tal-
kwistjonijiet spazjali, urbani u territorjali,
it-trawwim tal-funzjonament u l-kisba tal-
ERA, il-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi, ir-
riċerka u l-innovazzjoni responsabbli 
inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u t-titjib tal-
attrattività tal-professjoni tar-riċerka u l-
iffaċilitar tal-mobbiltà transkonfinali u 
transsettorjali tar-riċerkaturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-territorju u d-dimensjoni spazjali (l-użu tal-art, reġjun u bliet), huwa kompletament nieqes 
fil-programm.  Dan huwa element ewlieni u ċentrali tal-isfidi tas-soċjetà u jrid jiġi integrat fl-
azzjonijiet kollha.

Emenda 498
Elisabetta Gardini;

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, l-iżvilupp tar-riċerka 
f’sistemi legali Ewropej, il-kooperazzjoni 
mal-pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

Or. en

Emenda 499
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, il-kooperazzjoni mal-
pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 

1. Għandhom jiġu implimentati rabtiet u 
interfaċċi madwar u fi ħdan il-prijoritajiet 
tal-Orizzont 2020. Għandha tingħata 
attenzjoni partikolari f’dan ir-rigward 
għall-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ 
teknoloġiji ewlenin abilitanti u industrijali, 
il-passaġġ mill-iskoperta għall-
applikazzjoni fis-suq, ir-riċerka 
transdixxiplinarja u l-innovazzjoni, ix-
xjenzi soċjali u ekonomiċi u l-istudji 
umanistiċi, it-trawwim tal-funzjonament u 
l-kisba tal-ERA, l-iżvilupp ta’ riċerka 
f’sistemi legali Ewropej, il-kooperazzjoni 
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responsabbli inkluż il-kwistjoni tas-sessi, u 
t-titjib tal-attrattività tal-professjoni tar-
riċerka u l-iffaċilitar tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali tar-
riċerkaturi.

mal-pajjiżi terzi, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
etika responsabbli inkluż ir-rispett tal-
opportunitajiet indaqs bejn l-irġiel u n-
nisa fir-riċerka, u t-titjib tal-attrattività tal-
professjoni tar-riċerka għaż-żewġ sessi u l-
iffaċilitar tal-mobbiltà transkonfinali u 
transsettorjali tar-riċerkaturi.

Or. en

Emenda 500
Philippe Lamberts;
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex jiġi żgurat li t-tħassib 
trasversali jiġi kkunsidrat kif suppost fl-
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020, il-
Kummissjoni għandha twettaq mhux biss 
valutazzjoni u evalwazzjoni ekonomika 
iżda anke tas-soċjetà, etika u tas-
sostenibbiltà tal-programmi speċifiċi tar-
riċerka bħala parti mill-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni regolari tal-Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 501
Britta Thomsen;

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sabiex ikun żgurat li l-applikanti 
jkollhom libertà biżżejjed biex joħolqu 
proġetti interdixxiplinarji b’soluzzjonijiet 
innovattivi li jittrattaw prijoritajiet 
differenti tal-Orizzont 2020, jitlob li l-
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proposti jkunu kemm jista’ jkun miftuħa. 
Sabiex ikun hemm lok biżżejjed għal 
approċċi minn isfel għal fuq u skemi 
miftuħa, ħfief u veloċi fl-ambitu ta’ kull 
sfida u teknoloġija biex jipprovdu l-aħjar 
riċerkaturi, intraprendituri u impriżi 
Ewropej l-opportunità li jressqu 
soluzzjonijiet innovattivi tal-għażla 
tagħhom, i-programmi ta’ ħidma 
għandhom jiġu definiti f’termini wesgħin 
bl-inqas dettalji speċifiċ possibbli.

Or. en

Emenda 502
Paul Rübig;

Proposta għal regolament
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 13a
Ir-riċerka u l-innovazzjoni kollha tinbena 
fuq il-kapaċità tax-xjentisti, ir-riċerka, l-
istituzzjonijiet tar-riċerka, in-negozji u ċ-
ċittadini li jkollhom aċċess b’mod miftuħ, 
jaqsmu u jużaw l-informazzjoni xjentifika. 
Sabiex iżidu ċ-ċirkolazzjoni u l-isfruttar 
tal-għarfien, aċċess miftuħ bla ħlas għall-
pubblikazzjonijiet xjentifiċi, li huma diġà 
mħaddna fis-Seba’ Programm Kwadru,
għandu jkun il-prinċipju ġenerali għall-
pubblikazzjonijiet xjentifiċi li jirċievu 
ffinanzjar pubbliku minn Orizzont 2020. 
Barra minn hekk, Orizzont 2020 għandu 
jesperimenta bl-aċċess miftuħ online 
għad-dejta xjentifika prodotta jew 
miġbura minn riċerka ffinanzjata mill-
pubbliku bil-għan li l-aċċess miftuħ għal 
dejta bħal din isir regola ġenerali sal-
2020. Fl-istess ħin, il-kxif tar-riżultati tar-
riċerka għandu jkun limitat jekk l-
attivitajiet ta’ privattivi jistgħu jiġu 
kompromessi. 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tar-riċerka u l-innovazzjoni, qed tiġi prodotta data sensittiva ħafna u fl-ambitu 
tas-sikurezza, għandhom jiġu sodisfatti l-opportunitajiet ta’ salvagwardja tas-sikurezza u d-
drittijiet tal-privattivi. Obbligu għal aċċess miftuħ ikun aċċettabbli biss jekk l-ambitu jkun 
limitat għal verżjonijiet ippubblikati, mingħajr obbligu ta’ pubblikazzjoni u interferenza mal-
isfruttar kummerċjali tar-riżultati tar-riċerka jew il-possibilità li jiġu protetti r-riżultati mid-
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali. Inkella, id-drittijiet tal-proprjetà jistgħu jiġu miksura; dan 
jista’ jwassal għal tnaqqis fil-parteċipazzjoni ta’ impriżi f’ORIZZONT 2020.


