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Emenda 503
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’mod li jiżgura li l-prijoritajiet u l-
azzjonijiet appoġġati jkunu rilevanti għall-
ħtiġijiet li qed jinbidlu u jqisu n-natura li 
qed tevolvi tax-xjenza, it-teknoloġija, l-
innovazzjoni, is-swieq u s-soċjetà, fejn l-
innovazzjoni tinkludi l-aspetti tan-negozju, 
organizzattivi u soċjali.

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’mod li jiżgura li l-prijoritajiet u l-
azzjonijiet appoġġati jkunu rilevanti għall-
ħtiġijiet li qed jinbidlu u jqisu n-natura li 
qed tevolvi tax-xjenza, it-teknoloġija, l-
innovazzjoni, is-swieq u s-soċjetà, fejn l-
innovazzjoni tinkludi l-aspetti tan-negozju, 
organizzattivi u soċjali. L-implikazzjonijiet 
etiċi, soċjali u legali tar-riċerka 
innovattiva għandhom ikunu indirizzati 
speċifikament fl-oqsma kollha koperti 
skont dan il-Programm.

Or. en

Emenda 504
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’mod li jiżgura li l-prijoritajiet u l-
azzjonijiet appoġġati jkunu rilevanti għall-
ħtiġijiet li qed jinbidlu u jqisu n-natura li 
qed tevolvi tax-xjenza, it-teknoloġija, l-
innovazzjoni, is-swieq u s-soċjetà, fejn l-
innovazzjoni tinkludi l-aspetti tan-negozju, 
organizzattivi u soċjali.

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’mod li jiżgura li l-prijoritajiet u l-
azzjonijiet appoġġati jkunu rilevanti għall-
ħtiġijiet li qed jinbidlu u jqisu n-natura li 
qed tevolvi tax-xjenza, it-teknoloġija, l-
innovazzjoni, is-swieq u s-soċjetà, fejn l-
innovazzjoni tinkludi l-aspetti tan-negozju, 
organizzattivi u soċjali, kif ukoll it-
trasferiment tar-riżultati xjentifiċi għal-
livelli kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-Ewropa tixtieq li jkollha taħriġ u edukazzjoni kompetittivi, jeħtieġ li nitrasferixxu r-
riżultati tar-riċerka għall-programmi.

Emenda 505
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’mod li jiżgura li l-prijoritajiet u l-
azzjonijiet appoġġati jkunu rilevanti għall-
ħtiġijiet li qed jinbidlu u jqisu n-natura li 
qed tevolvi tax-xjenza, it-teknoloġija, l-
innovazzjoni, is-swieq u s-soċjetà, fejn l-
innovazzjoni tinkludi l-aspetti tan-negozju, 
organizzattivi u soċjali.

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’mod li jiżgura li l-prijoritajiet u l-
azzjonijiet appoġġati jibqgħu rilevanti 
għall-ħtiġijiet li qed jinbidlu u għall-isfidi 
differenti u jqisu n-natura li qed tevolvi 
tax-xjenza, it-teknoloġija, l-innovazzjoni, l-
ekonomija u s-soċjetà, fejn l-innovazzjoni 
tinkludi l-aspetti teknoloġiċi, tan-negozju, 
organizzattivi u soċjali.

Or. en

Emenda 506
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’mod li jiżgura li l-prijoritajiet u l-
azzjonijiet appoġġati jkunu rilevanti għall-
ħtiġijiet li qed jinbidlu u jqisu n-natura li 
qed tevolvi tax-xjenza, it-teknoloġija, l-
innovazzjoni, is-swieq u s-soċjetà, fejn l-
innovazzjoni tinkludi l-aspetti tan-negozju, 
organizzattivi u soċjali.

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’mod li jiżgura li l-prijoritajiet u l-
azzjonijiet appoġġati jkunu rilevanti għall-
ħtiġijiet li qed jinbidlu u jqisu n-natura li 
qed tevolvi tax-xjenza, it-teknoloġija, l-
innovazzjoni, l-ekonomiji u s-soċjetà, fejn 
l-innovazzjoni tinkludi aspetti tan-negozju, 
organizzattivi, soċjali u ambjentali.
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Or. en

Emenda 507
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’mod li jiżgura li l-prijoritajiet u l-
azzjonijiet appoġġati jkunu rilevanti għall-
ħtiġijiet li qed jinbidlu u jqisu n-natura li 
qed tevolvi tax-xjenza, it-teknoloġija, l-
innovazzjoni, is-swieq u s-soċjetà, fejn l-
innovazzjoni tinkludi l-aspetti tan-negozju, 
organizzattivi u soċjali.

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’mod li jiżgura li l-prijoritajiet u l-
azzjonijiet appoġġati jkunu rilevanti għall-
ħtiġijiet li qed jinbidlu u jqisu n-natura li 
qed tevolvi tax-xjenza, it-teknoloġija, l-
innovazzjoni, is-swieq u s-soċjetà, fejn l-
innovazzjoni tinkludi l-aspetti tan-negozju, 
organizzattivi, soċjali u ambjentali.

Or. en

Emenda 508
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proposti mressqa għandhom jiġu 
evalwati minn korp li l-kompożizzjoni 
tiegħi tirrifletti b'mod adegwat l-għarfien 
espert meħtieġ biex ikunu ġġudikati l-
kriterji kollha stabbiliti hawn fuq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu ta' Orizzont iħaddan il-proċess kollu tar-riċerka u l-innovazzjoni u l-kriterji b'mod 
espliċitu jinkludu l-impatt. Sabiex ikun iġġudikat l-impatt fuq is-soċjetà u dak ekonomiku kif 
ukoll il-potenzjal tas-suq jinħtieġ fehim tajjeb tal-kundizzjonijiet għall-implimentazzjoni, l-
adozzjoni mis-suq u l-aċċettazzjoni tas-soċjetà. Għaldaqstant għall-kontribut ta' Orizzont 
2020 lejn l-eċċellenza Ewropea, il-kompetittività u s-soluzzjoni għall-isfidi tas-soċjetà huwa 



PE492.710v01-00 6/137 AM\907403MT.doc

MT

kruċjali li l-kompożizzjoni tal-panels ta' evalwazzjoni tirrifletti dan b'mod adegwat u li l-
proċess ta' għażla jkun kapaċi jsegwi l-kriterji kollha tal-għoti.

Emenda 509
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Riċerka u innovazzjoni responsabbli

Sabiex tiġi garantita relazzjoni armonjuża 
u effiċjenti bejn ix-xjenza u s-soċjetà, 
Orizzont 2020 għandu jippromwovi b’mod 
attiv ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli. Dan ifisser il-promozzjoni 
ta’ qafas ta’ governanza li jinkoraġġixxi 
lill-atturi tas-soċjetà biex jaħdmu flimkien 
matul il-proċess kollu tar-riċerka u l-
innovazzjoni sabiex jallinjawh aħjar, 
flimkien mar-riżultati u l-impatti, mal-
aspettattivi, il-ħtiġijiet u l-valuri tas-
soċjetà. Dan il-qafas ta’ governanza 
jħaddan b’mod partikolari:
(a) l-iżgurar ta’ involviment pubbliku 
effikaċi għat-tisħiħ tar-riċerka u l-
innovazzjoni, inkluża r-riċerka 
parteċipattiva fejn l-atturi tas-soċjetà 
jipproduċu flimkien l-għarfien sabiex 
jindirizzaw il-ħtiġijiet tas-soċjetà
(b) l-adozzjoni tad-dimensjoni tas-sessi 
msemmija fl-Artikolu 15
(c) il-provvista ta’ aċċess onlajn b’xejn u 
l-użu mill-ġdid ta’ informazzjoni 
xjentifika kif imsemmi fl-Artikolu 15b
(d) it-tagħmir, permezz tal-edukazzjoni, 
ta’ riċerkaturi futuri u atturi oħra tas-
soċjetà, bl-għarfien u l-istrumenti 
meħtieġa sabiex jipparteċipaw għal kollox 
u jieħdu responsabbiltà fil-proċess tar-
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riċerka u l-innovazzjoni
(e) l-iżgurar tal-konformità mal-prinċipji 
etiċi msemmija fl-Artikolu 16(1)

Or. en

Emenda 510
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Riċerka u innovazzjoni responsabbli

Sabiex tiġi garantita relazzjoni armonjuża 
u effiċjenti bejn ix-xjenza u s-soċjetà, 
Orizzont 2020 għandu jippromwovi b’mod 
attiv ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli. Dan ifisser il-promozzjoni 
ta’ qafas ta’ governanza li jinkoraġġixxi 
lill-atturi tas-soċjetà biex jaħdmu flimkien 
matul il-proċess kollu tar-riċerka u l-
innovazzjoni sabiex jallinjawh aħjar, 
flimkien mar-riżultati u l-impatti, mal-
aspettattivi, il-ħtiġijiet u l-valuri tas-
soċjetà. Dan il-qafas ta’ governanza 
jħaddan b’mod partikolari:
(a) l-iżgurar ta’ involviment pubbliku 
effikaċi għat-tisħiħ tar-riċerka u l-
innovazzjoni, inkluża r-riċerka 
parteċipattiva fejn l-atturi tas-soċjetà 
jipproduċu flimkien għarfien sabiex 
jindirizzaw il-ħtiġijiet tas-soċjetà
(b) l-adozzjoni tad-dimensjoni tas-sessi 
msemmija fl-Artikolu 15
(c) il-provvista ta’ aċċess onlajn b’xejn u 
l-użu mill-ġdid ta’ informazzjoni 
xjentifika kif imsemmi fl-Artikolu 15b
(d) it-tagħmir, permezz tal-edukazzjoni, 
ta’ riċerkaturi futuri u atturi oħra tas-
soċjetà, bl-għarfien u l-istrumenti 
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meħtieġa sabiex jipparteċipaw għal kollox 
u jieħdu responsabbiltà fil-proċess tar-
riċerka u l-innovazzjoni
(e) l-iżgurar tal-konformità mal-prinċipji 
etiċi msemmija fl-Artikolu 16(1)

Or. en

Emenda 511
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Riċerka u innovazzjoni responsabbli

Sabiex tiġi garantita relazzjoni armonjuża 
bejn ix-xjenza u s-soċjetà, Orizzont 2020 
għandu jippromwovi r-riċerka u l-
innovazzjoni responsabbli, b'attenzjoni 
fost l-oħrajn fuq dawn l-aspetti li ġejjin:
(a) il-garanzija tal-impenn li jeżisti fir-
rigward tat-titjib fir-riċerka u l-
innovazzjoni, filwaqt li jitqiesu l-
kontributi li saru mill-atturi tas-soċjetà
sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tas-
soċjetà;
(b) kunsiderazzjoni għad-dimensjoni tas-
sessi msemmija fl-Artikolu 15;
(c) il-provvista ta’ aċċess onlajn b’xejn u 
l-użu mill-ġdid ta’ informazzjoni 
xjentifika;
(d) it-tagħmir ta’ riċerkaturi futuri u
atturi oħra tas-soċjetà, bl-għarfien u l-
istrumenti suffiċjenti sabiex jipparteċipaw 
u jieħdu responsabbiltà fil-proċess tar-
riċerka u l-innovazzjoni;
(e) l-iżgurar tal-konformità mal-prinċipji 
etiċi stipulati fl-Artikolu 16;
(f) il-promozzjoni ta' qafas ta' governanza 
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li jħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-atturi 
differenti tas-soċjetà matul il-proċess ta' 
riċerka u innovazzjoni, sabiex ir-riżultati 
jkunu allinjati kemm jista' jkun mill-qrib 
mal-ħtiġijiet u l-aspettattivi tas-soċjetà.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu l-ġdid jelenka wħud mill-aspetti li għandhom jiġu promossi matul il-proċess ta' 
riċerka u innovazzjoni sabiex ikun żgurat li dan il-proċess huwa responsabbli.

Emenda 512
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ugwaljanza bejn is-sessi Ugwaljanza

Or. en

Emenda 513
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ugwaljanza bejn is-sessi Opportunitajiet indaqs bejn l-irġiel u n-
nisa fir-riċerka

Or. en

Emenda 514
Anna Záborská, Jan Březina
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ugwaljanza bejn is-sessi Opportunitajiet indaqs għan-nisa u għall-
irġiel fir-riċerka u l-innovazzjoni

Or. en

Emenda 515
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ugwaljanza bejn is-sessi Ugwaljanza bejn is-sessi u n-nuqqas ta' 
diskriminazzjoni

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-ambitu tal-artikolu twessa' sabiex jinkludi n-nuqqas ta' diskriminazzjoni.

Emenda 516
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi u d-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Orizzont 2020 għandu jirrispetta l-
eċċellenza xjentifika u l-kwalifika 
professjonali ta’ professjonisti tar-riċerka 
fil-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs 
għall-irġiel u n-nisa fil-kontenut tar-
riċerka u l-innovazzjon.

Or. en
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Emenda 517
Kent Johansson, Hannu Takkula, Fiona Hall, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi u d-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi u d-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni.
Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
sabiex ikun żgurat il-bilanċ bejn is-sessi 
f'korpi bħal bordijiet tal-għażla, kumitati 
u gruppi ta' esperti.

Or. en

Emenda 518
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi u d-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni, 
inkluża l-ugwaljanza bejn is-sessi.

Or. en

Emenda 519
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi u d-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn 
l-irġiel u n-nisa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ li tiġi kkoreġuta l-espressjoni użata fil-Premessa biex tiġi kkunsidrata l-
formulazzjoni tat-TUE, tat-TFUE u tal-Artikolu 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali: tali 
testi jirreferu dejjem għall-kunċett tal-'ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa', aktar milli għall-
formulazzjoni li mhijiex aċċettata b'mod komuni li tirreferi għas-'sessi'. L-espressjoni 'id-
dimensjoni tas-sessi' hija ambigwa b'referenza għall-kontenut tal-proġetti u tista' tiġi 
assoċjata wkoll ma' aġendi kontroversjali u mhux kondiviżi b'mod komuni.

Emenda 520
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn 
is-sessi u d-dimensjoni tas-sessi fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-opportunitajiet 
indaqs għan-nisa u għall-irġiel fil-
kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 521
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jieħu l-passi xierqa 
sabiex jevita kwalunkwe diskriminazzjoni 
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abbażi tas-sess, ir-razza jew l-oriġini 
etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-
diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni 
sesswali fil-kontenut tar-riċerka u l-
innovazzjoni, inklużi miżuri sabiex 
jitneħħew ostakoli għall-aċċessibbiltà 
għal persuni b’diżabbiltajiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali Ewropea, l-Artikolu 2 tat-Trattat 
dwar l-UE, l-Artikolu 10 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE u l-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltajiet, l-istituzzjonijiet Ewropej 
iridu jiżguraw li l-ebda politika jew leġiżlazzjoni Ewropea ma tkun diskriminatorja fil-
konfront ta' ċittadini Ewropej fuq ħafna bażijiet, inkluża d-diżabbiltà.  

Emenda 522
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Orizzont 2020 għandu jieħu l-passi 
xierqa sabiex jevita kwalunkwe 
diskriminazzjoni abbażi tas-sess, ir-razza 
jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-
twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali fil-kontenut tar-
riċerka u l-innovazzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-istituzzjonijiet Ewropej iridu jiżguraw li l-ebda leġiżlazzjoni jew politika ma tkun 
diskriminatorja fil-modi elenkati; din id-dispożizzjoni għandha tiġi inkluża fir-Regolament 
sabiex Orizzont 2020 ikun marbut b'mod espliċitu ma' dawn il-prinċipji.

Emenda 523
Marita Ulvskog, Britta Thomsen
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Orizzont 2020 għandu jiżgura l-
promozzjoni effettiva tal-bilanċ bejn is-
sessi fil-programmi kollha, fil-kumitati ta’ 
evalwazzjoni, fil-gruppi ta’ esperti u 
konsultattivi u fi kwalunkwe korp li jieħu 
d-deċiżjonijiet eżistenti jew maħluq għall-
implimentazzjoni tiegħu. Għal dan il-
għan, se jiġu żviluppati miri, u se jiġu 
implimentati azzjonijiet adegwati mfassla 
sabiex jintlaħqu dawk il-miri.

Or. en

Emenda 524
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi proġetti ta' riċerka fejn huma nvoluti 
bnedmin bħala suġġetti jew utenti 
aħħarija, Orizzont 2020 għandu jiżgura li 
l-parteċipanti u l-gruppi tas-soċjetà kollha 
jiġu trattati b'mod ugwali.

Or. en

Emenda 525
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jirrispetta l-
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eċċellenza xjentifika u l-kwalifika 
professjonali ta’ professjonisti tar-riċerka 
fil-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs 
għall-irġiel u n-nisa fil-kontenut tar-
riċerka u l-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 526
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-promozzjoni tal-ugwaljanza 
għandhom jiġu implimentati miżuri 
speċifiċi sabiex dawk li jieħdu pawża fil-
karriera jiġu megħjuna jirritornaw għax-
xogħol.

Or. en

Emenda 527
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 b. Orizzont 2020 għandu jiżgura li d-
dimensjoni tas-sessi tiġi kkunsidrata 
b'mod adegwat fil-kontenut tar-riċerka u 
l-innovazzjoni fl-istadji kollha tal-proċess, 
mill-iffissar tal-prijorità, għad-
definizzjoni tas-sejħiet u l-proposti, l-
evalwazzjoni u l-monitoraġġ tal-
programmi u l-proġetti, in-negozjati u l-
ftehimiet. 

Or. en
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Emenda 528
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
L-aċċess miftuħ

Bil-ħsieb li jissaħħaħ l-isfruttar u t-tixrid 
tar-riżultati u b'hekk tingħata spinta lill-
innovazzjoni Ewropea, l-aċċess miftuħ bla 
ħlas għall-pubblikazzjonijiet li jirriżultaw 
mir-riċerka ffinanzjata mill-Orizzont 2020 
għandu jkun obbligatorju. Għandu jiġi 
promoss aċċess miftuħ bla ħlas għad-data 
xjentifika pubblika prodotta jew miġbura 
fl-ambitu tar-riċerka ffinanzjata minn 
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 529
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Ir-riżorsi umani

Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
lejn il-promozzjoni u l-attrattività tal-
karrieri tar-riċerkaturi madwar l-Ewropa. 
Għaldaqstant, għandu jkun implimentat 
b’mod li jippromwovi l-ħolqien ta’ suq 
uniku għar-riċerkaturi, b’mod partikulari 
billi jipprevedi mekkaniżmi xierqa li 
għandhom l-għan li jnaqqsu d-differenzi 
fir-remunerazzjoni tar-riċerkaturi taħt 
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dan il-programm.

Or. en

Emenda 530
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
L-aċċess miftuħ

Bil-ħsieb li jissaħħaħ l-isfruttar u t-tixrid 
tar-riżultati u b'hekk tingħata spinta lill-
innovazzjoni Ewropea, għandu jitħeġġeġ 
l-aċċess miftuħ u sostenibbli għall-
pubblikazzjonijiet li jirriżultaw mir-
riċerka ffinanzjata mill-Orizzont 2020, 
filwaqt li jkun żgurat li x-xjentisti 
Ewropej ikunu jistgħu jippubblikaw fl-
aktar ġurnali meqjusin u fora oħra. Jista' 
jiġi promoss aċċess miftuħ għad-data 
xjentifika prodotta jew miġbura fl-ambitu 
tar-riċerka ffinanzjata minn Orizzont 
2020.
F'każ fejn il-pubblikazzjonijiet li 
jirriżultaw minn Orizzont 2020 se jiġu 
ppubblikati f'format b'aċċess miftuħ u 
liberu li jinqara, l-ispejjeż tal-
pubblikazzjoni għandhom jiġu koperti 
mill-baġit ta' Orizzont 2020. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ibbażata fuq ir-rapport ta' Teresa Riera Madurell, emenda 45. 

Emenda 531
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
L-aċċess miftuħ

Kull parteċipant li rċieva finanzjament 
tal-Unjoni għandu juża l-aħjar sforzi 
tiegħu sabiex jisfrutta r-riżultati li 
jippossiedi f'riċerka ulterjuri jew b'mod 
kummerċjali, jew li dawn jiġu sfruttati 
minn entità legali oħra għal dawn l-
għanijiet, b'mod partikolari permezz ta' 
trasferiment u liċenzjar tar-riżultati skont 
l-Artikolu 41 tar-Regolament (UE) Nru 
xxxx/2012 [Regoli għall-Parteċipazzjoni u 
t-Tixrid]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun speċifikata t-tip ta' pubblikazzjoni sabiex ikun stabbilit jekk humiex ikkonċenati 
riżultati diġà ppubblikati jew it-tipi kollha ta' pubblikazzjonijiet. Barra minn hekk qed 
tinħoloq problema ekonomika. Regoli li jippromwovu aċċess liberu iżda li jħallu d-
definizzjoni tal-modalitajiet tagħha għal kull konvenzjoni jġibu magħhom konfużjoni u nuqqas 
ta' sigurtà legali.

Emenda 532
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
L-aċċess miftuħ

Bil-ħsieb li jissaħħaħ l-isfruttar u t-tixrid 
tar-riżultati u b'hekk tingħata spinta lill-
innovazzjoni Ewropea, l-aċċess miftuħ bla 
ħlas għall-pubblikazzjonijiet li jirriżultaw 
mir-riċerka ffinanzjata mill-Orizzont 2020 
għandu jkun obbligatorju. Għandu jiġi 
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promoss aċċess miftuħ bla ħlas għad-data 
xjentifika prodotta jew miġbura fl-ambitu 
tar-riċerka ffinanzjata minn Orizzont 
2020.

Or. en

Emenda 533
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Il-karrieri tar-riċerkaturi

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
skont ir-Regolament (UE) Nru xx/2013 
[Regoli għall-Parteċipazzjoni], li għandu 
jikkontribwixxi lejn ir-rinfurzar ta' suq 
uniku għar-riċerkaturi u l-attrattività tal-
karrieri tar-riċerkaturi madwar l-Unjoni 
fil-kuntest taż-Żona Ewropea tar-Riċerka, 
billi jittieħed kont tal-karattru 
transnazzjonali tal-azzjonijiet appoġġati fi 
ħdanu.

Or. en

Emenda 534
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Il-karrieri tar-riċerkaturi

Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
lejn l-attrattività tal-karrieri tar-
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riċerkaturi madwar l-Ewropa. Għal dan 
il-għan, għandu jiġi implimentat b’mod li 
jippromwovi l-ħolqien ta’ suq uniku għar-
riċerkaturi, b'mod partikolari billi 
jipprevedi mekkaniżmi xierqa għat-
tnaqqis tad-differenzi fir-remunerazzjoni 
tar-riċerkaturi.

Or. en

Emenda 535
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
L-attrattività tal-karrieri tar-riċerkaturi

Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
lejn il-promozzjoni u l-attrattività tal-
karrieri tar-riċerkaturi madwar l-Ewropa. 
Għaldaqstant, għandu jiġi implimentat 
b’mod li jippromwovi l-ħolqien ta’ suq 
uniku għar-riċerkaturi, b’mod partikolari 
billi jipprevedi mekkaniżmi xierqa li 
għandhom l-għan li jnaqqsu d-differenzi 
fir-remunerazzjoni tar-riċerkaturi fi ħdan 
dan il-programm.

Or. en

Emenda 536
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Ir-riżorsi umani

Il-garanzija tad-disponibilità futura tal-
kapital uman neċessarju hija essenzjali 
għall-kisba tal-proċess Ewropew lejn it-
tmexxija xjentifika, teknoloġika u 
innovattiva. Orizzont 2020 għandu 
jikkontribwixxi lejn il-promozzjoni u l-
attrattività tal-karrieri tar-riċerkaturi 
madwar l-Unjoni fil-kuntest taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka. Barra minn hekk, 
Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
lejn il-kultivazzjoni tal-kapital uman 
neċessarju permezz tal-promozzjoni tal-
Edukazzjoni tax-Xjenza, it-Teknoloġija, l-
Inġinerija u l-Matematika (STEM), li 
tikkostitwixxi s-sustrat neċessarju għal 
xjentisti u innovaturi ta' suċċess futuri.

Or. en

Emenda 537
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet kollha tar-riċerka u l-
innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 2020 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipji 
etiċi u l-leġiżlazzjoni rilevanti nazzjonali, 
tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta 
tad-Drittijijet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli 
Supplimentari tagħha.

L-attivitajiet kollha tar-riċerka u l-
innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 2020 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipji 
etiċi u l-leġiżlazzjoni rilevanti nazzjonali, 
tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, id-Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki, il-
Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Bijomediċina 
ffirmata f'Oviedo fl-4 ta' April 1997 u l-
Protokolli Addizzjonali tagħha, il-
Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 
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tal-Bniedem u l-Protokolli Supplimentari 
tagħha, ir-Riżoluzzjoni tan-NU dwar il-
klonazzjoni tal-bniedem ta' Marzu 2005, 
il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet 
tat-Tfal, id-Dikjarazzjoni Universali dwar 
il-ġenomu uman u d-drittijiet tal-bniedem 
adottata mill-UNESCO, il-Konvenzjoni 
tan-NU dwar l-Armi Bijoloġiċi u tat-
Tossini (BTWC) , it-Trattat 
Internazzjonali dwar ir-Riżorsi Ġenetiċi 
tal-Pjanti għall-Ikel u l-Agrikoltura u r-
riżoluzzjonijiet rilevanti tal-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. Dawk 
li jwettqu jew jipparteċipaw fi proġetti ta' 
riċerka li jikkonċernaw kwistjonijiet 
sensittivi etiċi bħal pereżempju d-DNA, 
analiżi fuq bnedmin, riċerka fuq persuni 
li ma jistgħux jagħtu kunsens infurmat, 
riċerka marbuta mas-sofferenza ta' 
animali vertebrati eċċ, għandhom ifittxu li 
jiksbu l-approvazzjoni tal-kumitat tal-
etika nazzjonali jew lokali rilevanti qabel
it-tnedija tal-attivitajiet. Il-Kummissjoni 
se timplimenta wkoll b'mod sistematiku 
rieżami etiku. F'każijiet speċifiċi jista' jsir 
rieżami etiku matul l-implimentazzjoni ta' 
proġett. Il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Parlament Ewropew fuq bażi 
annwali dwar l-attivitajiet tagħhom f'dan 
il-qasam, u barra dan, għandha tipprovdi 
informazzjoni fuq talba lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Waqt l-
implimentazzjoni ta’ dan il-programm, l-
avvanzi xjentifiċi u d-dispożizzjonijiet 
nazzjonali u internazzjonali għandhom 
jiġu mmonitorjati mill-Kummissjoni 
b’mod regolari sabiex jitqies kull żvilupp.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Matul l-FP 6 u l-FP 7 ġiet inkluża formulazzjoni aktar komprensiva dwar il-prinċipji etiċi. L-
emenda għandha l-għan li tkopri d-dokumenti kollha rilevanti  internazzjonali u tal-UE anki 
taħt Orizzont 2020. Għandha tiġi evitata l-impressjoni li l-limiti etiċi issa huma anqas 
importanti għall-Unjoni Ewropea. L-idea ta' rieżami etiku sistematiku dwar kwistjonijiet 
sensittivi (li mhumiex biss iċ-ċelloli staminali tal-embrijun) iżda wkoll kwistjonijiet oħrajn 
bħar-riċerka ma' persuni li ma jistgħux jagħtu kunsens infurmat, hija neċessarja u ġiet 
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inkluża fid-dokumenti dwar is-6  u s-7 Programm Kwadru.

Emenda 538
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet kollha tar-riċerka u l-
innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 2020 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipji 
etiċi u l-leġiżlazzjoni rilevanti nazzjonali, 
tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta 
tad-Drittijijet Fundamentali tal-Unjoni
Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli 
Supplimentari tagħha.

L-attivitajiet kollha tar-riċerka u l-
innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 2020 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipji 
etiċi u l-leġiżlazzjoni rilevanti nazzjonali, 
tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli 
Supplimentari tagħha, id-Direttiva 
Ewropea 2004/23/KE dwar tessuti u 
ċelloli tal-bniedem (EUDHTC) u r-
Regolament (KE) Nru 1394/2007 dwar 
prodotti mediċinali ta' terapija avvanzata 
(ATMP).

Or. en

Emenda 539
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet kollha tar-riċerka u l-
innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 2020 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipji 
etiċi u l-leġiżlazzjoni rilevanti nazzjonali, 
tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta 
tad-Drittijijet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli 
Supplimentari tagħha.

L-attivitajiet kollha tar-riċerka u l-
innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 2020 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipji 
etiċi u l-leġiżlazzjoni rilevanti nazzjonali, 
tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea dwar
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli 
Supplimentari tagħha. L-attivitajiet ta' 
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riċerka għandhom iqisu wkoll l-
Artikolu 13 tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-
annimali fir-riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb 
li l-użu tal-annimali jiġi sostitwit 
kompletament, inkluż permezz tal-iżvilupp 
strateġiku, l-integrazzjoni u l-użu ta’ 
strumenti u teknoloġiji innovattivi u li ma 
jinvolvux annimali.

Or. sl

Emenda 540
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet kollha tar-riċerka u l-
innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 2020 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipji 
etiċi u l-leġiżlazzjoni rilevanti nazzjonali, 
tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta 
tad-Drittijijet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli 
Supplimentari tagħha.

L-attivitajiet kollha tar-riċerka u l-
innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 2020 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipji 
etiċi u l-leġiżlazzjoni rilevanti nazzjonali, 
tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, il-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli 
Supplimentari tagħha kif ukoll il-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltajiet.

Or. fr

Emenda 541
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet kollha tar-riċerka u l-
innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 2020 

L-attivitajiet kollha tar-riċerka u l-
innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 2020 
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għandhom ikunu konformi mal-prinċipji 
etiċi u l-leġiżlazzjoni rilevanti nazzjonali, 
tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta 
tad-Drittijijet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli 
Supplimentari tagħha.

għandhom ikunu konformi mal-prinċipji 
etiċi u l-leġiżlazzjoni rilevanti nazzjonali, 
tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli 
Supplimentari tagħha. Għandhom jitqiesu 
l-opinjonijiet tal-Grupp Ewropew dwar l-
Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji l-Ġodda.

Or. en

Emenda 542
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet kollha tar-riċerka u l-
innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 2020 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipji 
etiċi u l-leġiżlazzjoni rilevanti nazzjonali, 
tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta 
tad-Drittijijet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u l-Konvenzjoni Ewropea dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Protokolli 
Supplimentari tagħha.

L-attivitajiet kollha tar-riċerka u l-
innovazzjoni mwettqa taħt Orizzont 2020 
għandhom ikunu konformi mal-prinċipji 
etiċi u l-leġiżlazzjoni rilevanti nazzjonali, 
tal-Unjoni u internazzjonali, inkluż il-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea, l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-
Drittijiet tal-Bniedemu l-Protokolli 
Supplimentari tagħha kif ukoll il-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltajiet.

Or. en

Emenda 543
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lejn 
il-prinċipju ta’ proporzjonalità, id-dritt 

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lejn 
il-prinċipju ta’ proporzjonalità, id-dritt 



PE492.710v01-00 26/137 AM\907403MT.doc

MT

għall-privatezza, id-dritt għall-protezzjoni 
tad-dejta personali, id-dritt għall-integrità 
fiżika u mentali tal-persuni, id-dritt għan-
nondiskriminazzjoni u l-bżonn li jkunu 
żgurati livelli għoljin ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem.

għall-privatezza, id-dritt għall-protezzjoni 
tad-dejta personali, id-dritt għall-integrità 
fiżika u mentali tal-persuni, id-dritt tan-
nuqqas ta' diskriminazzjoni abbażi tas-
sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-
età jew l-orjentazzjoni sesswali, u l-bżonn 
li jkunu żgurati livelli għoljin ta’ 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

Or. fr

Emenda 544
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lejn 
il-prinċipju ta’ proporzjonalità, id-dritt 
għall-privatezza, id-dritt għall-protezzjoni 
tad-dejta personali, id-dritt għall-integrità 
fiżika u mentali tal-persuni, id-dritt għan-
nondiskriminazzjoni u l-bżonn li jkunu 
żgurati livelli għoljin ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lejn 
il-prinċipju ta’ proporzjonalità, il-ħarsien 
tad-dinjità tal-bniedem, il-prinċipju tal-
preminenza tal-bniedem, id-dritt għall-
privatezza, id-dritt għall-protezzjoni tad-
dejta personali, id-dritt għall-integrità 
fiżika u mentali tal-bnedmin, id-dritt għan-
nondiskriminazzjoni u l-bżonn li jkunu 
żgurati livelli għoljin ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li ssir referenza wkoll għall-ħarsien tad-dinjità tal-bniedem (ara pereżempju l-
Artikolu 1 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali) u l-prinċipju tal-preminenza tal-bniedem. L-
użu tal-kelma 'bnedmin' iwessa' l-ambitu tal-protezzjoni pprovduta, billi din il-kelma hija 
aktar 'xjentifika' u oġġettiva u inqas kontroversjali u għaldaqstant għandha tkun preferuta 
mill-kelma 'persuni' fi strumenti legali.

Emenda 545
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE



AM\907403MT.doc 27/137 PE492.710v01-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lejn 
il-prinċipju ta’ proporzjonalità, id-dritt 
għall-privatezza, id-dritt għall-protezzjoni 
tad-dejta personali, id-dritt għall-integrità 
fiżika u mentali tal-persuni, id-dritt għan-
nondiskriminazzjoni u l-bżonn li jkunu 
żgurati livelli għoljin ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lejn 
il-prinċipju ta’ proporzjonalità, id-dritt 
għall-privatezza, id-dritt għall-protezzjoni 
tad-dejta personali, id-dritt għall-integrità 
fiżika u mentali tal-persuni, id-dritt għan-
nondiskriminazzjoni abbażi tas-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali u l-bżonn li jkunu 
żgurati livelli għoljin ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem.

Or. en

Emenda 546
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lejn 
il-prinċipju ta’ proporzjonalità, id-dritt 
għall-privatezza, id-dritt għall-protezzjoni 
tad-dejta personali, id-dritt għall-integrità 
fiżika u mentali tal-persuni, id-dritt għan-
nondiskriminazzjoni u l-bżonn li jkunu 
żgurati livelli għoljin ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lejn 
il-prinċipju ta’ proporzjonalità, id-dritt 
għall-privatezza, id-dritt għall-protezzjoni 
tad-dejta personali, id-dritt għall-integrità 
fiżika u mentali tal-persuni, id-dritt għan-
nondiskriminazzjoni abbażi tas-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew 
it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentazzjoni sesswali u l-bżonn li jkunu 
żgurati livelli għoljin ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem.

Or. en

Emenda 547
Marisa Matias
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lejn 
il-prinċipju ta’ proporzjonalità, id-dritt 
għall-privatezza, id-dritt għall-protezzjoni 
tad-dejta personali, id-dritt għall-integrità 
fiżika u mentali tal-persuni, id-dritt għan-
nondiskriminazzjoni u l-bżonn li jkunu 
żgurati livelli għoljin ta’ protezzjoni tas-
saħħa tal-bniedem.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lejn 
il-prinċipju ta’ proporzjonalità, id-dritt 
għall-privatezza, id-dritt għall-protezzjoni 
tad-dejta personali, id-dritt għall-integrità 
fiżika u mentali tal-persuni, id-dritt għan-
nondiskriminazzjoni abbażi tan-
nazzjonalità, l-oriġini etnika, id-diżabilità, 
ir-reliġjon jew it-twemmin, l-età, is-sess 
jew l-orjentazzjoni sesswali u l-bżonn li 
jkunu żgurati livelli għoljin ta’ protezzjoni 
tas-saħħa tal-bniedem.

Or. en

Emenda 548
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
mwettqa taħt Orizzont 2020 għandhom 
ikunu ffukati esklussivament fuq 
applikazzjonijiet ċivili.

2. L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
mwettqa taħt Orizzont 2020 għandhom 
ikunu ffukati esklussivament fuq 
applikazzjonijiet ċivili. Il-finanzjament ta' 
riċerka u innovazzjoni għad-difiża, 
inkluża t-teknoloġija b'użu doppju ċivili-
militari, għandu jkun eskluż mill-
programm. 

Or. en

Emenda 549
Christian Ehler, Michael Gahler
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
mwettqa taħt Orizzont 2020 għandhom 
ikunu ffukati esklussivament fuq 
applikazzjonijiet ċivili.

2. L-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
mwettqa taħt Orizzont 2020 għandhom 
jiffukaw l-aktar fuq applikazzjonijiet 
ċivili.

Or. en

Emenda 550
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) attività tar-riċerka mmirata lejn il-
kloning uman għal skopijiet riproduttivi;

(a) attività tar-riċerka mmirata lejn il-
kloning uman għal skopijiet riproduttivi,
terapewtiċi jew xjentifiċi;

Or. en

Emenda 551
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) attività tar-riċerka mmirata lejn il-
kloning uman għal skopijiet riproduttivi;

(a) attività tar-riċerka mmirata lejn il-
kloning uman għal skopijiet riproduttivi,
terapewtiċi jew xjentifiċi;

Or. en

Emenda 552
Oreste Rossi
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) attività tar-riċerka mmirata lejn il-
kloning uman għal skopijiet riproduttivi;

(a) attività tar-riċerka mmirata lejn il-
kloning uman u tal-annimali għal skopijiet 
riproduttivi;

Or. it

Emenda 553
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) attività tar-riċerka intenzjonata li 
timmodifika l-wirt ġenetiku tal-umani fejn 
dawn il-bidliet jistgħu jintirtu;

(b) attività tar-riċerka intenzjonata li 
timmodifika l-ġenomu uman għal 
skopijiet għajr dawk preventivi, 
dijanjostiċi jew terapewtiċi; kif ukoll 
attività tar-riċerka intenzjonata li 
timmodifika l-wirt ġenetiku tal-umani fejn 
dawn il-bidliet jistgħu jintirtu;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-interventi fil-ġenomu uman għal raġunijiet ta' tisħiħ jiksru prinċipji rilevanti bħall-
prinċipju tal-ugwaljanza u huma esklużi minn strumenti internazzjonali legali bħall-
Konvenzjoni ta' Oviedo (cf. Artikolu 13).   

Emenda 554
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) attività tar-riċerka intenzjonata li 
timmodifika l-wirt ġenetiku tal-umani fejn 
dawn il-bidliet jistgħu jintirtu;

(b) attività tar-riċerka intenzjonata li 
timmodifika l-wirt ġenetiku tal-bnedmin u 
tal-annimali fejn dawn il-bidliet jistgħu 
jintirtu;

Or. en

Emenda 555
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) attivitajiet tar-riċerka intenzjonati li 
joħolqu embrijuni umani biss għall-iskop 
ta’ riċerka jew għall-iskop ta’ akkwist taċ-
ċelloli staminali, inkluż b’mezzi ta’ 
trasferiment tan-nuklei taċ-ċelloli 
somatiċi.

imħassar

Or. en

Emenda 556
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) attivitajiet tar-riċerka intenzjonati li 
joħolqu embrijuni umani biss għall-iskop 
ta’ riċerka jew għall-iskop ta’ akkwist taċ-
ċelloli staminali, inkluż b’mezzi ta’ 
trasferiment tan-nuklei taċ-ċelloli 
somatiċi.

imħassar

Or. en
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Emenda 557
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) attivitajiet tar-riċerka intenzjonati li 
joħolqu embrijuni umani biss għall-iskop 
ta’ riċerka jew għall-iskop ta’ akkwist taċ-
ċelloli staminali, inkluż b’mezzi ta’ 
trasferiment tan-nuklei taċ-ċelloli 
somatiċi.

(c) attivitajiet tar-riċerka intenzjonati jew li 
joħolqu – permezz ta' trasferiment tan-
nuklei taċ-ċelloli somatiċi jew permezz ta' 
partenoġenesi jew kwalunkwe mezz ieħor 
– jew li jeqirdu embrijuni umani għal 
kwalunkwe skop, inkluż dak ta’ akkwist 
taċ-ċelloli staminali; kif ukoll kwalunkwe 
attivitajiet ta' riċerka li jinvolvu l-użu ta' 
ċelloli staminali tal-embrijun uman.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sussidjarjetà għandha tiġi rispettata f'qasam b'daqstant diversità ta' għażliet etiċi u 
soluzzjonijiet legali fost l-Istati Membri. L-esklużjoni tal-finanzjament għat-tipi ta' riċerka 
msemmija fid-dispożizzjoni hija neċessarja wkoll fid-dawl tal-prinċipju legali tal-UE tal-
konsistenza wara s-sentenza tal-Qorti Ewropea fil-każ Brustle. Ir-referenza għall-
partenoġenesi timmira lejn referenza aktar wiesgħa għal mezzi tekniċi possibbli għall-ħolqien 
ta' embrijuni umani.

Emenda 558
Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) attivitajiet tar-riċerka intenzjonati li 
joħolqu embrijuni umani biss għall-iskop
ta’ riċerka jew għall-iskop ta’ akkwist taċ-
ċelloli staminali, inkluż b’mezzi ta’ 
trasferiment tan-nuklei taċ-ċelloli 
somatiċi.

(c) attivitajiet tar-riċerka intenzjonati jew li 
joħolqu – permezz ta' trasferiment tan-
nuklei taċ-ċelloli somatiċi jew permezz ta' 
partenoġenesi jew kwalunkwe mezz ieħor 
– jew li jeqirdu embrijuni umani għal 
kwalunkwe skop, inkluż dak ta’ akkwist 
taċ-ċelloli staminali; kif ukoll kwalunkwe 
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attivitajiet ta' riċerka li jinvolvu l-użu ta'
ċelloli staminali tal-embrijun uman;

Or. en

Emenda 559
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) attivitajiet tar-riċerka intenzjonati li 
joħolqu embrijuni umani biss għall-iskop 
ta’ riċerka jew għall-iskop ta’ akkwist taċ-
ċelloli staminali, inkluż b’mezzi ta’ 
trasferiment tan-nuklei taċ-ċelloli somatiċi.

(c) attivitajiet intenzjonati li joħolqu 
embrijuni umani biss għall-iskop ta’ 
riċerka jew għall-iskop ta’ akkwist taċ-
ċelloli staminali, inkluż b’mezzi ta’ 
trasferiment tan-nuklei taċ-ċelloli somatiċi.

Or. en

Emenda 560
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) riċerka li tinvolvi l-qerda tal-
embrijuni umani;

Or. en

Emenda 561
Angelika Niebler, Markus Pieper, Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) riċerka li tinvolvi l-qerda taċ-ċelloli 
staminali tal-embrijun;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Attivitajiet ta' riċerka li jinvolvu l-qerda ta' ċelloli staminali tal-embrijun ma għandhomx 
jirċievu appoġġ finanzjarju minn Orizzont 2020.

Emenda 562
Algirdas Saudargas

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) riċerka li tinvolvi l-qerda tal-
embrijuni umani;

Or. en

Emenda 563
Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) riċerka li tinvolvi l-qerda tal-
embrijuni umani;

Or. en

Emenda 564
Anna Záborská, Jan Březina
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) riċerka li tinvolvi l-qerda tal-
embrijuni umani;

Or. en

Emenda 565
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) attivitajiet ta' riċerka bl-intenzjoni li 
joħolqu soċjetà ta' sorveljanza.

Or. en

Emenda 566
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) riċerka klassifikata li tikkawża tbatija 
kbira lil annimali vertebrati;

Or. en

Emenda 567
Angelika Niebler, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) riċerka bl-użu ta' ċelloli staminali 
minn embrijuni umani.

Or. de

Emenda 568
Algirdas Saudargas

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) riċerka bl-użu ta' ċelloli staminali 
minn embrijuni umani;

Or. en

Emenda 569
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) riċerka bl-użu ta' ċelloli staminali 
minn embrijuni umani;

Or. en

Emenda 570
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) riċerka li tinvolvi primati mhux 
umani li nqabdu fis-selvaġġ u l-wild ta' 
primati maqbuda fis-selvaġġ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proġetti li jinvolvu l-użu ta' primati mhux umani li nqabdu fis-selvaġġ jew il-wild ta' primati 
mhux umani maqbuda fis-selvaġġ ma għandhomx ikunu appoġġati minħabba l-livell ta' 
sofferenza kkawżata u l-ħtieġa li jinġieb fit-tmiem il-qbid ta' primati selvaġġi għall-użu fil-
laboratorji. 

Emenda 571
Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) riċerka bl-użu ta' ċelloli staminali 
minn embrijuni umani;

Or. en

Emenda 572
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) riċerka li tinvolvi d-donazzjoni 
kummerċjali ta' bajd, tessuti jew ċelloli 
umani u li tinvolvi maternità ta' 
sostituzzjoni;

Or. en
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Emenda 573
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) ir-riċerka li tinvolvi s-separazzjoni 
maħsuba tal-annimal omm u l-wild 
tagħha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proġetti li jinvolvu s-separazzjoni tal-omm mill-wild tagħha huma kkritikati ħafna minħabba 
l-livell mhux aċċettabbli ta' sofferenza tal-annimal ikkawżata; dawn il-proġetti ma 
għandhomx ikunu appoġġati minn fondi pubbliċi.

Emenda 574
Philippe Lamberts, Keith Taylor
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Orizzont 2020 għandu jeskludi 
entitajiet legali (inkluża kwalunkwe entità 
affiljata), li l-parteċipazzjoni tagħhom, 
minħabba l-objettivi li għandhom, il-post 
fejn huma stabbiliti, in-natura jew il-lok 
tal-attivitajiet tagħhom, iwasslu lill-
Unjoni Ewropea sabiex tirrikonoxxi bħala 
legali jew tagħti għajnuna jew assistenza 
għaż-żamma ta' sitwazzjoni li nħolqot 
minn ksur serju tal-liġi internazzjonali 
(inkluża l-liġi internazzjonali umanitarja), 
f'każ fejn tali ksur ġie stabbilit minn 
riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-
Nazzjonijiet Uniti jew minn sentenza jew 
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opinjoni konsultattiva tal-Qorti 
Internazzjonali tal-Ġustizzja;  

Or. en

Emenda 575
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Orizzont 2020 għandu jeskludi l-
parteċipazzjoni ta' impriżi stabbiliti 
f'pajjiż terz li jippromwovi lilu nnifsu 
bħala ċentru finanzjarju offshore jew fejn 
ma hemmx tassazzjoni jew hija nominali,
hemm nuqqas ta' skambju effikaċi ta' 
informazzjoni ma' awtoritajiet tat-taxxa 
barranin, hemm nuqqas ta' trasparenza 
fir-rigward ta' dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 
ġuridiċi jew amministrattivi, jew ma 
hemmx rekwiżit għal preżenza lokali 
sostantiva;

Or. en

Emenda 576
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani, 
kemm adulti kif ukoll tal-embrijuni, tista’ 
tiġi ffinanzjata, u din tiddependeni fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll il-
qafas legali tal-Istati Membri involuti. Ma 
għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-

4. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani 
adulti, tal-embrijuni jew li ġejjin mill-
kurdun umbelikali, tista’ tiġi ffinanzjata, u 
din tiddependi fuq il-kontenut tal-proposta 
xjentifika kif ukoll il-qafas legali tal-Istati 
Membri involuti. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli 
staminali mill-embrijuni tista’ ssir biss bl-
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Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

użu ta' embrijuni sopranumerarji, li 
jkunu konċepiti fil-kuntest ta’ 
fertilizzazzjoni in vitro u li ma jkunux 
meħtieġa għal raġunijiet ta' riproduzzjoni.
Ma għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.
Madankollu, ir-riċerka medika fuq it-tipi 
kollha ta’ ċelloli staminali għandha tiġi 
ffinanzjata fi Stati Membri fejn din l-
attività hija awtorizzata.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi adottat approċċ oġġettiv, tolleranti u imparzjali għall-kwistjoni 
sensittiva tar-riċerka fit-tipi differenti ta' ċelloli staminali, partikolarment dawk minn 
embrijuni sopranumerarji.

Emenda 577
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani, 
kemm adulti kif ukoll tal-embrijuni, tista’ 
tiġi ffinanzjata, u din tiddependeni fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll il-
qafas legali tal-Istati Membri involuti. Ma 
għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

4. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani, 
kemm adulti kif ukoll tal-embrijuni, tista’ 
tiġi ffinanzjata, u din tiddependeni fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll il-
qafas legali tal-Istati Membri involuti. 
Attivitajiet ta' riċerka intiżi li joħolqu 
embrijuni umani biss għall-iskop ta' 
riċerka jew għall-iskop ta' akkwist ta'
ċelloli staminali, inkluż permezz ta' 
trasferiment tan-nuklei taċ-ċelloli 
somatiċi, jistgħu wkoll jiġu ffinanzjati 
jekk ir-riċerka ma tistax tiġi kkompletata 
bl-użu ta' embrijuni sopranumerarji, 
skont il-qafas legali tal-Istati Membri 
involuti.  Ma għandux jingħata 
finanzjament għal attivitajiet tar-riċerka li 
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huma projbiti fl-Istati Membri kollha. L-
ebda attività ma għandha tingħata 
finanzjament fi Stat Membru fejn tali 
attività hija miċħuda.

Or. en

Emenda 578
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani, 
kemm adulti kif ukoll tal-embrijuni, tista’ 
tiġi ffinanzjata, u din tiddependeni fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll 
il-qafas legali tal-Istati Membri involuti. 
Ma għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

4. Għandhom jiġu appoġġati l-attivitajiet 
ta’ riċerka li għandhom l-għan 
jiżviluppaw u jtejbu terapiji bbażati fuq iċ-
ċelloli staminali umani adulti. Il-
finanzjament għar-riċerka fuq iċ-ċelloli 
staminali umani adulti jista' jingħata 
kemm abbażi tal-kontenut tal-proposta 
xjentifika kif ukoll il-qafas legali tal-Istati 
Membri involuti. B’mod partikolari 
għandha tiġi appoġġata r-riċerka fuq iċ-
ċelloli staminali tad-demm tal-kurdun 
umbelikali u fuq dawk plurpotenti indotti.
Ma għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

Or. it

Emenda 579
Angelika Niebler, Markus Pieper

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani, 4. Ir-riċerka fuq tipi ta’ ċelloli staminali 
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kemm adulti kif ukoll tal-embrijuni, tista’ 
tiġi ffinanzjata, u din tiddependeni fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll il-
qafas legali tal-Istati Membri involuti. Ma 
għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

umani oħra, tista’ tiġi ffinanzjata, u din 
tiddependi fuq il-kontenut tal-proposta 
xjentifika kif ukoll il-qafas legali tal-Istati 
Membri involuti. Ma għandux jingħata 
finanzjament għal attivitajiet tar-riċerka li 
huma projbiti fl-Istati Membri kollha. L-
ebda attività ma għandha tingħata 
finanzjament fi Stat Membru fejn tali 
attività hija miċħuda.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Saret neċessarja permezz tal-emendi proposti ta' Angela Niebler li joħolqu l-Artikolu 
16(3)(ca)(ġdid) u l-Artikolu 16(3)(cb)(ġdid).

Emenda 580
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani, 
kemm adulti kif ukoll tal-embrijuni, tista’ 
tiġi ffinanzjata, u din tiddependeni fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll il-
qafas legali tal-Istati Membri involuti. Ma 
għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

4. Ir-riċerka fuq tipi ta’ ċelloli staminali 
umani oħra, tista’ tiġi ffinanzjata, u dan
jiddependi fuq il-kontenut tal-proposta 
xjentifika kif ukoll il-qafas legali tal-Istati 
Membri involuti. Ma għandux jingħata 
finanzjament għal attivitajiet tar-riċerka li 
huma projbiti fl-Istati Membri kollha. L-
ebda attività ma għandha tingħata 
finanzjament fi Stat Membru fejn tali 
attività hija miċħuda.

Or. en

Emenda 581
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani, 
kemm adulti kif ukoll tal-embrijuni, tista’ 
tiġi ffinanzjata, u din tiddependeni fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll il-
qafas legali tal-Istati Membri involuti. Ma 
għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

4. Ir-riċerka fuq tipi ta' ċelloli staminali 
umani mhux tal-embrijuni, tista’ tiġi 
ffinanzjata, u dan jiddependi fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll il-
qafas legali tal-Istati Membri involuti. Ma 
għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

Or. it

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-Artikolu 16(3)(c), li jeskludi riċerka bl-użu ta' ċelloli staminali umani tal-
embrijuni.

Emenda 582
Algirdas Saudargas

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani, 
kemm adulti kif ukoll tal-embrijuni, tista’ 
tiġi ffinanzjata, u din tiddependeni fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll il-
qafas legali tal-Istati Membri involuti. Ma 
għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

4. Ir-riċerka fuq tipi ta’ ċelloli staminali 
umani oħra, tista’ tiġi ffinanzjata, u dan
jiddependi fuq il-kontenut tal-proposta 
xjentifika kif ukoll il-qafas legali tal-Istati 
Membri involuti. Ma għandux jingħata 
finanzjament għal attivitajiet tar-riċerka li 
huma projbiti fl-Istati Membri kollha. L-
ebda attività ma għandha tingħata 
finanzjament fi Stat Membru fejn tali 
attività hija miċħuda.

Or. en

Emenda 583
Elisabetta Gardini
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani, 
kemm adulti kif ukoll tal-embrijuni, tista’ 
tiġi ffinanzjata, u din tiddependeni fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll il-
qafas legali tal-Istati Membri involuti. Ma 
għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

4. Ir-riċerka fuq tipi ta’ ċelloli staminali 
umani oħra, tista’ tiġi ffinanzjata, u dan
jiddependi fuq il-kontenut tal-proposta 
xjentifika kif ukoll il-qafas legali tal-Istati 
Membri involuti. Ma għandux jingħata 
finanzjament għal attivitajiet tar-riċerka li 
huma projbiti fl-Istati Membri kollha. L-
ebda attività ma għandha tingħata 
finanzjament fi Stat Membru fejn tali 
attività hija miċħuda.

Or. en

Emenda 584
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ir-riċerka fuq iċ-ċelloli staminali umani, 
kemm adulti kif ukoll tal-embrijuni, tista’ 
tiġi ffinanzjata, u din tiddependeni fuq il-
kontenut tal-proposta xjentifika kif ukoll il-
qafas legali tal-Istati Membri involuti. Ma 
għandux jingħata finanzjament għal 
attivitajiet tar-riċerka li huma projbiti fl-
Istati Membri kollha. L-ebda attività ma 
għandha tingħata finanzjament fi Stat 
Membru fejn tali attività hija miċħuda.

4. Ir-riċerka fuq tipi ta’ ċelloli staminali 
umani oħra, tista’ tiġi ffinanzjata, u dan
jiddependi fuq il-kontenut tal-proposta 
xjentifika kif ukoll il-qafas legali tal-Istati 
Membri involuti. Ma għandux jingħata 
finanzjament għal attivitajiet tar-riċerka li 
huma projbiti fl-Istati Membri kollha. L-
ebda attività ma għandha tingħata 
finanzjament fi Stat Membru fejn tali 
attività hija miċħuda.

Or. en

Emenda 585
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Attivitajiet ta' riċerka intiżi li joħolqu 
embrijuni umani biss għall-iskop ta' 
riċerka jew għall-iskop ta' akkwist ta' 
ċelloli staminali, inkluż permezz ta' 
trasferiment tan-nuklei taċ-ċelloli 
somatiċi, jistgħu jiġu ffinanzjati fejn 
permessi mill-Istati Membri rilevanti jekk 
l-oġġetti tar-riċerka ma jistgħux jinkisbu 
bl-użu ta' embrijuni sopranumerarji. Fil-
każ ta' riċerka fuq embrijuni umani 
sopranumerarji, jistgħa jingħata 
finanzjament għal proġetti li jinkludu l-
akkwist ta' ċelloli staminali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka mhux dejjem tista' tikseb l-iskop tagħha bl-użu ta' embrijuni sopranumerarji. Il-
kwalità ta' embrijuni żejda mill-fertilizzazzjoni in vitro mhux dejjem hija ottimali u tista' 
tgħawweġ ir-riżultati tar-riċerka. Il-ħolqien ta' embrijuni ġodda permezz tat-trasferiment tan-
nuklei taċ-ċelloli somatiċi se jkun indispensabbli fil-futur għall-applikazzjoni terapewtika tar-
riċerka HESC.

Emenda 586
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Ir-riċerka ffinanzjata mill-UE li taqa’ 
fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 
2010/63/UE dwar il-protezzjoni tal-
annimali li jintużaw għal skopijiet 
xjentifiċi għandha tkun soġġetta għal 
proċess ta' rieżami rigoruż u trasparenti 
tal-mertu etiku u xjentifiku, inkluża prova 
sħiħa tad-dikjarazzjonijiet rigward ir-
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rilevanza ta' mudelli ta' annimali għas-
sitwazzjoni tal-bniedem, u rekwiżit għall-
valutazzjoni retrospettiva tal-esperimenti 
kollha fuq l-annimali ffinanzjati mill-UE 
irrispettivament mill-ispeċi tal-annimal 
jew il-ħruxija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Orizzont 2020 għandu jikkonforma mar-rekwiżiti mid-Direttiva 2010/63/UE dwar il-
protezzjoni tal-annimali li jintużaw għal skopijiet xjentifiċi. Għal dan il-għan tinħtieġ 
evalwazzjoni komprensiva tal-proġett meta fl-esperimenti jintużaw l-annimali.  Barra minn 
hekk, għal riċerka fuq l-annimali ffinanzjata mill-UE, għandha titwettaq ukoll valutazzjoni 
retrospettiva sabiex ikun żgurat li r-relevanza tal-mudelli tal-annimali tkun taħt skrutinju 
b'mod kostanti sabiex jittejbu u jiġu sostnuti deċiżjonijiet futuri dwar il-finanzjament.

Emenda 587
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-oqsma tar-riċerka stipulati fil-
paragrafu 3 jistgħu jiġu riveduti fi ħdan il-
kuntest tal-evalwazzjoni interim stipulata 
fl-Artikolu 26(1) fid-dawl tal-avvazi
xjentifiċi.

5. Jekk l-oqsma tar-riċerka stipulati fil-
paragrafu 3 jitqiesu li huma riveduti fi 
ħdan il-kuntest tal-evalwazzjoni interim 
stipulata fl-Artikolu 26(1) fid-dawl tal-
avvanzi xjentifiċi, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel dan permezz ta' 
proposta leġiżlattiva.

Or. en

Emenda 588
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. Is-sejħiet kollha għal proposti fil-
qasam tar-riċerka tas-sigurtà għandhom 
ikunu soġġetti għal valutazzjoni tal-impatt 
ex-ante etika u soċjali u l-proġetti kollha 
proposti għall-finanzjament għandhom 
ikunu soġġetti għal rieżami etiku matul l-
implimentazzjoni. Il-valutazzjoni tal-
impatt ex-ante u r-rieżami etiku 
għandhom jestendu lil hinn mil-limiti tal-
privatezza u tal-ħarsien tad-data u jqisu l-
impatti soċjali usa' tal-aġenda sottostanti 
tar-riċerka u l-iżvilupp għas-sigurtà. 
Sejħiet u proposti għal proġett li jqajmu 
tħassib sostanzjali dwar l-impatt etiku 
u/jew soċjali għandhom ikunu soġġetti 
għal skrutinju u kontroll imsaħħa.

Or. en

Emenda 589
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta’ finanzjament tal-
Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali.

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi u politiki oħrajn ta’ 
finanzjament tal-Unjoni, inklużi l-Fondi 
Strutturali, il-Politika Agrikola Komuni, 
il-Programm għall-Kompetittività tal-
Intrapriżi u l-SMEs (COSME), Erasmus 
għal kulħadd, Life+ u l-Istrateġija 
Ewropa 2020.

Or. en

Emenda 590
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta’ finanzjament tal-
Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali.

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta’ finanzjament tal-
Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali, il-
Politika Agrikola Komuni, il-Programm 
għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-
SMEs (COSME), Erasmus għal kulħadd, 
Life+ u l-Istrateġija Ewropa 2020, kif 
ukoll għall-finanzjament tal-Istati 
Membri għar-riċerka u l-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 591
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta’ finanzjament tal-
Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali.

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta’ finanzjament tal-
Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali u l-
programmi speċifiċi ta' appoġġ u ta' 
kumpens u miżuri skont il-politika 
reġjonali u ta' koeżjoni.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Fl-interess tal-konsistenza u l-effiċjenza, għandu jkun hemm komplementarjetà bejn il-
programm Orizzont 2020 u l-programmi ta' finanzjament tal-Unjoni taħt il-Fondi Strutturali, 
inklużi programmi u miżuri speċifiċi.
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Emenda 592
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta’ finanzjament tal-
Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali.

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta’ finanzjament tal-
Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali u
COSME (il-Programm għall-
Kompetittività tal-Intrapriżi u l-SMEs).

Or. en

Emenda 593
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta’ finanzjament tal-
Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali.

Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
b’tali mod li jkun jikkumplementa 
programmi oħrajn ta’ finanzjament tal-
Unjoni, inklużi l-Fondi Strutturali, il-
Programm għall-Kompetittività tal-
Intrapriżi u l-SMEs (COSME), u 
Erasmus għal kulħadd.

Or. en

Emenda 594
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-enfasi ewlenija ta' Orizzont 
2020 għandha tkun il-finanzjament ta' 
riċerka eċċellenti.
Il-Fondi Strutturali għandhom rwol 
ewlieni fil-bini tal-kapaċità u sabiex 
jipprovdu t-triq li twassal għall-eċċellenza 
bil-għan li jiġu ġġenerati proġetti 
eċċellenti li jistgħu jikkompetu għall-
finanzjament taħt Orizzont 2020.
Is-sinerġiji bejn Orizzont 2020 u l-politika 
ta' Koeżjoni għall-appoġġ tar-riċerka u l-
innovazzjoni se jinkisbu permezz tal-
implimentazzjoni tal-miżuri 
komplimentarji b'mod koordinat. Fejn 
ikun possibbli, l-interoperabilità taż-żewġ 
strumenti se tkun promossa u se jiġi 
inkoraġġit l-iffinanzjar kumulattiv jew 
kombinat.

Or. en

Emenda 595
Gunnar Hökmark

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Il-fondi nazzjonali u reġjonali 
għandhom jappoġġaw proġetti 
b'evalwazzjoni pożittiva bħal KER, Marie 
Curie jew azzjonijiet kollaborattivi li 
jissodisfaw il-kriterji tal-eċċellenza iżda 
f'każijiet fejn mhuwiex disponibbli 
finanzjament suffiċjenti fil-programm 
Orizzont 2020.

Or. en
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Emenda 596
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
Is-sinerġiji mal-fondi strutturali

Il-Fondi Strutturali għandhom jintużaw 
fil-potenzjal sħiħ tagħhom sabiex jiġu 
appoġġati l-bini tal-kapaċità u tal-
infrastruttura tar-riċerka u l-iżvilupp fir-
reġjuni permezz ta' attivitajiet iddedikati 
mmirati li joħolqu ċentri ta' eċċellenza.

Or. en

Emenda 597
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
L-organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili

(1) Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari sabiex jiġu żgurati l-
parteċipazzjoni adegwata tal-
Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili u l-
impatti tal-innovazzjoni fuqhom, 
f'Orizzont 2020. Għandhom jitwettqu 
valutazzjonijiet kwantitattivi u kwalitattivi 
tal-parteċipazzjoni tal-Organizzazzjonijiet 
tas-Soċjetà Ċivili bħala parti mill-
arranġamenti tal-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ.
(2) Għandha tingħata attenzjoni speċifika 
lill-inizjattivi mmirati li jkabbru l-
kuxjenza u jiffaċilitaw l-aċċess għall-
finanzjament fl-ambitu ta' Orizzont 2020 
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tal-Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili. 
Orizzont 2020 u programmi ta' 
finanzjament tal-Unjoni oħrajn, inklużi l-
Fondi Strutturali, għandhom jintużaw 
għal dak il-għan.
(3) L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
għandhom jiġu kkonsultati matul l-
implimentazzjoni, l-iprogrammar, il-
monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta' Orizzont 
2020.

Or. en

Emenda 598
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
It-tikketta ta' Eċċellenza

Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
lejn l-identifikazzjoni taċ-ċentri ta' 
eċċellenza, l-evalwazzjoni tal-potenzjal 
tagħhom u t-titjib tal-viżibilità tagħhom 
billi jipprovdi tikketta ta' eċċellenza.

Or. en

Emenda 599
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Impriżi żgħar u medji Is-settur privat u impriżi żgħar u medji
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Or. en

Emenda 600
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lill-impriżi żgħar u medji (SMEs) biex tkun 
żgurata l-parteċipazzjoni adegwata
tagħhom, u l-impatti tal-innovazzjoni 
fuqhom, fl-Orizzont 2020. Għandhom 
jitwettqu valutazzjonijiet kwantitattivi u 
kwalitattivi tal-parteċipazzjoni tal-SMEs
bħala parti mill-arranġamenti tal-
evalwazzjoni u monitoraġġ.

1. Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lis-settur privat u b'mod partikolari lill-
impriżi żgħar u medji (SMEs) biex tkun 
żgurata ż-żieda fil-parteċipazzjoni
tagħhom, u l-impatti tal-innovazzjoni 
fuqhom, fl-Orizzont 2020. Għandhom 
jitwettqu valutazzjonijiet kwantitattivi u 
kwalitattivi tal-parteċipazzjoni tas-settur 
privat bħala parti mill-arranġamenti tal-
evalwazzjoni u monitoraġġ.

Or. en

Emenda 601
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lill-impriżi żgħar u medji (SMEs) biex tkun 
żgurata l-parteċipazzjoni adegwata 
tagħhom, u l-impatti tal-innovazzjoni 
fuqhom, fl-Orizzont 2020. Għandhom 
jitwettqu valutazzjonijiet kwantitattivi u 
kwalitattivi tal-parteċipazzjoni tal-SMEs 
bħala parti mill-arranġamenti tal-
evalwazzjoni u monitoraġġ.

1. Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lis-settur privat u b'mod partikolari lill-
impriżi żgħar u medji (SMEs) biex tkun 
żgurata ż-żieda fil-parteċipazzjoni
tagħhom, u l-impatti tal-innovazzjoni 
fuqhom, fl-Orizzont 2020. Għandhom 
jitwettqu valutazzjonijiet kwantitattivi u 
kwalitattivi tal-parteċipazzjoni tas-settur 
privat u b'mod partikolari tal-SMEs bħala 
parti mill-arranġamenti tal-evalwazzjoni u 
monitoraġġ.

Or. en
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Emenda 602
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lill-impriżi żgħar u medji (SMEs) biex tkun 
żgurata l-parteċipazzjoni adegwata
tagħhom, u l-impatti tal-innovazzjoni 
fuqhom, fl-Orizzont 2020. Għandhom 
jitwettqu valutazzjonijiet kwantitattivi u 
kwalitattivi tal-parteċipazzjoni tal-SMEs 
bħala parti mill-arranġamenti tal-
evalwazzjoni u monitoraġġ.

1. Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lill-impriżi żgħar u medji (SMEs) biex tkun 
żgurata ż-żieda fil-parteċipazzjoni
tagħhom, u l-impatti tal-innovazzjoni 
fuqhom, fl-Orizzont 2020. Għandhom 
jitwettqu valutazzjonijiet kwantitattivi u 
kwalitattivi tal-parteċipazzjoni tal-SMEs 
bħala parti mill-arranġamenti tal-
evalwazzjoni u monitoraġġ.

Or. de

Emenda 603
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lill-impriżi żgħar u medji (SMEs) biex tkun 
żgurata l-parteċipazzjoni adegwata 
tagħhom, u l-impatti tal-innovazzjoni 
fuqhom, fl-Orizzont 2020. Għandhom 
jitwettqu valutazzjonijiet kwantitattivi u 
kwalitattivi tal-parteċipazzjoni tal-SMEs 
bħala parti mill-arranġamenti tal-
evalwazzjoni u monitoraġġ.

1. Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lill-impriżi żgħar u medji (SMEs) biex tkun 
żgurata l-parteċipazzjoni adegwata 
tagħhom, u l-impatti tar-riċerka u tal-
innovazzjoni fuqhom, fl-Orizzont 2020. 
Għandhom jitwettqu valutazzjonijiet 
kwantitattivi u kwalitattivi tal-
parteċipazzjoni tal-SMEs bħala parti mill-
arranġamenti tal-evalwazzjoni u 
monitoraġġ.

Or. ro
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Emenda 604
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lill-impriżi żgħar u medji (SMEs) biex tkun 
żgurata l-parteċipazzjoni adegwata 
tagħhom, u l-impatti tal-innovazzjoni 
fuqhom, fl-Orizzont 2020. Għandhom 
jitwettqu valutazzjonijiet kwantitattivi u 
kwalitattivi tal-parteċipazzjoni tal-SMEs 
bħala parti mill-arranġamenti tal-
evalwazzjoni u monitoraġġ.

1. Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lill-impriżi żgħar u medji (SMEs) biex tkun 
żgurata l-parteċipazzjoni adegwata 
tagħhom, u l-impatti tal-innovazzjoni 
fuqhom, tul l-implimentazzjoni tal-
Programm Orizzont 2020. Għandhom 
jitwettqu valutazzjonijiet kwantitattivi u 
kwalitattivi tal-parteċipazzjoni tal-SMEs 
bħala parti mill-arranġamenti tal-
evalwazzjoni u monitoraġġ.

Or. en

Emenda 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lill-impriżi żgħar u medji (SMEs) biex tkun 
żgurata l-parteċipazzjoni adegwata 
tagħhom, u l-impatti tal-innovazzjoni 
fuqhom, fl-Orizzont 2020. Għandhom 
jitwettqu valutazzjonijiet kwantitattivi u 
kwalitattivi tal-parteċipazzjoni tal-SMEs 
bħala parti mill-arranġamenti tal-
evalwazzjoni u monitoraġġ.

1. Għandha tingħata attenzjoni partikolari 
lill-impriżi żgħar u medji (SMEs) biex tkun 
żgurata l-parteċipazzjoni adegwata 
tagħhom, u l-impatti tal-innovazzjoni 
fuqhom, fl-Orizzont 2020, b'mod 
partikolari fil-fażijiet tal-proġetti l-aktar 
qrib tas-suq. Għandhom jitwettqu 
valutazzjonijiet kwantitattivi u kwalitattivi 
tal-parteċipazzjoni tal-SMEs bħala parti 
mill-arranġamenti tal-evalwazzjoni u 
monitoraġġ.

Or. en
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Emenda 606
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom jitwettqu azzjonijiet speċifiċi 
fi ħdan l-objettiv speċifiku "Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" 
stipulati fil-Punt 1 tal-Parti II tal-
Anness I u kull wieħed mill-objettivi 
speċifi taħt il-prijorità “Sfidi tas-soċjetà” 
stipulati fil-Punti 1 sa 6 tal-Parti III tal-
Anness I. Dawn l-azzjonijiet speċifiċi 
għandhom ikunu fil-forma ta’ strument
tal-SME dedikat li huwa mmirat lejn it-tipi 
kollha ta' SME li għandhom potenzjal 
innovattiv u għandhom ikunu impimentati
f’manjiera konsisteni u mfassla skont il-
ħtiġijiet tal-SMEs kif hemm stipulat taħt l-
objettiv speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" 
fil-Punt 3.3.(a) tal-Parti II tal-Anness I.

2. Għandhom jitwettqu azzjonijiet speċifiċi 
permezz tal-istabbiliment ta' sett ta' 
għodod diversifikati ta' strumenti ta' fondi 
u ta' finanzjament għad-dispożizzjoni tal-
SMEs. Għandhom jiġu stipulati 
azzjonijiet speċifiċi taħt l-objettiv speċifiku 
'Innovazzjoni fl-SMEs' f'Punt 3.3(a) tal-
Parti II tal-Anness. Taħt dawn il-
kundizzjonijiet, għandha ssir enfasi 
qawwija fuq il-finanzjament u l-
implimentazzjoni ta' Strument tal-SME 
dedikat, immirat lejn it-tipi kollha ta' SME 
li għandhom potenzjal innovattiv u għandu 
jiġi implimentat f’manjiera konsistenti
permezz ta' struttura amministrattiva 
unika dedikata u mfassal skont il-ħtiġijiet 
tal-SMEs.  L-istrument tal-SME dedikat 
għandu jiġi implimentat fl-oqsma 
identifikati fi ħdan l-objettiv speċifiku
''Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali'' stabbilit f'Punt 1 tal-Parti II 
tal-Anness I u fi ħdan kull wieħed mill-
objettivi speċifiċi taħt il-prijorità ''Sfidi 
tas-soċjetà'' stipulati fil-Punti 1 sa 6 tal-
Parti III tal-Anness I.

Or. en

Emenda 607
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom jitwettqu azzjonijiet 2. Strument tal-SME dedikat immirat lejn 
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speċifiċi fi ħdan l-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" stipulati fil-Punt 1 tal-Parti II 
tal-Anness I u kull wieħed mill-objettivi 
speċifi taħt il-prijorità “Sfidi tas-soċjetà” 
stipulati fil-Punti 1 sa 6 tal-Parti III tal-
Anness I. Dawn l-azzjonijiet speċifiċi 
għandhom ikunu fil-forma ta’ strument 
tal-SME dedikat li huwa mmirat lejn it-
tipi kollha ta' SME li għandhom potenzjal 
innovattiv u għandhom ikunu 
impimentati f’manjiera konsisteni u 
mfassla skont il-ħtiġijiet tal-SMEs kif 
hemm stipulat taħt l-objettiv speċifiku 
"Innovazzjoni fl-SMEs" fil-Punt 3.3.(a) 
tal-Parti II tal-Anness I.

it-tipi kollha ta' SMEs b'potenzjal 
innovattiv se jinħoloq taħt korp ta' 
ġestjoni uniku u għandu jiġi implimentat 
kif stabbilit taħt l-objettiv speċifiku 
''Innovazzjoni fl-SMEs'' f'Punt 3.3.(a) 
tal-Parti II tal-Anness I. Dan l-istrument 
għandu jkun relatat b'mod tematiku mal-
objettiv speċifiku   "Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" stipulati 
fil-Punt 1 tal-Parti II tal-Anness I u kull 
wieħed mill-objettivi speċifiċi taħt il-
prijorità “Sfidi tas-soċjetà” stipulati fil-
Punti 1 sa 7 tal-Parti III tal-Anness I.

Or. en

Emenda 608
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom jitwettqu azzjonijiet speċifiċi 
fi ħdan l-objettiv speċifiku "Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" stipulati 
fil-Punt 1 tal-Parti II tal-Anness I u kull 
wieħed mill-objettivi speċifi taħt il-prijorità 
“Sfidi tas-soċjetà” stipulati fil-Punti 1 sa 6 
tal-Parti III tal-Anness I. Dawn l-
azzjonijiet speċifiċi għandhom ikunu fil-
forma ta’ strument tal-SME dedikat li 
huwa mmirat lejn it-tipi kollha ta' SME li 
għandhom potenzjal innovattiv u 
għandhom ikunu impimentati f’manjiera 
konsisteni u mfassla skont il-ħtiġijiet tal-
SMEs kif hemm stipulat taħt l-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" fil-
Punt 3.3.(a) tal-Parti II tal-Anness I.

2. Għandhom jitwettqu azzjonijiet speċifiċi 
fi ħdan l-objettiv speċifiku "Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" stipulati 
fil-Punt 1 tal-Parti II tal-Anness I u kull 
wieħed mill-objettivi speċifiċi taħt il-
prijorità “Sfidi tas-soċjetà” stipulati fil-
Punti 1 sa 6 tal-Parti III tal-Anness I. Dawn 
l-azzjonijiet speċifiċi għandhom ikunu fil-
forma ta’ strument tal-SME dedikat li 
huwa mmirat lejn it-tipi kollha ta' SME li 
għandhom potenzjal innovattiv u 
għandhom ikunu implimentati f’manjiera 
konsistenti u mfassla skont il-ħtiġijiet tal-
SMEs kif hemm stipulat taħt l-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" fil-
Punt 3.3.(a) tal-Parti II tal-Anness I. Huwa 
essenzjali li l-SMEs jiġu integrati fi ħdan 
il-katina ta' valur kollha sabiex ikollhom 
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aċċess għall-opportunitajiet kollha 
f'Orizzont 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-SMEs huma parti essenzjali tan-nisġa industrijali f'ħafna setturi. Bħala fornituri u 
sottofornituri għall-industrija, huma jirrappreżentaw rabtiet kritiċi tal-katina ta' produttività.
Għaldaqstant huwa essenzjali li l-SMEs jipparteċipaw f'attivitajiet integrati mal-manifatturti 
ta' tagħmir oriġinali (OEMs), fornituri oħrajn inklużi kumpaniji kbar, organizzazzjonijiet ta' 
riċerka u teknoloġija (RTOs) u universitajiet, u li l-SMEs ma jkunux iżolati fil-programm 
tagħhom stess.

Emenda 609
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom jitwettqu azzjonijiet speċifiċi 
fi ħdan l-objettiv speċifiku "Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" stipulati 
fil-Punt 1 tal-Parti II tal-Anness I u kull 
wieħed mill-objettivi speċifi taħt il-prijorità 
“Sfidi tas-soċjetà” stipulati fil-Punti 1 sa 6 
tal-Parti III tal-Anness I. Dawn l-
azzjonijiet speċifiċi għandhom ikunu fil-
forma ta’ strument tal-SME dedikat li 
huwa mmirat lejn it-tipi kollha ta' SME li 
għandhom potenzjal innovattiv u 
għandhom ikunu impimentati f’manjiera 
konsisteni u mfassla skont il-ħtiġijiet tal-
SMEs kif hemm stipulat taħt l-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" fil-
Punt 3.3.(a) tal-Parti II tal-Anness I.

2. Għandhom jitwettqu azzjonijiet speċifiċi 
għall-SMEs fi ħdan l-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" stipulati fil-Punt 1 tal-Parti II 
tal-Anness I u kull wieħed mill-objettivi 
speċifiċi taħt il-prijorità “Sfidi tas-soċjetà” 
stipulati fil-Punti 1 sa 6 tal-Parti III tal-
Anness I. Dawn l-azzjonijiet speċifiċi 
għandhom ikunu fil-forma, fost l-oħrajn,
ta’ strument tal-SME dedikat li huwa 
mmirat lejn it-tipi kollha ta' SME li 
għandhom potenzjal innovattiv, f'sens 
wiesa', u għandhom ikunu implimentati
f’manjiera konsistenti u mfassla skont il-
ħtiġijiet tal-SMEs kif hemm stipulat taħt l-
objettiv speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" 
fil-Punt 3.3.(a) tal-Parti II tal-Anness I.

Or. en

Emenda 610
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga
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Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom jitwettqu azzjonijiet speċifiċi 
fi ħdan l-objettiv speċifiku "Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" stipulati 
fil-Punt 1 tal-Parti II tal-Anness I u kull 
wieħed mill-objettivi speċifi taħt il-prijorità 
“Sfidi tas-soċjetà” stipulati fil-Punti 1 sa 6 
tal-Parti III tal-Anness I. Dawn l-
azzjonijiet speċifiċi għandhom ikunu fil-
forma ta’ strument tal-SME dedikat li 
huwa mmirat lejn it-tipi kollha ta' SME li 
għandhom potenzjal innovattiv u 
għandhom ikunu impimentati f’manjiera 
konsisteni u mfassla skont il-ħtiġijiet tal-
SMEs kif hemm stipulat taħt l-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" fil-
Punt 3.3.(a) tal-Parti II tal-Anness I.

2. Għandhom jitwettqu azzjonijiet speċifiċi 
għall-SMEs fi ħdan l-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" stipulati fil-Punt 1 tal-Parti II 
tal-Anness I u kull wieħed mill-objettivi 
speċifiċi taħt il-prijorità “Sfidi tas-soċjetà” 
stipulati fil-Punti 1 sa 6 tal-Parti III tal-
Anness I. Dawn l-azzjonijiet speċifiċi 
għandhom ikunu fil-forma, fost l-oħrajn,
ta’ strument tal-SME dedikat li huwa
mmirat lejn it-tipi kollha ta' SME li 
għandhom potenzjal innovattiv u 
għandhom ikunu implimentati f’manjiera 
konsistenti u mfassla skont il-ħtiġijiet tal-
SMEs kif hemm stipulat taħt l-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" fil-
Punt 3.3.(a) tal-Parti II tal-Anness I.

Or. en

Emenda 611
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom jitwettqu azzjonijiet speċifiċi 
fi ħdan l-objettiv speċifiku "Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" stipulati 
fil-Punt 1 tal-Parti II tal-Anness I u kull 
wieħed mill-objettivi speċifi taħt il-prijorità 
“Sfidi tas-soċjetà” stipulati fil-Punti 1 sa 6 
tal-Parti III tal-Anness I. Dawn l-
azzjonijiet speċifiċi għandhom ikunu fil-
forma ta’ strument tal-SME dedikat li 
huwa mmirat lejn it-tipi kollha ta' SME li 

2. Għandhom jitwettqu azzjonijiet speċifiċi 
fi ħdan l-objettiv speċifiku "Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" stipulati 
fil-Punt 1 tal-Parti II tal-Anness I u kull 
wieħed mill-objettivi speċifiċi taħt il-
prijorità “Sfidi tas-soċjetà” stipulati fil-
Punti 1 sa 6 tal-Parti III tal-Anness I. Dawn 
l-azzjonijiet speċifiċi għandhom ikunu fil-
forma ta’ strument tal-SME dedikat li 
huwa mmirat lejn it-tipi kollha ta' SME li 
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għandhom potenzjal innovattiv u 
għandhom ikunu impimentati f’manjiera 
konsisteni u mfassla skont il-ħtiġijiet tal-
SMEs kif hemm stipulat taħt l-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" fil-
Punt 3.3.(a) tal-Parti II tal-Anness I.

għandhom potenzjal innovattiv u 
għandhom ikunu implimentati f’manjiera 
konsistenti u mfassla skont il-ħtiġijiet tal-
SMEs kif hemm stipulat taħt l-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" fil-
Punt 3.3.(a) tal-Parti II tal-Anness I, 
filwaqt li jiġi rrispettat bis-sħiħ il-
prinċipju tas-sussidjarjetà u l-kisba ta' 
valur miżjud Ewropew.

Or. en

Emenda 612
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom jitwettqu azzjonijiet speċifiċi 
fi ħdan l-objettiv speċifiku "Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" stipulati 
fil-Punt 1 tal-Parti II tal-Anness I u kull 
wieħed mill-objettivi speċifi taħt il-prijorità 
“Sfidi tas-soċjetà” stipulati fil-Punti 1 sa 6
tal-Parti III tal-Anness I. Dawn l-
azzjonijiet speċifiċi għandhom ikunu fil-
forma ta’ strument tal-SME dedikat li 
huwa mmirat lejn it-tipi kollha ta' SME li 
għandhom potenzjal innovattiv u 
għandhom ikunu impimentati f’manjiera 
konsisteni u mfassla skont il-ħtiġijiet tal-
SMEs kif hemm stipulat taħt l-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" fil-
Punt 3.3.(a) tal-Parti II tal-Anness I.

2. Għandhom jitwettqu azzjonijiet speċifiċi 
fi ħdan l-objettiv speċifiku "Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" stipulati 
fil-Punt 1 tal-Parti II tal-Anness I u kull 
wieħed mill-objettivi speċifiċi taħt il-
prijorità “Sfidi tas-soċjetà” stipulati fil-
Punti 1 sa 6 tal-Parti III tal-Anness I. Dawn 
l-azzjonijiet speċifiċi għandhom ikunu fil-
forma ta’ strument tal-SME dedikat li 
huwa mmirat lejn it-tipi kollha ta' SME li 
għandhom potenzjal innovattiv u 
għandhom ikunu implimentati f’manjiera 
konsistenti permezz ta' ġestjoni unika u 
mfassla skont il-ħtiġijiet tal-SMEs kif 
hemm stipulat taħt l-objettiv speċifiku 
"Innovazzjoni fl-SMEs" fil-Punt 3.3.(a) tal-
Parti II tal-Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher li hemm riskju li minħabba li l-finanzjament se jiġi pprovdut minn linji baġitarji 
differenti (tmexxija industrijali, sfidi speċifiċi tas-soċjetà, eċċ), Direttorati jew unitajiet 
differenti tal-Kummissjoni setgħu jiżviluppaw u joperaw il-varjant tal-programm tagħhom 
stess.



AM\907403MT.doc 61/137 PE492.710v01-00

MT

Emenda 613
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandhom jitwettqu azzjonijiet speċifiċi 
fi ħdan l-objettiv speċifiku "Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" stipulati 
fil-Punt 1 tal-Parti II tal-Anness I u kull 
wieħed mill-objettivi speċifi taħt il-prijorità 
“Sfidi tas-soċjetà” stipulati fil-Punti 1 sa 6 
tal-Parti III tal-Anness I. Dawn l-
azzjonijiet speċifiċi għandhom ikunu fil-
forma ta’ strument tal-SME dedikat li 
huwa mmirat lejn it-tipi kollha ta' SME li 
għandhom potenzjal innovattiv u 
għandhom ikunu impimentati f’manjiera 
konsisteni u mfassla skont il-ħtiġijiet tal-
SMEs kif hemm stipulat taħt l-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" fil-
Punt 3.3.(a) tal-Parti II tal-Anness I.

2. Għandhom jitwettqu azzjonijiet speċifiċi 
fi ħdan l-objettiv speċifiku "Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" stipulati 
fil-Punt 1 tal-Parti II tal-Anness I u kull 
wieħed mill-objettivi speċifiċi taħt il-
prijorità “Sfidi tas-soċjetà” stipulati fil-
Punti 1 sa 6 tal-Parti III tal-Anness I. Dawn 
l-azzjonijiet speċifiċi għandhom ikunu fil-
forma ta’ programm tal-SME dedikat li 
huwa mmirat lejn it-tipi kollha ta' SME li 
għandhom potenzjal innovattiv u 
għandhom ikunu implimentati f’manjiera 
konsistenti u mfassla skont il-ħtiġijiet tal-
SMEs kif hemm stipulat taħt l-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" fil-
Punt 3.3.(a) tal-Parti II tal-Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex l-SMEs jiġu indirizzati b'mod effettiv, biex tkun żgurata l-implimentazzjoni xierqa u 
effiċjenti tal-miżuri speċifiċi għall-SMEs, u biex jiġi massimizzat l-impatt ta' Orizzont 2020, 
huwa neċessarju li dawn il-miżuri jitqiegħdu f'livell ta' programm b'baġit dedikat kif ukoll 
struttura identifikabbli responsabbli għall-implimentazzjoni u kapaċi tqis il-limitazzjonijiet 
prattiċi eżistenti fl-SMEs u fil-kooperazzjoni tagħhom mas-sħab.

Emenda 614
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 



PE492.710v01-00 62/137 AM\907403MT.doc

MT

u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur 
għand l-SMEs.

u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
30 % tal-baġit totali tal-objettiv speċifiku 
dwar “Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" u 15 % tal-baġit tal-prijorità 
"Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand l-
SMEs.

Or. en

Emenda 615
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
30 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa strateġikament importanti għall-SMEs li jingħataw inkoraġġiment akbar minn dak li 
qed tipproponi l-Kummissjoni sabiex jieħdu sehem fil-programm qafas.

Emenda 616
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 għandu jilħaq l-20 % tal-baġit 
kombinat totali għall-objettiv speċifiku 
dwar “Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
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teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

industrijali" u l-prijorità "Sfidi tas-soċjetà" 
li se jmur għand l-SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda fil-parteċipazzjoni tal-SME hija fattur kruċjali biex jiġu sfruttati s-setgħat innovattivi 
ta' intrapriżi aġili u innovattivi, 'start-ups' u 'spin-offs' minn organizzazzjonijiet ta' riċerka u 
universitajiet lejn soluzzjonijiet innovattivi u s-suċċessi ġenerali ta' Orizzont 2020.  Filwaqt li 
l-FP7 żamm u probabbli jikseb mira ta' 15 %, tinħtieġ mira aktar ambizzjuża iżda realistika u 
li tista' tintlaħaq sabiex jiġi sfruttat bis-sħiħ il-potenzjal innovattiv tal-SME.

Emenda 617
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-
paragrafi 1 u 2 huwa mistenni li jwassal 
għal madwar 15 % tal-baġit kombinat 
totali għall-objettiv speċifiku dwar 
“Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" u l-prijorità "Sfidi tas-soċjetà" 
li se jmur għand l-SMEs.

3. Tal-anqas 20 % tal-baġit kombinat totali 
għall-objettiv speċifiku dwar “Tmexxija 
fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" għandu jintuża 
fi ħdan l-istrument SME kif stabbilit fil-
paragrafu 2.

Or. en

Emenda 618
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 għandu jwassal tal-anqas għal 20 %  
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15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur 
għand l-SMEs.

tal-baġit Orizzont 2020 totali li se jmur 
għand l-SMEs. Tal-anqas 10 % tal-baġit 
Orizzont 2020 għandu jmur għall-
implimentazzjoni tal-Istrument SME.

Or. en

Emenda 619
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
20 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu għandu jiġi modifikat sabiex il-persentaġġ tal-baġit li għandu jiġi dedikat 
għall-SMEs jiżdied minn 15 għal 20 %.

Emenda 620
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 għandu jwassal għal minimu ta' 20 %
tal-baġit kombinat totali għall-objettiv 
speċifiku dwar “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali" u l-prijorità "Sfidi 
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prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

tas-soċjetà" li se jmur għand l-SMEs.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-impatt li għandhom l-SMEs fuq l-ekonomija, il-produttività, il-ħolqien tal-
impjiegi u l-kapaċità tal-innovazzjoni fl-UE, dawn għandhom jiġu allokati tal-anqas 20 % tal-
baġit totali.

Emenda 621
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-
paragrafi 1 u 2 huwa mistenni li jwassal 
għal madwar 15 % tal-baġit kombinat 
totali għall-objettiv speċifiku dwar 
“Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" u l-prijorità "Sfidi tas-soċjetà" 
li se jmur għand l-SMEs.

3. Madwar 15 % tal-baġit kombinat totali 
għall-objettiv speċifiku dwar “Tmexxija 
fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" se jmur għand l-
SMEs.

Or. de

Emenda 622
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 għandu jwassal għal aktar minn 15 % 
tal-baġit kombinat totali għall-objettiv 
speċifiku dwar “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali" u l-prijorità "Sfidi 
tas-soċjetà" li se jmur għand l-SMEs.
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Or. en

Emenda 623
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 għandu jwassal għal minimu ta' 15 % 
tal-baġit kombinat totali għall-objettiv 
speċifiku dwar “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali" u l-prijorità "Sfidi 
tas-soċjetà" li se jmur għand l-SMEs.

Or. en

Emenda 624
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal mill-
inqas 15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

Or. ro

Emenda 625
Gunnar Hökmark
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Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal mill-
inqas 15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

Or. en

Emenda 626
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal mill-
inqas 15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

Or. en

Emenda 627
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
15 % tal-baġit kombinat totali għall-

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal mill-
inqas 15 % tal-baġit kombinat totali għall-
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objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evitat li ċ-ċifra ta' 15 % titqies bħala limitu massimu fil-parti tal-finanzjament li 
jmur għall-SMEs, u sabiex tinżamm il-possibilità li dawn jirċievu aktar minn hekk, il-kliem 
'mill-inqas' għandhom jiddaħħlu hawn. 

Emenda 628
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 għandu jwassal għal allokazzjoni 
konsiderevoli tal-baġit kombinat totali 
għall-objettiv speċifiku dwar “Tmexxija 
fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs. Il-benefiċjarji tas-settur privat 
mistennija jirċievu parti sostanzjali tal-
baġit totali għal Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 629
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
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u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs u/jew proġetti żgħar u ta' daqs 
medju.

Or. en

Emenda 630
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 huwa mistenni li jwassal għal madwar 
15 % tal-baġit kombinat totali għall-
objettiv speċifiku dwar “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

3. L-approċċ integrat stipulat fil-paragrafi 1 
u 2 u s-simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' 
applikazzjoni għandhom iwasslu għal 
madwar 15 % tal-baġit kombinat totali 
għall-objettiv speċifiku dwar “Tmexxija 
fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali" u l-
prijorità "Sfidi tas-soċjetà" li se jmur għand 
l-SMEs.

Or. en

Emenda 631
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istrument SME għandu jiġi 
implimentat primarjament b'mod minn 
isfel 'il fuq. L-oqsma ta' implimentazzjoni 
għandhom jiffukaw esklussivament fuq l-
oqsma ta' prijorità identifikati fi ħdan l-
objettiv speċifiku ''Tmexxija fit-
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teknoloġiji abilitanti u industrijali'' 
stabbilit f'Punt 1 tal-Parti II tal-Anness I 
u fi ħdan kull wieħed mill-objettivi 
speċifiċi taħt il-prijorità ''Sfidi tas-
soċjetà'' stipulati fil-Punti 1 sa 6 tal-
Parti III tal-Anness I. Fejn xieraq, jista' 
jservi wkoll ta' strument għal akkwist 
prekummerċjali jew akkwist ta' 
soluzzjonijiet innovattivi għal ħtieġa 
komuni identifikata ta' xerrejja pubbliċi 
tal-UE fl-Ewropa. 

Or. en

Emenda 632
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 
1 u 3, il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjonijiet u żżomm nota tar-rata ta' 
parteċipazzjoni tal-SMEs fil-programmi 
ta' riċerka. F'każ li ma tinkisibx ir-rata 
mmirata ta' 15 %, il-Kummissjoni 
għandha teżamina l-kawża ta' din is-
sitwazzjoni u għandha tipproponi 
mingħajr dewmien, miżuri ġodda għall-
ilħuq ta' din il-mira.

Or. fr

Emenda 633
Kent Johansson, Jens Rohde, Olle Schmidt, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Barra minn hekk, mill-inqas 10 % tal-
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baġit ta' pilastru 2 u 3 għandu jkun 
allokat għall-Istrument tal-SME dedikat.

Or. en

Emenda 634
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 b. Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari għall-parteċipazzjoni u r-
rappreżentazzjoni adegwati tal-SMEs fl-
istrutturi regolatorji tal-Oqsma Ewropej 
ta' Riċerka u b'mod partikolari u tas-
sħubiji pubbliċi privati.

Or. en

Emenda 635
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Proġetti kollaborattivi u programm ta' 

sħubija
Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
primarjament permezz ta' proġetti 
kollaborattivi transnazzjonali, imwasslin 
permezz ta' sejħiet għal proposti stipulati 
fil-Programmi ta' Ħidma Annwali 
Orizzont 2020. Dawn il-proġetti se jiġu 
komplimentati minn sħubiji pubbliċi 
privati jew pubbliċi pubbliċi li se jitfasslu 
flimkien mal-Istati Membri.
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Emenda 636
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Rotta rapida lejn l-Innovazzjoni

1. Sabiex jiġu aċċelerati l-
kummerċjalizzazzjoni u t-tixrid tal-
innovazzjoni, 20 % tal-finanzjament tal-
Unjoni fi ħdan l-objettiv speċifiku 
''Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali'' u fi ħdan kull wieħed mill-
Isfidi tas-soċjetà f' Parti III huwa previst 
għal 'Rotta rapida lejn l-innovazzjoni'.   
2. L-istrument 'Rotta rapida lejn l-
innovazzjoni' isegwi l-loġika minn isfel 'il 
fuq  li se jnaqqas b'mod sinifikanti il-ħin 
bejn l-idea u t-tqegħid fis-suq u mistenni 
jżid il-parteċipazzjoni tal-industrija 
f'Orizzont 2020 kif ukoll il-parteċipazzjoni 
tal-SMEs u tal-applikanti li qed japplikaw 
għall-ewwel darba.   B'dan il-mod, huwa 
għandu jistimola l-investiment tas-settur 
privat fir-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni, jippromwovi r-riċerka u l-
innovazzjoni b'attenzjoni fuq il-ħolqien 
tal-valur u jaċċelera t-trasformazzjoni ta' 
teknoloġiji ġodda fi prodotti innovattivi 
mitluba mis-suq, b'appoġġ għan-negozji 
futuri u t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi.  
3. L-attivitajiet se jkopru ċ-ċiklu kollu tal-
innovazzjoni, iżda għandhom jiffukaw fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni, l-
iżvilupp sperimentali u prekummerċjali, 
inklużi l-istadji ta' żvilupp mid-
dimostrazzjoni teknoloġika sal-
kummerċjalizzazzjoni, inklużi l-fażijiet 
pilota, id-dimostrazzjoni, il-fażi ta' ttestjar, 



AM\907403MT.doc 73/137 PE492.710v01-00

MT

ir-riċerka prenormativa u l-iffissar ta' 
standards u l-adozzjoni mis-suq tal-
innovazzjonijiet.
4. Ir-'Rotta rapida lejn l-innovazzjoni' 
għandha tiġi implimentata bħala strument 
ta' finanzjament viżibbli li jippreżenta 
dħul sempliċi u rapidu fir-riċerka 
kollaborattiva applikata, wara proċess 
speċjali ta' għażla kif stipulat fir-
Regolament (UE) Nru xxxx/2012 [Regoli 
għall-Parteċipazzjoni u t-Tixrid].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li jitqies kif xieraq il-bidla maħsuba tal-programm lejn l-innovazzjoni, Orizzont 2020 
jeħtieġ li jipprovdi mill-inqas strument wieħed li jippermetti b'mod sistematiku l-evalwazzjoni 
u l-finanzjament ta' ideat innovattivi f'kwalunkwe ħin, bl-applikazzjoni ta' proċedura rapida, 
standardizzata u ta' min jorbot fuqha. Strument b'sejħa miftuħa jew minn isfel 'il fuq 
b'garanzija ta' sitt xhur għall-għoti se jiżgura li l-ideat innovattivi ma jirriskjawx li jsiru 
antikwati ladarba il-proġett ikun jista' finalment jibda.   Dan se jżid ukoll il-parteċipazzjoni 
tal-industrija.

Emenda 637
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Orizzont 2020 jista’ jiġi implimentat 
permezz ta’ sħubiji pubbliċi privati, fejn l-
imsieħba kollha kkonċernati huma 
impenjati biex biex jappoġġaw l-iżvilupp u 
l-implimentazzjoni ta’ attivitajiet tar-
riċerka u l-innovazzjoni li jkunu ta’ 
importanza strateġika għall-kompetittività 
u t-tmexxija industrijali tal-Unjoni jew li 
jindirizzaw sfidi tas-soċjetà speċifiċi.

1. Orizzont 2020 jista’ jiġi implimentat 
permezz ta’ sħubiji pubbliċi privati, fejn l-
imsieħba kollha kkonċernati huma 
impenjati biex jappoġġaw l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta’ attivitajiet tar-riċerka 
u l-innovazzjoni li jkunu ta’ importanza 
strateġika għall-kompetittività u t-tmexxija 
industrijali tal-Unjoni jew li jindirizzaw 
sfidi tas-soċjetà speċifiċi. Sħubiji pubbliċi 
privati li jistgħu jieħdu sehem fihom l-
Istati Membri se jkunu bbażati fuq il-
flessibbiltà biex l-Istati Membri jiddeċiedu 
fil-livell nazzjonali jekk u kif iridu 
jappoġġawhom, filwaqt li ma jxekklux il-
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parteċipazzjoni sħiħa tal-aħjar atturi 
Ewropej.

Or. en

Emenda 638
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Orizzont 2020 jista’ jiġi implimentat 
permezz ta’ sħubiji pubbliċi privati, fejn l-
imsieħba kollha kkonċernati huma 
impenjati biex biex jappoġġaw l-iżvilupp u 
l-implimentazzjoni ta’ attivitajiet tar-
riċerka u l-innovazzjoni li jkunu ta’ 
importanza strateġika għall-kompetittività 
u t-tmexxija industrijali tal-Unjoni jew li 
jindirizzaw sfidi tas-soċjetà speċifiċi.

1. Orizzont 2020 jista’ jiġi implimentat 
permezz ta’ sħubiji pubbliċi privati, fejn l-
imsieħba kollha kkonċernati huma 
impenjati biex jappoġġaw l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta’ attivitajiet tar-riċerka 
u l-innovazzjoni li jkunu ta’ importanza 
strateġika għall-kompetittività u t-tmexxija 
industrijali tal-Unjoni jew li jindirizzaw 
sfidi tas-soċjetà speċifiċi. L-eċċellenza 
għandha tkun il-kriterju ewlieni fl-għażla 
tal-parteċipanti.

Or. en

Emenda 639
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Orizzont 2020 jista’ jiġi implimentat 
permezz ta’ sħubiji pubbliċi privati, fejn l-
imsieħba kollha kkonċernati huma 
impenjati biex biex jappoġġaw l-iżvilupp u 
l-implimentazzjoni ta’ attivitajiet tar-
riċerka u l-innovazzjoni li jkunu ta’ 
importanza strateġika għall-kompetittività 
u t-tmexxija industrijali tal-Unjoni jew li 

1. Orizzont 2020 jista’ jiġi implimentat 
permezz ta’ sħubiji pubbliċi privati, fejn l-
imsieħba kollha kkonċernati huma 
impenjati biex jappoġġaw l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta’ attivitajiet 
prekompetittivi tar-riċerka u l-innovazzjoni 
li jkunu ta’ importanza strateġika għall-
kompetittività u t-tmexxija industrijali tal-
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jindirizzaw sfidi tas-soċjetà speċifiċi. Unjoni jew li jindirizzaw sfidi tas-soċjetà 
speċifiċi.

Or. en

Emenda 640
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-
Unjoni għal impriżi konġunti stabbiliti 
abbażi tal-Artikolu 187 TFUE taħt is-Seba’ 
Programm Kwadru, suġġett għall-emenda 
tal-atti bażiċi tagħhom; sħubiji pubbliċi-
privati ġodda stabbiliti abbażi tal-
Artikolu 187 TFUE; u kopri oħra ta’ 
finanzjament imsemmija fl-
Artikolu [55(1)(b)(v) jew (vii)] tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 
[Regolament Finanzjarju Ġdid]. Din il-
forma ta’ sħubiji għandha tkun 
implimentata biss fejn il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-objettivi mwettqa u l-
iskala tar-riżorsi meħtieġa 
jiġġustifikawha;

(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-
Unjoni għal impriżi konġunti stabbiliti 
abbażi tal-Artikolu 187 TFUE taħt is-Seba’
Programm Kwadru, suġġett għall-emenda 
tal-atti bażiċi tagħhom u korpi oħra ta’ 
finanzjament imsemmija fl-
Artikolu [55(1)(b)(v) jew (vii)] tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 
[Regolament Finanzjarju Ġdid], wara 
analiżi tal-kost u l-benefiċċji u 
valutazzjoni bir-reqqa tal-governanza u l-
funzjonament tagħhom fir-rigward tal-
kriterji tal-ftuħ, it-trasparenza, l-effikaċja 
u l-effiċjenza, bil-kundizzjoni li dawn 
jissodisfaw il-kriterji stipulati fil-
paragrafu 3;

Or. en

Emenda 641
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-
Unjoni għal impriżi konġunti stabbiliti 
abbażi tal-Artikolu 187 TFUE taħt is-Seba’ 

(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-
Unjoni għal impriżi konġunti stabbiliti 
abbażi tal-Artikolu 187 TFUE taħt is-Seba’ 
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Programm Kwadru, suġġett għall-emenda 
tal-atti bażiċi tagħhom; sħubiji pubbliċi-
privati ġodda stabbiliti abbażi tal-
Artikolu 187 TFUE; u kopri oħra ta’ 
finanzjament imsemmija fl-
Artikolu [55(1)(b)(v) jew (vii)] tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 
[Regolament Finanzjarju Ġdid]. Din il-
forma ta’ sħubiji għandha tkun 
implimentata biss fejn il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-objettivi mwettqa u l-
iskala tar-riżorsi meħtieġa jiġġustifikawha;

Programm Kwadru, suġġett għall-emenda 
tal-atti bażiċi tagħhom; sħubiji pubbliċi-
privati ġodda stabbiliti abbażi tal-
Artikolu 187 TFUE; u korpi oħra ta’ 
finanzjament imsemmija fl-
Artikolu [55(1)(b)(v) jew (vii)] tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 
[Regolament Finanzjarju Ġdid]. Din il-
forma ta’ sħubiji għandha tkun 
implimentata biss fejn il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-objettivi mwettqa u l-
iskala tar-riżorsi meħtieġa jiġġustifikawha. 
Il-Kummissjoni għandha tipprovdi sors 
uniku ta' finanzjament ħlief għal każijiet 
fejn hemm qbil ċar bejn il-Kummissjoni u 
l-Istati Membri li jiġi pprovdut baġit 
suffiċjenti għall-finanzjament konġunt ta' 
inizjattiva speċifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sħubiji pubbliċi privati (PPPs) istituzzjonalizzati huma marbuta ma' spejjeż amministrattivi 
għoljin u jeħtiġilhom ħin twil ta' tħejjija. PPPs ġodda li jissodisfaw il-kriterji definiti 
għandhom ikunu bbażati fuq mudell ta' finanzjament b'sors uniku ta' finanzjament. Sors uniku 
ta' finanzjament f'Orizzont 2020 huwa s-soluzzjoni preferuta fir-rigward tas-simplifikazzjoni 
tal-implimentazzjoni tal-proġetti u biex jiġu żgurati opportunitajiet ugwali ta' parteċipazzjoni 
fid-diversi pajjiżi li qed jieħdu sehem.

Emenda 642
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-
Unjoni għal impriżi konġunti stabbiliti 
abbażi tal-Artikolu 187 TFUE taħt is-Seba’ 
Programm Kwadru, suġġett għall-emenda 
tal-atti bażiċi tagħhom; sħubiji pubbliċi-
privati ġodda stabbiliti abbażi tal-
Artikolu 187 TFUE; u kopri oħra ta’ 
finanzjament imsemmija fl-

(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-
Unjoni għal impriżi konġunti stabbiliti 
abbażi tal-Artikolu 187 TFUE taħt is-Seba’ 
Programm Kwadru, suġġett għall-emenda 
tal-atti bażiċi tagħhom; sħubiji pubbliċi-
privati ġodda stabbiliti abbażi tal-
Artikolu 187 TFUE; u korpi oħra ta’ 
finanzjament imsemmija fl-
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Artikolu [55(1)(b)(v) jew (vii)] tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 
[Regolament Finanzjarju Ġdid]. Din il-
forma ta’ sħubiji għandha tkun 
implimentata biss fejn il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-objettivi mwettqa u l-
iskala tar-riżorsi meħtieġa jiġġustifikawha;

Artikolu [55(1)(b)(v) jew (vii)] tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 
[Regolament Finanzjarju Ġdid]. Din il-
forma ta’ sħubiji għandha tkun 
implimentata biss fejn il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-objettivi mwettqa, il-
konsistenza mal-objettivi eżistenti tal-
politika tal-UE u l-iskala tar-riżorsi 
meħtieġa jiġġustifikawha;

Or. en

Emenda 643
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-dħul fi ftehim kuntrattwali bejn l-
imsieħba msemmija fil-paragrafu 1, li 
jispeċifika l-objettivi tas-sħubija, l-impenji 
rispettivi tal-imsieħba, l-indikaturi ewlenin 
tal-prestazzjoni, u l-outputs li għandhom 
jiġu mwassla inkluż l-identifikazzjoni ta' 
attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni li 
jirrikjedu appoġġ mill-Orizzont 2020.

(b) id-dħul fi ftehim kuntrattwali bejn l-
imsieħba msemmija fil-paragrafu 1, li 
jispeċifika l-objettivi tas-sħubija, l-impenji
rispettivi, ir-rwoli u r-responsabilitajiet
tal-imsieħba, il-prinċipji tal-governanza li 
jiżguraw funzjonament miftuħ u 
trasparenti u parteċipazzjoni tal-partijiet 
interessati, l-indikaturi ewlenin tal-
prestazzjoni, u l-outputs li għandhom jiġu 
mwassla, inkluż l-identifikazzjoni ta' 
attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni li 
jirrikjedu appoġġ mill-Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 644
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sħubiji pubbliċi privati ġodda 
għandhom jiġu stabbiliti biss 
f'sitwazzjonijiet eċċezzjonali, fejn il-kamp 
ta' applikazzjoni tal-objettivi fil-mira 
jiġġustifika dan u fejn jista' jintwera li l-
ebda forom oħra ta' sħubiji jew ta' 
strument ta' finanzjament ma jista' jilħaq 
l-objettiv mixtieq jew jiġġenera l-
ingranaġġ neċessarju u l-parteċipazzjoni 
tal-atturi.

Or. en

Emenda 645
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-ebda sħubija pubblika privata ġdida 
ma hija se tiġi stabbilita abbażi tal-
Artikolu 187 TFUE

Or. en

Emenda 646
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-sħubiji pubbliċi-privati għandhom 
ikunu identifikati f’mod miftuħ u 
trasparenti bbażat fuq il-kriterji kollha li 
ġejjin:

3. Is-sħubiji pubbliċi-privati għandhom 
ikunu identifikati, stabbiliti u operattivi
f’mod miftuħ u trasparenti. Kwalunkwe 
stabbiliment ġdid għandu jkun ibbażat 
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mill-inqas fuq il-kriterji kollha li ġejjin:

Or. en

Emenda 647
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-sħubiji pubbliċi-privati għandhom 
ikunu identifikati f’mod miftuħ u 
trasparenti bbażat fuq il-kriterji kollha li 
ġejjin:

3. Is-sħubiji pubbliċi-privati għandhom 
ikunu identifikati u implimentati f’mod 
miftuħ u trasparenti bbażat fuq il-kriterji 
kollha li ġejjin:

Or. ro

Emenda 648
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-valur miżjud ta’ azzjoni fil-livell tal-
Unjoni;

(a) il-valur miżjud ta’ azzjoni fil-livell tal-
Unjoni u l-valur miżjud tal-istrument ta' 
sħubija pubblika privata fir-rigward tal-
introduzzjoni tar-riżultati tar-riċerka u l-
innovazzjonijiet fis-suq, fl-oqsma fejn l-
SMEs għandhom rwol ewlieni fil-ħolqien 
tat-tkabbir fuq skala lokali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sħubiji pubbliċi privati jista' jkollhom rwol strateġiku u effiċjenti ħafna fl-iżvilupp tal-
SMEs, anke fid-dawl tal-impatt territorjali li jipproduċu.
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Emenda 649
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-valur miżjud ta’ azzjoni fil-livell tal-
Unjoni;

(a) it-turija tal-valur miżjud ta’ azzjoni fil-
livell tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 650
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iskala tal-impatt fuq il-kompetittività 
industrijali, it-tkabbir sostenibbli u l-
kwistjonijiet soċjoekonomiċi;

(b) l-iskala tal-impatt fuq il-kompetittività 
industrijali, it-tkabbir sostenibbli u l-
kwistjonijiet soċjoekonomiċi, permezz tad-
definizzjoni ta’ miri komuni f'Orizzont 
2020, objettivi kompetittivi u soċjali ċari u 
li jistgħu jitkejlu, inlużi l-ħolqien tax-
xogħol u ta' kumpaniji, il-ħolqien ta' 
proprjetà intelletwali u ta' privattivi, il-
miri edukattivi/ta’ taħriġ, u r-
responsabbiltà għall-kisba ta’ dawn l-
objettivi;

Or. en

Emenda 651
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iskala tal-impatt fuq il-kompetittività
industrijali, it-tkabbir sostenibbli u l-
kwistjonijiet soċjoekonomiċi;

(b) l-iskala tal-impatt fuq il-potenzjal għat-
tisħiħ tal-kompetittività industrijali, it-
tkabbir sostenibbli u l-kwistjonijiet 
soċjoekonomiċi, filwaqt li jiġi rikonoxxut 
li l-benefiċċji potenzjali ta' proġetti 
individwali jistgħu ma jkunux jiġu 
determinati bis-sħiħ minn qabel;

Or. en

Emenda 652
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iskala tal-impatt fuq il-kompetittività 
industrijali, it-tkabbir sostenibbli u l-
kwistjonijiet soċjoekonomiċi;

(b) l-iskala potenzjali tal-impatt fuq l-
indirizzar tat-tħassib tas-soċjetà, is-
sostenibbiltà jew il-kompetittività 
industrijali;

Or. en

Emenda 653
Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iskala tal-impatt fuq il-kompetittività 
industrijali, it-tkabbir sostenibbli u l-
kwistjonijiet soċjoekonomiċi;

(b) l-iskala tal-impatt fuq il-kompetittività 
industrijali, il-ħolqien tal-impjiegi, it-
tkabbir sostenibbli u l-kwistjonijiet 
soċjoekonomiċi, inklużi l-isfidi tas-soċjetà;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-modalitajiet ta' finanzjament ta' Orizzont 2020 inklużi s-Sħubiji Pubbliċi Privati għandhom 
jindirizzaw il-ħtiġijiet soċjoekonomiċi urġenti bħall-ħolqien tax-xogħol u għandhom jiżguraw 
sinerġiji aħjar mal-isfidi tas-soċjetà kif identifikati f'Orizzont 2020 f'Parti III.

Emenda 654
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iskala tal-impatt fuq il-kompetittività 
industrijali, it-tkabbir sostenibbli u l-
kwistjonijiet soċjoekonomiċi;

(b) l-iskala tal-impatt fuq il-kompetittività 
industrijali, it-tkabbir sostenibbli, il-
ħolqien tax-xogħol u l-kwistjonijiet 
soċjoekonomiċi;

Or. en

Emenda 655
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-impenn fit-tul tal-imsieħba kollha 
bbażat fuq viżjoni kondiviża u objettivi 
definiti b’mod ċar;

(c) l-impenn fit-tul tal-imsieħba kollha 
bbażat fuq viżjoni kondiviża u objettivi 
definiti b’mod ċar; b'mod partikolari, l-
impenn finanzjarju inkluż dak fi flus tal-
parteċipanti tas-settur privat;

Or. en

Emenda 656
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson
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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-impenn fit-tul tal-imsieħba kollha 
bbażat fuq viżjoni kondiviża u objettivi 
definiti b’mod ċar;

(c) l-impenn tal-imsieħba kollha bbażat fuq 
viżjoni kondiviża u objettivi definiti b’mod 
ċar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-talba għal 'impenn fit-tul' hija diffiċli għas-settur privat. Fil-kundizzjonijiet ekonomiċi 
attwali, il-perjodi ta' ppjanar fl-industrija huma ħafna iqsar. Ma hemmx biżżejjed stabilità 
ekonomika biex is-settur privat ikun mistenni jimpenja riżorsi u baġit fuq bosta snin. Hemm 
il-ħtieġa ta' aktar flessibilità hawn.

Emenda 657
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-impenn ta' sħab differenti flimkien 
mas-settur privat, b'mod partikolari il-
parteċipazzjoni qawwija tal-universitajiet 
u r-riċerkaturi, it-turija ta' impenn 
effikaċi min-naħa tal-SMEs, kif ukoll il-
parteċipazzjoni ta' atturi oħrajn bħall-
kumpaniji pubbliċi, organizzazzjonijiet 
mingħajr skop ta' qligħ u dawk tas-soċjetà 
ċivili;

Or. en

Emenda 658
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) definizzjoni ċara tar-rwoli għal kull 
wieħed mill-imsieħba u indikaturi tal-
prestazzjoni ewlenin maqbula matul il-
perjodu magħżul.

(e) definizzjoni ċara tar-rwoli u tar-
responsabilitajiet għal kull wieħed mis-
sħab u indikaturi fundamentali miftiehma 
tal-prestazzjoni matul il-perijodu magħżul.

Or. en

Emenda 659
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) l-abilità li jiġu megħjuna l-ħolqien u 
t-tisħiħ ta’ netwerks ta' riċerkaturi, 
pazjenti u partijiet interessati sabiex 
jittejbu r-relazzjonijiet u l-iskambji 
bejniethom, setturi kkonċernati, 
istituzzjonijiet u s-soċjetà ċivili;

Or. en

Emenda 660
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) it-turija ta' sistema ta' governanza 
miftuħa, trasparenti u parteċipattiva u ta' 
prinċipji tal-ġestjoni finanzjarja tajba; 

Or. en
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Emenda 661
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) l-involviment tal-imsieħba kollha 
interessati tal-katina sħiħa tal-valur, 
inklużi l-utenti aħħarija, l-SMEs u l-
istituti tar-riċerka, fis-sħubija;

Or. en

Emenda 662
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) l-impenn ta' attivitajiet li jiżguraw l-
integrazzjoni tat-trijangolu tal-għarfien: l-
edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni;

Or. en

Emenda 663
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni u valutazzjoni dettaljati tal-
impatt tas-sħubiji stabbiliti skont is-Seba' 
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Programm Kwadru (l-Inizjattivi 
Teknoloġiċi Konġunti, is-Sħubiji Pubbliċi 
Privati skont il-Programm Ewropew 
għall-Irkupru Ekonomiku kif ukoll il-
Komunitajiet dwar l-Għarfien u l-
Innovazzjoni stabbiliti mill-Istitut 
Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija), qabel ma jiġi kkonsolidat l-
appoġġ għal dawk eżistenti jew ikun 
appoġġat l-istabbiliment ta' dawk 
addizzjonali.
Abbażi tal-evalwazzjoni u l-valutazzjoni, 
il-Kummissjoni waqt l-implimentazzjoni 
ta' Orizzont 2020 se tressaq proposti 
sabiex ittejjeb bil-kbir il-governanza u l-
funzjonament tas-sħubiji pubbliċi privati 
stabbiliti, bil-għan li jkunu żgurati impatt 
aktar effikaċi u effiċjenti, funzjonament 
miftuħ u trasparenti u jiġu evitati kunflitti 
ta' interess.
B'mod partikolari, il-valutazzjoni u r-
rieżami se jindirizzaw l-impatt fuq l-SMEs 
u organizzazzjonijiet ta' riċerka iżgħar bil-
għan li tkun żgurata parteċipazzjoni aħjar 
ta' dawn l-atturi kemm fit-tfassil tal-
aġenda tar-riċerka u kemm fil-proġetti.

Or. en

Emenda 664
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Kemm is-sħubiji pubbliċi privati 
eżistenti u kemm dawk ġodda għandhom 
ikunu suġġetti għal rieżami profond 
sabiex jiġi analizzat il-valur miżjud 
Ewropew tagħhom, sa mhux iktar tard 
minn sena mid-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
regolament. Ir-riżultat ta' dan ir-rieżami 
għandu jiġi ppreżentat lill-Parlament 
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Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 665
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 b. Jekk ir-rieżami fid-dettall jiżvela li l-
kriterju tal-valur miżjud Ewropew 
mhuwiex qed jiġi ssodisfat biżżejjed, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu 
jiddeċiedu li ma jipprovdux aktar lil dawn 
is-sħubiji pubbliċi privati b'fondi.  

Or. en

Emenda 666
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 c. Is-sħubiji pubbliċi privati għandhom 
jagħmlu l-fondi pubbliċi aċċessibbli 
permezz ta' proċessi trasparenti u 
prinċipalment permezz ta' sejħiet 
kompetittivi, b'regoli għall-parteċipazzjoni 
allinjati ma' dawk ta' Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 667
Gunnar Hökmark
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għat-tisħiħ tas-sħubiji pubbliċi-pubbliċi 
fejn azzjonijiet fil-livell reġjonali, 
nazzjonali jew internazzjonali jiġu 
implimentati b’mod konġunt fi ħdan l-
Unjoni.

Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għat-tisħiħ tas-sħubiji pubbliċi-pubbliċi 
fejn azzjonijiet fil-livell reġjonali, 
nazzjonali jew internazzjonali jiġu 
implimentati b’mod konġunt fi ħdan l-
Unjoni. L-ammont li jintuża għall-
finanzjament ta' sħubiji pubbliċi-pubbliċi 
ma għandux jisboq il-15 % tal-baġit totali 
għal Orizzont 2020

Or. en

Emenda 668
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għat-tisħiħ tas-sħubiji pubbliċi-pubbliċi 
fejn azzjonijiet fil-livell reġjonali, 
nazzjonali jew internazzjonali jiġu 
implimentati b’mod konġunt fi ħdan l-
Unjoni.

Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
għat-tisħiħ tas-sħubiji pubbliċi-pubbliċi 
fejn azzjonijiet fil-livell lokali, reġjonali, 
nazzjonali jew internazzjonali jiġu 
koordinati, armonizzati u implimentati 
b’mod konġunt fi ħdan l-Unjoni.

Or. en

Emenda 669
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-
inizjattivi tal-programmar konġunt bejn l-

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-
inizjattivi tal-programmar konġunt bejn l-
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Istati Membri. Istati Membri, u dawn l-inizjattivi jistgħu 
jinkludu reġjuni u bliet fejn rilevanti. Il-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
għandha tkun kondizzjonali għall-
eżistenza ta’ valur miżjud tal-Unjoni u l-
addizjonalità tar-riżorsi.

Or. en

Emenda 670
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-
inizjattivi tal-programmar konġunt bejn l-
Istati Membri.

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-
inizjattivi tal-programmar konġunt bejn ir-
reġjuni tal-Istati Membri, preferibilment 
reġjuni li jagħmlu parti mill-istess 
Ewroreġjun jew mill-istess 
raggruppament Ewropew ta' 
kooperazzjoni territorjali stabbilit skont 
ir-Regolament (KE) Nru 1082/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' 
Lulju 2006 dwar raggruppament 
Ewropew ta' kooperazzjoni territorjali 
(REKT)*.

* ĠU L 210, 31.7.2006, p. 19.

Or. it

Emenda 671
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-
inizjattivi tal-programmar konġunt bejn l-

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-
inizjattivi ta' programmar konġunt bejn l-
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Istati Membri. Istati Membri u l-bliet u r-reġjuni tagħha.

Or. en

Emenda 672
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
li jitwettqu minn diversi Stati Membri 
f’konformità mal-Artikolu 185 tat-TFUE.

(b) parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
li jitwettqu minn diversi Stati Membri 
f’konformità mal-Artikolu 185 tat-TFUE, 
bil-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet 
subnazzjonali fejn rilevanti.

Or. en

Emenda 673
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
li jitwettqu minn diversi Stati Membri 
f’konformità mal-Artikolu 185 tat-TFUE.

(b) parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
li jitwettqu minn diversi Awtoritajiet 
Reġjonali jew Stati Membri f’konformità 
mal-Artikolu 185 tat-TFUE.

Or. en

Emenda 674
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (a), l-iffinanzjar 
aġġuntiv għandu jkun kondizzjonali fuq 
livell sinifikanti ta’ impenji finanzjarji 
minn qabel ta’ entitajiet parteċipanti 
f’sejħiet u azzjonijiet konġunti. L-
istrument ERA-NET jista’ jinkludi objettiv 
li jiġu armonizzati r-regoli u l-modalitajiet 
ta’ implimentazzjoni ta’ sejħiet u 
azzjonijiet konġunti. Dan jista’ jintuża 
wkoll fit-tħejjija għal inizjattiva bbażata 
fuq l-Artikolu 185 tat-TFUE.

L-istrument ERA-NET jista’ jinkludi 
objettiv li jiġu armonizzati r-regoli u l-
modalitajiet ta’ implimentazzjoni ta’ 
sejħiet u azzjonijiet konġunti. Dan jista’ 
jintuża wkoll fit-tħejjija għal inizjattiva 
bbażata fuq l-Artikolu 185 tat-TFUE.

Or. ro

Emenda 675
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (a), l-iffinanzjar 
aġġuntiv għandu jkun kondizzjonali fuq 
livell sinifikanti ta’ impenji finanzjarji 
minn qabel ta’ entitajiet parteċipanti 
f’sejħiet u azzjonijiet konġunti. L-istrument 
ERA-NET jista’ jinkludi objettiv li jiġu 
armonizzati r-regoli u l-modalitajiet ta’ 
implimentazzjoni ta’ sejħiet u azzjonijiet 
konġunti. Dan jista’ jintuża wkoll fit-
tħejjija għal inizjattiva bbażata fuq l-
Artikolu 185 tat-TFUE.

Għall-finijiet tal-punt (a), l-iffinanzjar 
aġġuntiv għandu jkun kondizzjonali fuq ir-
riżultati preċedenti ta’ entitajiet 
parteċipanti f’sejħiet u azzjonijiet konġunti.
L-istrument ERA-NET jista’ jinkludi 
objettiv li jiġu armonizzati r-regoli u l-
modalitajiet ta’ implimentazzjoni ta’ 
sejħiet u azzjonijiet konġunti. Dan jista’ 
jintuża wkoll fit-tħejjija għal inizjattiva 
bbażata fuq l-Artikolu 185 tat-TFUE.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

It-tkomplija tar-riċerka ma għandhiex tiddependi fuq il-livell ta' finanzjament sa issa, iżda fuq 
ir-riżultati miksuba.
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Emenda 676
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (a), l-iffinanzjar 
aġġuntiv għandu jkun kondizzjonali fuq 
livell sinifikanti ta’ impenji finanzjarji 
minn qabel ta’ entitajiet parteċipanti 
f’sejħiet u azzjonijiet konġunti. L-istrument 
ERA-NET jista’ jinkludi objettiv li jiġu 
armonizzati r-regoli u l-modalitajiet ta’ 
implimentazzjoni ta’ sejħiet u azzjonijiet 
konġunti. Dan jista’ jintuża wkoll fit-
tħejjija għal inizjattiva bbażata fuq l-
Artikolu 185 tat-TFUE.

Għall-finijiet tal-punt (a), l-iffinanzjar 
aġġuntiv għandu jkun kondizzjonali fuq 
livell sinifikanti ta’ impenji finanzjarji 
minn qabel fi flus kontanti jew in natura 
ta’ entitajiet parteċipanti f’sejħiet u 
azzjonijiet konġunti. L-istrument ERA-
NET jista’ jinkludi objettiv li jiġu 
armonizzati r-regoli u l-modalitajiet ta’ 
implimentazzjoni ta’ sejħiet u azzjonijiet 
konġunti. Dan jista’ jintuża wkoll fit-
tħejjija għal inizjattiva bbażata fuq l-
Artikolu 185 tat-TFUE.

Or. en

Emenda 677
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (a), l-iffinanzjar 
aġġuntiv għandu jkun kondizzjonali fuq 
livell sinifikanti ta’ impenji finanzjarji 
minn qabel ta’ entitajiet parteċipanti 
f’sejħiet u azzjonijiet konġunti. L-istrument 
ERA-NET jista’ jinkludi objettiv li jiġu 
armonizzati r-regoli u l-modalitajiet ta’ 
implimentazzjoni ta’ sejħiet u azzjonijiet 
konġunti. Dan jista’ jintuża wkoll fit-
tħejjija għal inizjattiva bbażata fuq l-
Artikolu 185 tat-TFUE.

Għall-finijiet tal-punt (a), l-iffinanzjar 
aġġuntiv għandu jkun kondizzjonali fuq 
livell sinifikanti ta’ impenji finanzjarji 
minn qabel, kemm jekk fi flus kontanti jew 
in natura, ta’ entitajiet parteċipanti 
f’sejħiet u azzjonijiet konġunti. L-istrument 
ERA-NET jista’ jinkludi objettiv li jiġu 
armonizzati r-regoli u l-modalitajiet ta’ 
implimentazzjoni ta’ sejħiet u azzjonijiet 
konġunti. Dan jista’ jintuża wkoll fit-
tħejjija għal inizjattiva bbażata fuq l-
Artikolu 185 tat-TFUE.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Jekk ma jkollhomx biżżejjed fondi disponibbli, l-entitajiet li qed jipparteċipaw xorta jistgħu 
jikkontribwixxu b'mod sinifikanti billi jipprovdu servizzi, faċilitajiet jew xogħol.

Emenda 678
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (a), l-iffinanzjar 
aġġuntiv għandu jkun kondizzjonali fuq 
livell sinifikanti ta’ impenji finanzjarji 
minn qabel ta’ entitajiet parteċipanti 
f’sejħiet u azzjonijiet konġunti. L-istrument 
ERA-NET jista’ jinkludi objettiv li jiġu 
armonizzati r-regoli u l-modalitajiet ta’ 
implimentazzjoni ta’ sejħiet u azzjonijiet 
konġunti. Dan jista’ jintuża wkoll fit-
tħejjija għal inizjattiva bbażata fuq l-
Artikolu 185 tat-TFUE.

Għall-finijiet tal-punt (a), l-iffinanzjar 
aġġuntiv għandu jkun kondizzjonali fuq 
impenji finanzjarji indikattivi minn qabel fi 
flus kontanti jew in natura ta’ entitajiet 
parteċipanti f’sejħiet u azzjonijiet konġunti. 
L-istrument ERA-NET jista’ jinkludi 
objettiv li jiġu armonizzati r-regoli u l-
modalitajiet ta’ implimentazzjoni ta’ 
sejħiet u azzjonijiet konġunti. Dan jista’ 
jintuża wkoll fit-tħejjija għal inizjattiva 
bbażata fuq l-Artikolu 185 tat-TFUE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu għandu jiġi modifikat sabiex tiġi introdotta l-possibilità li jiddaħħlu impenji 
finanzjarji tal-entitajiet parteċipanti fi flus kontanti jew in natura.

Emenda 679
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (b) tali inizjattivi 
għandhom jiġu proposti biss f’każijiet fejn 
tkun meħtieġa struttura dedikata ta’ 
implimentazzjoni u fejn ikun hemm livell 
għoli ta’ impenn tal-pajjiżi parteċipanti 

Għall-finijiet tal-punt (b) tali inizjattivi 
għandhom jiġu proposti biss f’każijiet fejn 
tkun meħtieġa struttura dedikata ta’ 
implimentazzjoni u fejn ikun hemm livell 
għoli ta’ impenn tal-pajjiżi parteċipanti 
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għall-integrazzjoni fil-livelli xjentifiċi, ta’ 
ġestjoni u finanzjarji. Barra minn hekk, 
proposti għal inizjattivi msemmija fil-punt 
(b) għandhom jiġu identifikati abażi tal-
kriterji li ġejjin:

u/jew reġjuni għall-integrazzjoni fil-livelli 
xjentifiċi, ta’ ġestjoni u finanzjarji. Barra 
minn hekk, proposti għal inizjattivi 
msemmija fil-punt (b) għandhom jiġu 
identifikati abbażi tal-kriterji li ġejjin:

Or. en

Emenda 680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) impenji finanzjarji ċari tal-pajjiżi 
parteċipanti, inklużi impenji minn qabel 
biex jinġabru investimenti nazzjonali u/jew 
reġjonali għar-riċerka u l-innovazzjoni 
transnazzjonali;

(b) impenji finanzjarji ċari tal-pajjiżi 
parteċipanti u/jew reġjuni, fi flus kontanti 
jew in natura, inklużi impenji minn qabel 
biex jinġabru investimenti nazzjonali u/jew 
reġjonali għar-riċerka u l-innovazzjoni 
transnazzjonali;

Or. en

Emenda 681
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) impenji finanzjarji ċari tal-pajjiżi 
parteċipanti, inklużi impenji minn qabel 
biex jinġabru investimenti nazzjonali u/jew 
reġjonali għar-riċerka u l-innovazzjoni 
transnazzjonali;

(b) impenji finanzjarji ċari tal-pajjiżi 
parteċipanti u rekord pożittiv tar-riżultati, 
kif ukoll impenji minn qabel biex jinġabru 
investimenti nazzjonali u/jew reġjonali 
għar-riċerka u l-innovazzjoni 
transnazzjonali;

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

It-tkomplija tar-riċerka ma għandhiex tiddependi fuq il-livell ta' finanzjament sa issa, iżda fuq 
ir-riżultati miksuba.

Emenda 682
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) impenji finanzjarji ċari tal-pajjiżi 
parteċipanti, inklużi impenji minn qabel 
biex jinġabru investimenti nazzjonali u/jew 
reġjonali għar-riċerka u l-innovazzjoni 
transnazzjonali;

(b) impenji finanzjarji ċari tal-pajjiżi 
parteċipanti, kemm jekk fi flus kontanti 
jew in natura, inklużi impenji minn qabel 
biex jinġabru investimenti nazzjonali u/jew 
reġjonali għar-riċerka u l-innovazzjoni 
transnazzjonali;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ara l-emenda għall-Artikolu 20(2), subparagrafu 2.

Emenda 683
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) impenji finanzjarji ċari tal-pajjiżi 
parteċipanti, inklużi impenji minn qabel 
biex jinġabru investimenti nazzjonali 
u/jew reġjonali għar-riċerka u l-
innovazzjoni transnazzjonali;

(b) impenji finanzjarji indikattivi tal-pajjiżi 
parteċipanti, fi flus kontanti jew in natura
inklużi impenji minn qabel biex jiġu 
allinjati investimenti nazzjonali u/jew 
reġjonali għar-riċerka u l-innovazzjoni 
transnazzjonali u, fejn adatt, biex jinġabru 
flimkien ir-riżorsi;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu għandu jiġi modifikat sabiex tiġi introdotta l-possibilità li jiddaħħlu impenji 
finanzjarji tal-entitajiet parteċipanti fi flus kontanti jew in natura. 

Emenda 684
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2 – subparagrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-valur miżjud ta’ azzjoni fil-livell tal-
Unjoni;

(c) il-valur miżjud tal-azzjoni fil-livell ta' 
Stat Membru;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-valur miżjud fil-livell tal-Unjoni jista' jiġi kalkolat bħala s-somma tal-valur miżjud miksub 
fl-Istati Membri.

Emenda 685
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Entitajiet stabbiliti f’pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandhom ikunu eliġibbli biex 
jipparteċipaw f’azzjonijiet indiretti tal-
Orizzont 2020 taħt il-kundizzjonijiet 
stipulati fir-Regolament (UE) XX/XX 
[Regoli għall-Parteċipazzjoni]. Il-
kooperazzjoni internazzjonali ma’ pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandha tkun promossa matul u fi ħdan l-
Orizzont 2020 biex jintlaħqu, b’mod 
partikolari, l-objettivi li ġejjin:

1. Entitajiet stabbiliti f’pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
għandhom ikunu eliġibbli biex 
jipparteċipaw f’azzjonijiet indiretti tal-
Orizzont 2020 taħt il-kundizzjonijiet 
stipulati fir-Regolament (UE) XX/XX 
[Regoli għall-Parteċipazzjoni]. Il-
kooperazzjoni internazzjonali ma’ pajjiżi 
terzi - partikolarment mas-sħab strateġiku 
tal-Unjoni - u organizzazzjonijiet 
internazzjonali għandha tkun promossa 
matul u fi ħdan l-Orizzont 2020 biex 
jintlaħqu, b’mod partikolari, l-objettivi li 
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ġejjin:

Or. en

Emenda 686
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiġu appoġġati l-objettivi tal-politika 
esterni u tal-iżvilupp tal-Unjoni, li 
jikkumplementaw il-programmi esterni u 
tal-iżvilupp.

(c) jiġu appoġġati l-objettivi tal-politika 
esterni u tal-iżvilupp tal-Unjoni, li 
jikkumplementaw il-programmi esterni u 
tal-iżvilupp u fejn rilevanti, impenji 
internazzjonali bħall-kisbiet tal-Għanijiet 
ta' Żvilupp tal-Millennju.

Or. en

Emenda 687
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c a) L-appoġġ tal-ħolqien ta' ċentri ta' 
eċċellenza kompetittivi globalment sabiex 
l-Unjoni Ewropea ssir ċentru dinji tal-
innovazzjoni u r-riċerka l-aktar 
avvanzata. 

Or. en

Emenda 688
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet immirati bl-objettiv li 
jippromwovu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi jew gruppi speċifiċi ta’ pajjiżi terzi 
għandhom ikunu implimentati abbażi ta’ 
interess komuni u benefiċċju reċiproku, 
filwaqt li jqisu l-kapaċitajiet xjentifiċi u 
teknoloġiċi tagħhom u l-opportunitajiet 
tas-suq, u l-impatt mistenni.

Azzjonijiet immirati bl-objettiv li 
jippromwovu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi jew gruppi speċifiċi ta’ pajjiżi terzi 
għandhom ikunu implimentati abbażi ta’ 
interess komuni u benefiċċju reċiproku.
Dawn l-azzjonijiet b’mod partikolari 
għandhom jinkludu azzjonijiet maħsuba 
biex jissaħħu l-kapaċitajiet ta’ riċerka 
f’pajjiżi li qed jiżviluppaw u proġetti ta’ 
kooperazzjoni, iffukati fuq il-ħtiġijiet 
speċifiċi ta' dawn il-pajjiżi f’oqsma bħas-
saħħa – inkluża riċerka relatata ma’ mard 
nieqes mill-attenzjoni – l-agrikultura, is-
sajd u l-ambjent, u implimentati 
f’kundizzjonijiet finanzjarji adattati skont 
il-kapaċitajiet tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-unika bażi possibbli għal attivitajiet ta' kooperazzjoni internazzjonali hija l-prinċipju tal-
interess komuni u l-benefiċċju reċiproku. L-inklużjoni ta' ċerti kriterji restrittivi fil-livell tal-
programm qafas kollu kemm hu tista' tkun biss kontroproduċenti. Id-definizzjoni tal-
azzjonijiet immirati proposti hawn għaldaqstant huma l-istess bħal dik tal-Anness I għas-
Seba' Programm Kwadru. Hija konsistenti mal-għażla tas-setturi li l-UE ddeċidiet li 
tidderieġi għajnuna għall-iżvilupp lejhom.

Emenda 689
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet immirati bl-objettiv li 
jippromwovu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi jew gruppi speċifiċi ta’ pajjiżi terzi 
għandhom ikunu implimentati abbażi ta’ 
interess komuni u benefiċċju reċiproku, 
filwaqt li jqisu l-kapaċitajiet xjentifiċi u 
teknoloġiċi tagħhom u l-opportunitajiet 

Azzjonijiet immirati bl-objettiv li 
jippromwovu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi jew gruppi speċifiċi ta’ pajjiżi terzi 
għandhom ikunu implimentati abbażi ta’ 
interess komuni u benefiċċju reċiproku.
Dawn l-azzjonijiet b’mod partikolari 
għandhom jinkludu azzjonijiet maħsuba 
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tas-suq, u l-impatt mistenni. biex jissaħħu l-kapaċitajiet ta’ riċerka 
f’pajjiżi li qed jiżviluppaw u proġetti ta’ 
kooperazzjoni, iffukati fuq il-ħtiġijiet 
speċifiċi ta' dawn il-pajjiżi f’oqsma bħas-
saħħa – inkluża riċerka relatata ma’ mard 
nieqes mill-attenzjoni – l-agrikultura, is-
sajd u l-ambjent, u implimentati 
f’kundizzjonijiet finanzjarji adattati skont 
il-kapaċitajiet tagħhom.

Or. fr

Emenda 690
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet immirati bl-objettiv li 
jippromwovu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi jew gruppi speċifiċi ta’ pajjiżi terzi 
għandhom ikunu implimentati abbażi ta’ 
interess komuni u benefiċċju reċiproku, 
filwaqt li jqisu l-kapaċitajiet xjentifiċi u 
teknoloġiċi tagħhom u l-opportunitajiet tas-
suq, u l-impatt mistenni.

Azzjonijiet immirati bl-objettiv li 
jippromwovu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi jew gruppi speċifiċi ta’ pajjiżi terzi 
għandhom ikunu implimentati abbażi ta’ 
interess komuni u benefiċċju reċiproku, 
filwaqt li jqisu l-kapaċitajiet xjentifiċi u 
teknoloġiċi tagħhom u l-opportunitajiet tas-
suq, u l-impatt mistenni. Dawn l-azzjonijiet 
b’mod partikolari għandhom jinkludu 
azzjonijiet maħsuba biex jissaħħu l-
kapaċitajiet ta’ riċerka f’pajjiżi li qed 
jiżviluppaw u proġetti ta’ kooperazzjoni, 
iffukati fuq il-ħtiġijiet speċifiċi ta' dawn 
il-pajjiżi f’oqsma bħas-saħħa – inkluża 
riċerka relatata ma’ mard nieqes mill-
attenzjoni – l-agrikultura, is-sajd u l-
ambjent, u implimentati f’kundizzjonijiet 
finanzjarji adattati skont il-kapaċitajiet 
tagħhom.

Or. fr
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Emenda 691
Maurice Ponga, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet immirati bl-objettiv li 
jippromwovu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi jew gruppi speċifiċi ta’ pajjiżi terzi 
għandhom ikunu implimentati abbażi ta’ 
interess komuni u benefiċċju reċiproku, 
filwaqt li jqisu l-kapaċitajiet xjentifiċi u 
teknoloġiċi tagħhom u l-opportunitajiet tas-
suq, u l-impatt mistenni.

Azzjonijiet immirati bl-objettiv li 
jippromwovu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi jew gruppi speċifiċi ta’ pajjiżi terzi 
għandhom ikunu implimentati abbażi ta’ 
interess komuni u benefiċċju reċiproku, 
filwaqt li jqisu l-kapaċitajiet xjentifiċi u 
teknoloġiċi tagħhom u l-opportunitajiet tas-
suq, u l-impatt mistenni. F'dawn l-
attivitajiet ta' kooperazzjoni għandhom 
jitqiesu l-kapaċitajiet xjentifiċi u 
teknoloġiċi tal-aktar reġjuni periferiċi u 
ta' pajjiżi u territorji barra mix-xtut.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni l-aktar periferiċi u l-pajjiżi u t-territorji barra mix-xtut żviluppaw il-kapaċitajiet 
xjentifiċi u teknoloġiċi tagħhom bil-għan li jsiru ċentri ta' eċċellenza fir-reġjuni rispettivi 
tagħhom.  L-UE għaldaqstant tista' tużahom bħala bażi għal proġetti ta' kooperazzjoni.

Emenda 692
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet immirati bl-objettiv li 
jippromwovu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi jew gruppi speċifiċi ta’ pajjiżi terzi 
għandhom ikunu implimentati abbażi ta’ 
interess komuni u benefiċċju reċiproku, 
filwaqt li jqisu l-kapaċitajiet xjentifiċi u 
teknoloġiċi tagħhom u l-opportunitajiet tas-
suq, u l-impatt mistenni.

Azzjonijiet immirati bl-objettiv li 
jippromwovu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi 
terzi jew gruppi speċifiċi ta’ pajjiżi terzi -
b’mod partikolari ma’ imsieħba strateġiċi 
tal-Unjoni - għandhom ikunu implimentati 
abbażi ta’ interess komuni u benefiċċju 
reċiproku, filwaqt li jqisu l-kapaċitajiet 
xjentifiċi u teknoloġiċi tagħhom u l-
opportunitajiet tas-suq, u l-impatt mistenni.
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Or. en

Emenda 693
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prijoritajiet ta’ kooperazzjoni għandhom 
iqisu żviluppi fil-politika tal-Unjoni u 
opportunitajiet għal kooperazzjoni ma’ 
pajjiżi terzi, kif ukoll nuqqasijiet possibbli 
fis-sistemi tal-proprjetà intelletwali ta’ 
pajjiż terz.

Il-prijoritajiet ta’ kooperazzjoni għandhom 
iqisu żviluppi fil-politika tal-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-unika bażi possibbli għal attivitajiet ta' kooperazzjoni internazzjonali hija l-prinċipju tal-
interess komuni u l-benefiċċju reċiproku. L-inklużjoni ta' ċerti kriterji restrittivi fil-livell tal-
programm qafas kollu kemm hu tista' tkun biss kontroproduċenti. Id-definizzjoni tal-
azzjonijiet immirati proposti hawn għaldaqstant huma l-istess bħal dik tal-Anness I għas-
Seba' Programm Kwadru. Hija konsistenti mal-għażla tas-setturi li l-UE ddeċidiet li 
tidderieġi għajnuna għall-iżvilupp lejhom.

Emenda 694
Henri Weber

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prijoritajiet ta’ kooperazzjoni għandhom 
iqisu żviluppi fil-politika tal-Unjoni u 
opportunitajiet għal kooperazzjoni ma’ 
pajjiżi terzi, kif ukoll nuqqasijiet possibbli 
fis-sistemi tal-proprjetà intelletwali ta’ 
pajjiż terz.

Il-prijoritajiet ta’ kooperazzjoni għandhom 
iqisu żviluppi fil-politika tal-Unjoni u l-
ambjent globali.

Or. fr
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Emenda 695
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prijoritajiet ta’ kooperazzjoni għandhom 
iqisu żviluppi fil-politika tal-Unjoni u 
opportunitajiet għal kooperazzjoni ma’ 
pajjiżi terzi, kif ukoll nuqqasijiet possibbli 
fis-sistemi tal-proprjetà intelletwali ta’ 
pajjiż terz.

Il-prijoritajiet ta’ kooperazzjoni għandhom 
iqisu żviluppi fil-politika tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 696
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prijoritajiet ta’ kooperazzjoni għandhom 
iqisu żviluppi fil-politika tal-Unjoni u 
opportunitajiet għal kooperazzjoni ma’ 
pajjiżi terzi, kif ukoll nuqqasijiet possibbli 
fis-sistemi tal-proprjetà intelletwali ta’ 
pajjiż terz.

Il-prijoritajiet ta’ kooperazzjoni għandhom 
iqisu żviluppi fil-politika tal-Unjoni u 
opportunitajiet għal kooperazzjoni ma’ 
pajjiżi terzi, b'mod partikolari ma' sħab 
strateġiku tal-Unjoni, kif ukoll nuqqasijiet 
possibbli fis-sistemi tal-proprjetà 
intelletwali ta’ pajjiż terz.

Or. en

Emenda 697
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fil-
qasam tar-riċerka li jista' jkollha użu 
doppju għandha tiġi evitata ma' 
kwalunkwe pajjiż li ma jirrispettax id-
drittijiet tal-bniedem, ir-riżoluzzjonijiet 
tan-NU u d-dritt internazzjonali.

Or. en

Emenda 698
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Barra minn hekk, għandhom jiġu 
implimentati attivitajiet orizzontali u 
trasversali biex jiġi promoss l-iżvilupp 
strateġiku tal-kooperazzjoni internazzjonali 
taħt l-Orizzont 2020 skont l-objettiv 
speċifiku “Soċjetajiet inklużivi, innovattivi 
u siguri” stipulat fil-Punt 6.3.2(d) tal-
Parti III tal-Anness I.

3. Barra minn hekk, għandhom jiġu 
implimentati attivitajiet orizzontali u 
trasversali biex jiġi promoss l-iżvilupp 
strateġiku tal-kooperazzjoni internazzjonali 
taħt l-Orizzont 2020 skont l-objettiv 
speċifiku “L-Ewropa f'dinja li qed tinbidel
- Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u 
riflettivi” stipulat fil-Punt 6.3.2(d) tal-
Parti III tal-Anness I.

Or. en

Emenda 699
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Il-kooperazzjoni ma' entitajiet 
f'pajjiżi terzi involuti f'kunflitti militari 
jew territorjali, jew fejn hemm suspetti 
b'bażi suffiċjenti ta' ksur tad-drittijiet tal-



PE492.710v01-00 104/137 AM\907403MT.doc

MT

bniedem għandhom jiġu ristretti u jiġu 
segwiti r-regoli speċifiċi stipulati fir-
Regolament (UE) XX/XX [Regoli għall-
Parteċipazzjoni].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija akkumpanjata minn sett ieħor ta' emendi għar-Regoli ta' Parteċipazzjoni 
f'Orizzont 2020. L-emenda tiddefinixxi regoli speċifiċi għall-pajjiżi li jaqgħu taħt il-kriterji 
deskritti hawn fuq u titlob rappurtar dettaljat biex tiġi garantita ''tarka'' bejn il-finanzjament 
tal-UE għar-riċerka u l-kunflitt militari jew territorjali jew il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem 
inkwistjoni.

Emenda 700
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv 
għall-parteċipanti, il-Kummissjoni 
għandha taċċetta l-prattiki nazzjonali ta' 
kontabilità tal-benefiċjarji. 

Or. en

Emenda 701
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. L-allokazzjoni baġitarja totali għall-
kooperazzjoni internazzjonali għandha 
tirrappreżenta mill-inqas 4 % tal-baġit 
totali tal-programm Orizzont 2020.
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Or. en

Emenda 702
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 b. Il-benefiċjarji li wettqu l-awditjar 
tagħhom b'mod sodisfaċenti tul tliet snin 
konsekuttivi, għandhom ikunu soġġetti 
għal proċedura ta' awditjar semplifikata 
sabiex jitrawwem approċċ ibbażat fuq 
fiduċja msaħħa.

Or. en

Emenda 703
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni, komunikazzjoni u 
disseminazzjoni

Informazzjoni, komunikazzjoni, sfruttar u 
disseminazzjoni

Or. en

Emenda 704
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
timplimenta azzjonijiet ta’ informazzjoni u 

Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
timplimenta azzjonijiet ta’ informazzjoni u 
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komunikazzjoni dwar Orizzont 2020, 
inkluż miżuri ta' komunikazzjoni rigward 
proġetti u riżultati appoġġati. Il-baġit 
allokat għal komunikazzjoni taħt Orizzont 
2020 għandu jikkontribwixxi wkoll biex 
ikopri l-komunikazzjoni korportattiva tal-
prijoritajiet tal-politika tal-Unjoni sakemm 
huma relatati mal-objettiv ġenerali ta’ dan 
ir-Regolament.

komunikazzjoni dwar Orizzont 2020, 
inkluż miżuri ta' komunikazzjoni rigward 
proġetti u riżultati appoġġati; dawn l-
azzjonijiet kollha, inklużi miżuri ta' 
komunikazzjoni, għandhom isiru 
disponibbli u aċċessibbli għall-persuni 
b'diżabilità fuq bażi ugwali ma' oħrajn. Il-
baġit allokat għal komunikazzjoni taħt 
Orizzont 2020 għandu jikkontribwixxi 
wkoll biex ikopri l-komunikazzjoni 
korportattiva tal-prijoritajiet tal-politika tal-
Unjoni sakemm huma relatati mal-objettiv 
ġenerali ta’ dan ir-Regolament.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda se ssaħħaħ il-pożizzjoni tal-persuni b'diżabilità billi tiżgura li dawn għandhom 
il-possibilitajiet neċessarji biex ikollhom aċċess għall-informazzjoni, il-komunikazzjoni u t-
tixrid fi ħdan il-qafas ta' Orizzont 2020.

Emenda 705
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
timplimenta azzjonijiet ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni dwar Orizzont 2020, 
inkluż miżuri ta' komunikazzjoni rigward 
proġetti u riżultati appoġġati. Il-baġit 
allokat għal komunikazzjoni taħt Orizzont 
2020 għandu jikkontribwixxi wkoll biex 
ikopri l-komunikazzjoni korportattiva tal-
prijoritajiet tal-politika tal-Unjoni sakemm 
huma relatati mal-objettiv ġenerali ta’ dan 
ir-Regolament.

Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
timplimenta azzjonijiet ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni dwar Orizzont 2020, 
inkluż miżuri ta' komunikazzjoni rigward 
proġetti u riżultati appoġġati. Il-baġit 
allokat għal komunikazzjoni taħt Orizzont 
2020 għandu jikkontribwixxi wkoll biex 
ikopri l-komunikazzjoni korportattiva tal-
prijoritajiet tal-politika tal-Unjoni sakemm 
huma relatati mal-objettiv ġenerali ta’ dan 
ir-Regolament. B'mod partikolari 
għandha tipprovdi informazzjoni 
dettaljata u f'waqtha lill-Istati Membri.

Or. en
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Emenda 706
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
timplimenta azzjonijiet ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni dwar Orizzont 2020, 
inkluż miżuri ta' komunikazzjoni rigward 
proġetti u riżultati appoġġati. Il-baġit 
allokat għal komunikazzjoni taħt Orizzont 
2020 għandu jikkontribwixxi wkoll biex 
ikopri l-komunikazzjoni korportattiva tal-
prijoritajiet tal-politika tal-Unjoni sakemm 
huma relatati mal-objettiv ġenerali ta’ dan 
ir-Regolament.

Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
timplimenta azzjonijiet ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni dwar Orizzont 2020, 
inkluż miżuri ta' komunikazzjoni rigward 
proġetti u riżultati appoġġati. Il-baġit 
allokat għal komunikazzjoni taħt Orizzont 
2020 għandu jikkontribwixxi wkoll biex 
ikopri l-komunikazzjoni tal-prijoritajiet tal-
politika tal-Unjoni sakemm huma relatati 
mal-objettiv ġenerali ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 707
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għad-disseminazzjoni tal-
informazzjoni u għat-twettiq ta’ attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni għandhom ikunu 
kompitu integrali taħt l-azzjonijiet kollha 
appoġġati mill-Orizzont 2020.

L-attivitajiet għad-disseminazzjoni tal-
informazzjoni u għat-twettiq ta’ attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni għandhom ikunu 
kompitu integrali taħt l-azzjonijiet kollha 
appoġġati mill-Orizzont 2020. L-
azzjonijiet kollha ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni li jikkonċernaw Orizzont 
2020, inklużi miżuri ta' komunikazzjoni li 
jikkonċernaw proġetti appoġġati, riżultati 
tar-riċerka, u riżultati tal-evalwazzjonijiet 
għandhom isiru disponibbli b'mod miftuħ 
u aċċessibli f'forma diġitali.
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Or. en

Emenda 708
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għad-disseminazzjoni tal-
informazzjoni u għat-twettiq ta’ attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni għandhom ikunu 
kompitu integrali taħt l-azzjonijiet kollha 
appoġġati mill-Orizzont 2020.

L-attivitajiet għad-disseminazzjoni tal-
informazzjoni u għat-twettiq ta’ attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni għandhom ikunu 
kompitu integrali taħt l-azzjonijiet kollha 
appoġġati mill-Orizzont 2020, filwaqt li 
tiġi ddedikata attenzjoni partikolari li din 
l-informazzjoni tiġi pprovduta b'mod li 
tiffavorixxi l-aċċess faċli għal kulħadd, 
jiġifieri għall-persuni b'diżabilità.

Or. en

Emenda 709
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet kollha ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni li jikkonċernaw Orizzont 
2020, inklużi miżuri ta' komunikazzjoni li 
jikkonċernaw proġetti appoġġati u 
riżultati, għandhom isiru disponibbli u 
aċċessibbli għall-persuni b'diżabilità fuq 
bażi ugwali ma' oħrajn.

Or. en

Emenda 710
Catherine Trautmann, Henri Weber
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Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet kollha ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni li jikkonċernaw Orizzont 
2020, inklużi miżuri biex jiġu komunikati 
r-riżultati tal-programm u informazzjoni 
dwar il-proġetti appoġġati, għandhom 
isiru disponibbli b'mod ugwali f'formati 
aċċessibbli għall-persuni b'diżabilità.

Or. fr

Emenda 711
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi ssimplifikat l-aċċess għall-
informazzjoni u jiġi żviluppat strument bl-
informazzjoni kollha mitluba mill-
komunità ta’ riċerka u, filwaqt li titqies il-
ħtieġa għat-trasparenza, Cordis, bħala 
strument diġitali, għandu jiġi rivedut u 
rriformat b’mod aktar ċar u flessibbli. Il-
Cordis il-Ġdid għandu jitlesta qabel 
Ġunju 2013.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-preżent, CORDIS huwa wieħed mill-programmi l-aktar kumplessi u diffiċli li jiġu ttrattati.
Jekk nixtiequ aċċess aktar faċli tas-soċjetà, ir-riċerkaturi u l-kumpaniji għall-informazzjoni, 
huwa meħtieġ li jiġi rieżaminat il-programm u tiġi estiża l-informazzjoni u li l-aċċess għall-
proposti u l-għotjiet kollha jsir aktar faċli.
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Emenda 712
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) inizjattivi maħsuba biex iżidu s-
sensibilizzazzjoni u jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-iffinanzjar taħt l-Orizzont 2020, 
b’mod partikolari għal dawk ir-reġjuni jew 
it-tipi ta’ parteċipant li mhumiex 
irrappreżentati biżżejjed;

(a) inizjattivi maħsuba biex iżidu s-
sensibilizzazzjoni u jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-iffinanzjar taħt l-Orizzont 2020, 
b’mod partikolari għal dawk ir-reġjuni, 
pajjiżi jew territorji barra mix-xtut jew it-
tipi ta’ parteċipanti li mhumiex 
irrappreżentati biżżejjed;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu promossi wkoll inizjattivi li jgħollu l-profil ta' Orizzont 2020 fil-
pajjiżi u t-territorji barra mix-xtut.

Emenda 713
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) inizjattivi maħsuba biex iżidu s-
sensibilizzazzjoni u jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-iffinanzjar taħt l-Orizzont 2020, 
b’mod partikolari għal dawk ir-reġjuni jew 
it-tipi ta’ parteċipant li mhumiex 
irrappreżentati biżżejjed;

(a) inizjattivi maħsuba biex iżidu s-
sensibilizzazzjoni u jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-iffinanzjar taħt l-Orizzont 2020, 
b’mod partikolari għal dawk ir-reġjuni jew 
it-tipi ta’ parteċipanti li mhumiex 
irrappreżentati biżżejjed, inklużi r-
riċerkaturi u l-parteċipanti b’diżabilità;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir enfasi fuq il-persuni b'diżabilità u l-ħtiġjiet ta' aċċess tagħhom għall-attivitajiet 
marbuta mal-informazzjoni, il-komunikazzjoni u t-tixrid ta' Orizzont 2020. Barra minn hekk 
hemm il-ħtieġa ta' bini tal-kapaċità billi l-persuni b'diżabilità u l-organizzazzjonijiet 
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rappreżentattivi tagħhom huma gruppi li mhumiex irrappreżentati biżżejjed fil-programmi ta' 
riċerka u innovazzjoni, kif ukoll fid-djalogu u l-konsultazzjoni mal-pubbliku.

Emenda 714
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) inizjattivi maħsuba biex iżidu s-
sensibilizzazzjoni u jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-iffinanzjar taħt l-Orizzont 2020, 
b’mod partikolari għal dawk ir-reġjuni jew 
it-tipi ta’ parteċipant li mhumiex 
irrappreżentati biżżejjed;

(a) inizjattivi maħsuba biex iżidu s-
sensibilizzazzjoni u jiffaċilitaw l-aċċess 
għall-iffinanzjar taħt l-Orizzont 2020, 
b’mod partikolari għal dawk ir-reġjuni jew 
it-tipi ta’ parteċipanti li mhumiex 
irrappreżentati biżżejjed, bħal fil-każ tar-
riċerkaturi u l-parteċipanti b’diżabilità;

Or. en

Emenda 715
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għajnuna mmirata lejn proġetti u 
konsorzji sabiex jipprovduhom b’aċċess 
għall-ħiliet neċessarji biex jottimizzaw il-
komunikazzjoni u d-disemminazzjoni tar-
riżultati;

(b) għajnuna mmirata lejn proġetti u 
konsorzji sabiex jipprovduhom b’aċċess 
adegwat għall-ħiliet neċessarji biex 
jottimizzaw il-komunikazzjoni u d-
disemminazzjoni tar-riżultati;

Or. en

Emenda 716
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) azzjonijiet li jiġbru flmkien riżultati 
minn firxa ta’ proġetti, inkluż dawk li 
jistgħu jiġu ffinanzjati minn sorsi oħrajn, 
biex jipprovdu bażijiet tad-dejta faċli għall-
utent u rapporti li jagħtu sommarju tas-
sejbiet prinċipali;

(c) azzjonijiet li jiġbru flmkien riżultati 
minn firxa ta’ proġetti, inkluż dawk li 
jistgħu jiġu ffinanzjati minn sorsi oħrajn, 
biex jipprovdu bażijiet tad-dejta faċli għall-
utent u rapporti li jagħtu sommarju tas-
sejbiet prinċipali, u l-komunikazzjoni u t-
tixrid vinkolanti lill-komunità xjentifika, 
l-industrija u l-pubbliku ġenerali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir enfasi fuq il-persuni b'diżabilità u l-ħtiġjiet ta' aċċess tagħhom għall-attivitajiet 
marbuta mal-informazzjoni, il-komunikazzjoni u t-tixrid ta' Orizzont 2020. Barra minn hekk 
hemm il-ħtieġa ta' bini tal-kapaċità billi l-persuni b'diżabilità u l-organizzazzjonijiet 
rappreżentattivi tagħhom huma gruppi li mhumiex irrappreżentati biżżejjed fil-programmi ta' 
riċerka u innovazzjoni, kif ukoll fid-djalogu u l-konsultazzjoni mal-pubbliku.

Emenda 717
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) azzjonijiet li jiġbru flmkien riżultati 
minn firxa ta’ proġetti, inkluż dawk li 
jistgħu jiġu ffinanzjati minn sorsi oħrajn, 
biex jipprovdu bażijiet tad-dejta faċli għall-
utent u rapporti li jagħtu sommarju tas-
sejbiet prinċipali;

(c) azzjonijiet li jiġbru flmkien riżultati 
minn firxa ta’ proġetti, inkluż dawk li 
jistgħu jiġu ffinanzjati minn sorsi oħrajn, 
biex jipprovdu bażijiet tad-dejta faċli għall-
utent u rapporti li jagħtu sommarju tas-
sejbiet prinċipali, pereżempju permezz tal-
appoġġ tal-iżvilupp ta' kmamar ta' 
kklerjar speċifiċi jew istituti li jiġbru 
riżultati tar-riċerka;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kmamar ta' kklerjar jistgħu jiġbru s-sejbiet kollha tar-riċerka għal ċerti oqsma speċifiċi u 
dan jippermetti d-duplikazzjoni mhux neċessarja u għalja tal-isforzi tar-riċerka u jiżgura t-
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tixrid effikaċi ta' dawn ir-riżultati. Barra minn hekk, il-kmamar ta' kklerjar jista' jkollhom 
rwol fl-iskambji bejn l-istituti tar-riċerka u partijiet interessati oħrajn.

Emenda 718
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) azzjonijiet li jiġbru flmkien riżultati 
minn firxa ta’ proġetti, inkluż dawk li 
jistgħu jiġu ffinanzjati minn sorsi oħrajn, 
biex jipprovdu bażijiet tad-dejta faċli għall-
utent u rapporti li jagħtu sommarju tas-
sejbiet prinċipali;

(c) azzjonijiet li jiġbru flmkien riżultati 
minn firxa ta’ proġetti, inkluż dawk li 
jistgħu jiġu ffinanzjati minn sorsi oħrajn, 
biex jipprovdu bażijiet tad-dejta faċli għall-
utent u rapporti li jagħtu sommarju tas-
sejbiet prinċipali, u, fejn rilevanti, il-
komunikazzjoni u t-tixrid tagħhom lill-
komunità xjentifika u l-pubbliku ġenerali;

Or. en

Emenda 719
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) azzjonijiet li jiġbru flmkien riżultati 
minn firxa ta’ proġetti, inkluż dawk li 
jistgħu jiġu ffinanzjati minn sorsi oħrajn, 
biex jipprovdu bażijiet tad-dejta faċli għall-
utent u rapporti li jagħtu sommarju tas-
sejbiet prinċipali;

(c) l-azzjonijiet analitiċi tal-esperti li 
jiġbru flmkien u jevalwaw riżultati minn 
firxa ta’ proġetti differenti, inkluż dawk li 
jistgħu jiġu ffinanzjati minn sorsi oħrajn, 
biex jipprovdu bażijiet tad-dejta tar-
riżultati faċli għall-utent u jitfasslu 
rapporti li jagħtu sommarju tas-sejbiet 
prinċipali;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-importanza tar-rwol tal-esperti mhijiex biss li jagħtu sommarju, iżda li jagħtu sommarju
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bbażat fuq evalwazzjoni analitika tad-data miksuba mill-proġetti li twettqu.

Emenda 720
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) azzjonijiet li jiġbru flmkien riżultati 
minn firxa ta’ proġetti, inkluż dawk li 
jistgħu jiġu ffinanzjati minn sorsi oħrajn, 
biex jipprovdu bażijiet tad-dejta faċli għall-
utent u rapporti li jagħtu sommarju tas-
sejbiet prinċipali;

(c) azzjonijiet li jiġbru flmkien riżultati 
minn firxa ta’ proġetti, inkluż dawk li 
jistgħu jiġu ffinanzjati minn sorsi oħrajn, 
biex jipprovdu bażijiet tad-dejta diġitali 
faċli għall-utent u aċċessibbli u rapporti li 
jagħtu sommarju tas-sejbiet prinċipali;

Or. en

Emenda 721
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lil inizjattivi dwar kwistjonijiet 
etiċi sensittivi bħar-riċerka dwar ċelloli 
staminali tal-embrijun uman. Dwar 
kwistjonijiet bħal dawn, il-Kummissjoni 
Ewropea għandha tieħu passi speċjali 
biex tappoġġa djalogu u dibattitu 
wiesgħin li jinvolvu l-opinjonijiet kollha. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa urġenti li jkunu involuti ċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili f'dan 
id-dibattitu xjentifiku u etiku. Id-dibattiti pubbliċi dwar riċerka fuq ċelloli staminali tal-
embrijun uman spiss ipoġġu lill-awtoritajiet reliġjużi u l-organizzazzjonijiet konfessjonali 
kontra x-xjentisti. Teżisti tradizzjoni rispettabbli ta' etika reliġjuża, iżda wkoll tradizzjoni 
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ugwalment rispettabbli ta' etika bbażata fuq valuri umani mhux reliġjużi li għandha tkun 
espressa f'dan it-tip ta' dibattitu dwar il-politika. 

Emenda 722
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) inizjattivi sabiex jiġu inklużi s-soċjetà 
ċivili u l-organizzazzjonijiet tagħha fil-
proċess ta' riċerka u innovazzjoni, bħall-
formazzjoni ta' aġendi dwar ir-riċerka u l-
ħolqien kondiviż tal-għarfien.

Or. en

Emenda 723
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) inizjattivi biex jiġi avvanzat il-fehim 
tas-soċjetà Ewropea tal-kwistjonijiet 
relatati max-xjenza, it-teknoloġija u l-
innovazzjoni u sabiex jitrawwmu dibattiti 
miftuħa u bbażati fuq ix-xjenza dwar 
kwistjonijiet ewlenin tas-soċjetà fi ħdan l-
isfera pubblika Ewropea;

Or. en

Emenda 724
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) inizjattivi mmirati li jevalwaw u 
jikkomunikaw l-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 15 
dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u Orizzont 
2020.

Or. en

Emenda 725
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) inizjattivi li jinkludu u jippromwovu 
l-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili u tal-
organizzazzjonijiet jew l-istituzzjonijiet 
tagħha, fil-proċess ta' riċerka u 
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 726
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-sistema ta’ kontroll stabbilita għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandha tkun ddisinjata sabiex tipprovdi 
assigurazzjoni raġonevoli dwar l-ilħuq ta’ 
ġestjoni adegwata tar-riskji relatati mal-
effettività u l-effiċjenza tal-operazzjonijiet 
kif ukoll il-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet sottostanti, filwaqt li tqis 
il-karattru multiannwali tal-programmi kif 

1. Is-sistema ta’ kontroll stabbilita għall-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandha tkun ddisinjata sabiex tipprovdi 
assigurazzjoni raġonevoli dwar l-ilħuq ta’ 
tnaqqis suffiċjenti u ġestjoni adegwata tar-
riskji relatati mal-effettività u l-effiċjenza 
tal-operazzjonijiet kif ukoll il-legalità u r-
regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti, 
filwaqt li tqis il-karattru multiannwali tal-
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ukoll in-natura tal-pagamenti konċernati. programmi kif ukoll in-natura tal-
pagamenti konċernati.

Or. en

Emenda 727
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għandha tiġi stabbilita l-funzjoni ta' 
medjatur ad hoc responsabbli għall-
interpretazzjoni uniformi tar-regoli. Fil-
każ ta' kunflitt fl-interpretazzjoni tar-
regoli jew il-proċeduri, abbażi pereżempju 
ta' awditjar mill-ġdid indipendenti 
mwettaq minn parti interessata, il-
Kummissjoni tista' ssolvi l-kunflitt 
permezz ta' kompromess fuq il-parir tal-
medjatur ad hoc. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Tul is-Sitt u s-Seba' Programm Kwadru kien hemm diversi kunflitti ma' benefiċjarji dwar l-
interpretazzjoni tar-regoli, u mill-proċess u r-riżultati tal-awditjar imwettaq mill-
Kummissjoni kien jidher ċar li kien hemm bżonn li tiġi stabbilita proċedura ta' medjazzjoni 
sabiex jiġu evitati azzjonijiet legali. Għall-istess raġuni, għandha tiġi stabbilita proċedura ta' 
kompromess għas-soluzzjoni rapida tal-kunflitti.

Emenda 728
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, il-
verifiki tal-Kummissjoni jistgħu jitwettqu 

Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, il-
verifiki tal-Kummissjoni jistgħu jitwettqu 
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sa erba’ snin wara l-aħħar pagament. sa sentejn wara t-tlestija ta' proġett.

Or. en

Emenda 729
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima.

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima, kif 
ukoll valutazzjoni tal-użu ta' soluzzjonijiet 
l-aktar avvanzati pprovduti minn 
Teknoloġiji Ewlenin Abilitanti u minn 
Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-
Komunikazzjoni sabiex jintlaħqu l-Isfidi 
tas-Soċjetà.

Or. en

Emenda 730
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle 
Schmidt

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
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għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima.

għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima, il-
parteċipazzjoni tal-SMEs, il-
parteċipazzjoni tas-settur privat, l-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-effiċjenza fl-
enerġija. Il-monitoraġġ għandu jinkludi 
wkoll informazzjoni dwar l-ambitu tal-
finanzjament għal sħubiji pubbliċi privati 
u pubbliċi-pubbliċi. 

Or. en

Emenda 731
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima.

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima, u 
għandu jimmonitorja wkoll il-progress 
fir-rigward tal-parteċipazzjoni tal-SMEs u 
t-twessigħ tal-parteċipazzjoni.

Or. en

Emenda 732
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima.

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, ir-riċerka tal-baħar u 
marittima, inkluż informazzjoni dwar l-
ammont ta’ nefqa relatata mal-klima.

Or. en

Emenda 733
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima.

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni u indikaturi
dwar suġġetti trasversali bħar-riċerka u l-
innovazzjoni responsabbli inklużi s-
sostenibbilità u t-tibdil fil-klima, inkluż 
informazzjoni dwar l-ammont ta’ nefqa 
relatata mal-klima.

Or. en

Emenda 734
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys
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Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima.

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima, il-
parteċipazzjoni tal-SMEs u t-twessigħ tal-
parteċipazzjoni.

Or. en

Emenda 735
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima.

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima, il-
parteċipazzjoni tas-settur privat u b'mod 
partikolari dik tal-SMEs.

Or. en

Emenda 736
Romana Jordan
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Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima.

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħall-progress lejn 
parteċipazzjoni usa' madwar l-UE, is-
sostenibbilità u t-tibdil fil-klima, inkluż 
informazzjoni dwar l-ammont ta’ nefqa 
relatata mal-klima.

Or. en

Emenda 737
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima.

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima, il-
parteċipazzjoni tal-SMEs u dik tas-settur 
privat.

Or. en

Emenda 738
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima.

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħax-xjenzi soċjali u 
ekonomiċi, ix-xjenzi umanistiċi, is-
sostenibbilità u t-tibdil fil-klima, inkluż 
informazzjoni dwar l-ammont ta’ nefqa 
relatata mal-klima.

Or. en

Emenda 739
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħas-sostenibbilità u t-
tibdil fil-klima, inkluż informazzjoni dwar 
l-ammont ta’ nefqa relatata mal-klima.

1. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
monitoraġġ annwali tal-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020, il-programm speċifiku 
tiegħu u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Dan 
għandu jinkludi informazzjoni dwar 
suġġetti trasversali bħall-ugwaljanza bejn 
is-sessi, is-sostenibbilità u t-tibdil fil-
klima, inkluż informazzjoni dwar l-
ammont ta’ nefqa relatata mal-klima.

Or. en

Emenda 740
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta u 
tiddessemina r-riżultati ta’ dak il-
monitoraġġ.

2. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta u 
tiddessemina r-riżultati ta’ dak il-
monitoraġġ, bl-użu, fejn xieraq, ta' sett ta' 
indikaturi komuni ewlenin, komparabbli 
fost strumenti varji.

Or. en

Emenda 741
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Evalwazzjoni Rieżami ta’ nofs it-terminu

Or. en

Emenda 742
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-evalwazzjonijiet għandhom jitwettqu 
f’manjiera suffiċjentament fil-ħin sabiex 
jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet.

1. Ir-rieżami u l-evalwazzjonijiet 
għandhom jitwettqu f’manjiera 
suffiċjentament fil-ħin sabiex 
jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet.

Or. en
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Emenda 743
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
il-Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija. It-tieni 
allokazzjoni ta’ fondi mill-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għandha 
tkun disponibbli wara din ir-reviżjoni kif 
stipulat fl-Artikolu 6(3). Ir-reviżjoni 
għandha tivvaluta l-progress tal-Istitut 
Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija 
f’konfront ma’ dawn kollha li ġejjin:

(a) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
il-Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija. It-tieni 
allokazzjoni ta’ fondi minn linji baġitarji 
oħrajn ta' Orizzont 2020 għall-Istitut 
Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija 
għandha tkun disponibbli biss wara din ir-
reviżjoni kif stipulat fl-Artikolu 6(3), bil-
permess ta' dawk involuti fit-twassil ta' 
linji baġitarji oħrajn u fejn, fuq 
konsultazzjoni mal-partijiet affettwati 
kollha u bl-approvazzjoni tal-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill, ikun hemm qbil li r-
realizzazzjoni tal-objettivi ta' partijiet bħal 
dawn ta' Orizzont 2020 tista' tinkiseb l-
aħjar permezz ta' azzjonijiet EIT miżjuda. 
Ir-reviżjoni għandha tivvaluta l-progress 
tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija f’konfront ma’ dawn kollha li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 744
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
il-Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija. It-tieni 

(a) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
il-Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija. Ir-reviżjoni 



PE492.710v01-00 126/137 AM\907403MT.doc

MT

allokazzjoni ta’ fondi mill-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għandha 
tkun disponibbli wara din ir-reviżjoni kif 
stipulat fl-Artikolu 6(3). Ir-reviżjoni 
għandha tivvaluta l-progress tal-Istitut 
Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija 
f’konfront ma’ dawn kollha li ġejjin:

għandha tivvaluta l-progress tal-Istitut 
Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija 
f’konfront ma’ dawn kollha li ġejjin:

Or. en

Emenda 745
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-livell ta’ konsum tal-ewwel 
allokazzjoni ta’ fondi stipulat fl-
Artikolu 6(3), u li jiddistingwi bejn l-
ammont ta’ flus użati għall-iżvilupp tal-
ewwel mewġa ta’ KICs u l-effett tal-fondi 
inizjali għat-tieni fażi, u l-abbiltà tal-
Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija biex jattira fondi mill-
imsieħba fil-Komunitajiet tal-Għarfien u
l-Innovazzjoni u mis-settur privat, kif 
stipulat fir-Regolament XX/2012 [ir-
Regolament EIT rivedut];

imħassar

Or. en

Emenda 746
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-kontribuzzjoni tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija u l-
Komunitajiet tal-Għarfien u l-Innovazzjoni 

(iii) il-kontribuzzjoni tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija u l-
Komunitajiet tal-Għarfien u l-Innovazzjoni 
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għall-prijorità dwar l-isfidi tas-soċjetà u l-
objettiv speċifiku dwar “it-tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali” tal-
programm Orizzont 2020.

għall-prijorità dwar l-isfidi tas-soċjetà, il-
miri fir-rigward tal-ġeneru, u l-objettiv 
speċifiku dwar “it-tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” u dwar l-
''innovazzjoni tal-ġeneru'' tal-programm 
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 747
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt a – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii a) il-possibilità tal-KKI li jintegraw 
imsieħba ġodda rilevanti fejn dawn 
jistgħu jipprovdu valur miżjud.

Or. en

Emenda 748
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, inkluż 
waqt seminars xjentifiċi u konferenzi, 
evalwazzjoni interim tal-ilħuq tal-objettivi 
tar-riċerka stipulati f'Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill ewropew għar-riċerka, u l-
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kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-
aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għall-promozzjoni 
tal-bilanċ bejn is-sessi. Dik l-evalwazzjoni 
għandha addizzjonalment tqis il-
kontribuzzjoni tal-miżuri tal-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklusiv u r-riżultati tal-impatt 
fit-tul tal-miżuri preċedenti.

attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-
aċċess ulterjuri għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għall-promozzjoni 
tal-bilanċ bejn is-sessi. Dik l-evalwazzjoni 
għandha addizzjonalment tqis il-
kontribuzzjoni attwali tal-miżuri tal-
prijoritajiet tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklusiv u r-
riżultati tal-impatt fit-tul tal-miżuri 
preċedenti. L-evalwazzjoni tista' twassal 
għal ċaħda ta' parti mill-programm jew 
għall- aġġornament tiegħu sabiex iqis d-
data l-ġdida miksuba matul l-
implimentazzjoni tal-programm.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Analiżi miftuħa tar-riżultati tar-riċerka fis-seminars u l-konferenzi rilevanti se jippermettu 
lill-esperti indipendenti jevalwaw l-ilħuq tal-objettivi u jissuġġerixxu korrezzjonijiet possibbli 
jew saħansitra ċ-ċaħda ta' proġett.

Emenda 749
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
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Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-
aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għall-promozzjoni 
tal-bilanċ bejn is-sessi. Dik l-evalwazzjoni 
għandha addizzjonalment tqis il-
kontribuzzjoni tal-miżuri tal-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklusiv u r-riżultati tal-impatt 
fit-tul tal-miżuri preċedenti.

Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill Ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-
aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għall-promozzjoni 
tal-perspettivi u tal-bilanċ bejn is-sessi fil-
kontenut tar-riċerka. Dik l-evalwazzjoni 
għandha addizzjonalment tqis il-
kontribuzzjoni tal-miżuri tal-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklusiv u r-riżultati tal-impatt 
fit-tul tal-miżuri preċedenti.

Or. en

Emenda 750
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill ewropew għar-riċerka, u l-

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill Ewropew għar-riċerka, u l-
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attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-
aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għall-promozzjoni 
tal-bilanċ bejn is-sessi. Dik l-evalwazzjoni 
għandha addizzjonalment tqis il-
kontribuzzjoni tal-miżuri tal-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklusiv u r-riżultati tal-impatt 
fit-tul tal-miżuri preċedenti.

attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-
aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni u 
l-Istati Membri kollha, għall-SMEs u 
għall-promozzjoni tal-bilanċ bejn is-sessi. 
Dik l-evalwazzjoni għandha 
addizzjonalment tqis il-kontribuzzjoni tal-
miżuri tal-prijoritajiet tal-Unjoni ta’ tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklusiv u r-
riżultati tal-impatt fit-tul tal-miżuri 
preċedenti.

Or. ro

Emenda 751
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill Ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
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kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-
aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għall-promozzjoni 
tal-bilanċ bejn is-sessi. Dik l-evalwazzjoni 
għandha addizzjonalment tqis il-
kontribuzzjoni tal-miżuri tal-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklusiv u r-riżultati tal-impatt 
fit-tul tal-miżuri preċedenti.

kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mat-
tixrid u l-isfruttar tar-riżultati tar-riċerka 
u mal-aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, speċjalment dawk mhux 
irrappreżentati biżżejjed fil-programmi ta' 
riċerka, għall-SMEs u għall-promozzjoni 
tal-bilanċ bejn is-sessi. Dik l-evalwazzjoni 
għandha addizzjonalment tqis il-
kontribuzzjoni tal-miżuri tal-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklusiv u r-riżultati tal-impatt 
fit-tul tal-miżuri preċedenti.

Or. en

Emenda 752
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill Ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
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għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-
aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għall-promozzjoni 
tal-bilanċ bejn is-sessi. Dik l-evalwazzjoni 
għandha addizzjonalment tqis il-
kontribuzzjoni tal-miżuri tal-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklusiv u r-riżultati tal-impatt 
fit-tul tal-miżuri preċedenti.

għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-
aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għall-promozzjoni 
tal-bilanċ bejn is-sessi. Dik l-evalwazzjoni 
għandha addizzjonalment tqis il-
kontribuzzjoni tal-miżuri tal-prijoritajiet
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklusiv u r-riżultati tal-impatt 
fit-tul tal-miżuri preċedenti. Għandha 
titwettaq b'kollaborazzjoni mal-Istati 
Membri sabiex ikun żgurat li l-politiki 
dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni 
implimentati fl-Istati Membri u mill-
awtoritajiet lokali huma komplimentari u 
joffru valur miżjud Ewropew.

Or. fr

Emenda 753
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-

(b) Sa mhux aktar tard mill-aħħar tal-2017, 
u b’kunsiderazzjoni tal-evalwazzjoni ex-
post tas-Seba’ Programm Kwadru li 
għandha titlesta sa tmiem l-2015 u r-
reviżjoni tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, il-
Kummissjoni għandha twettaq, bl-
assistenza ta’ esperti indipendenti, 
evalwazzjoni interim tal-Orizzont 2020, il-
programm speċifiku tiegħu, inkluż il-
Kunsill Ewropew għar-riċerka, u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija, dwar il-
kisbiet (fil-livell tar-riżultati u l-progress 
lejn l-impatti) tal-objettivi tal-Orizzont 
2020 u r-rilevanza kontinwa tal-miżuri 
kollha, l-effiċjenza u l-użu tar-riżorsi, l-
ambitu għal aktar simplifikazzjoni u l-valur 
miżjud tal-Unjoni. Dik l-evalwazzjoni 
għandha tqis ukoll aspetti relatati mal-
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aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għall-promozzjoni 
tal-bilanċ bejn is-sessi. Dik l-evalwazzjoni 
għandha addizzjonalment tqis il-
kontribuzzjoni tal-miżuri tal-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklusiv u r-riżultati tal-impatt 
fit-tul tal-miżuri preċedenti.

aċċess għall-opportunitajiet ta’ 
finanzjament għal parteċipanti fir-reġjuni 
kollha, għall-SMEs u għal opportunitajiet 
indaqs għan-nisa u għall-irġiel. Dik l-
evalwazzjoni għandha addizzjonalment tqis 
il-kontribuzzjoni tal-miżuri tal-prijoritajiet 
tal-Unjoni ta’ tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklusiv u r-riżultati tal-impatt 
fit-tul tal-miżuri preċedenti.

Or. en

Emenda 754
Angelika Niebler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sa mhux aktar tard mill-2016, u 
sussegwentement kull sentejn, il-
Kummissjoni għandha twettaq rieżami 
tal-aċċess reċiproku tal-
organizzazzjonijiet tal-UE u tal-
organizzazzjonijiet ta' pajjiżi terzi għall-
programmi ta' riċerka. Ir-rieżami għandu 
jitwettaq pajjiż pajjiż u għandu jinkludi 
paragun bejn il-finanzjament li jirċievu l-
organizzazzjonijiet ta' pajjiżi terzi minn 
Orizzont 2020 u dak li jirċievu l-
organizzazzjonijiet tal-UE mill-
programmi ta' riċerka ta' pajjiżi terzi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun żgurata reċiproċità ġenwina għall-aċċess ta' organizzazzjonijiet ta' pajjiżi terzi 
għal Orizzont 2020, l-aċċess għall-programm għandu jkun rieżaminat b'mod regolari u l-
allokazzjoni tal-finanzjament ta' Orizzont 2020 għall-organizzazzjonijiet ta' pajjiżi terzi 
għandha tkun immonitorjata.
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Emenda 755
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Għandha tiġi applikata proċedura ta' 
evalwazzjoni simili għall-Inizjattivi 
Teknoloġiċi Konġunti.

Or. en

Emenda 756
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-indikaturi tal-prestazzjoni għall-
objettivi ġenerali u għall-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija, kif 
stipulat fl-introduzzjoni tal-Anness I għal 
dan ir-Regolament, u għall-objettivi 
speċifiċi kif stabbilit fil-programm 
speċifiku, inkluż il-linji bażi rilevanti, 
għandhom jipprovdu bażi minima għall-
valutazzjoni ta’ kemm intlaħqu l-objettivi 
tal-Orizzont 2020.

2. L-indikaturi tal-prestazzjoni għall-
objettivi ġenerali, għall-Inizjattivi 
Teknoloġiċi Konġunti u għall-Istitut 
Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija, 
kif stipulat fl-introduzzjoni tal-Anness I 
għal dan ir-Regolament, u għall-objettivi 
speċifiċi kif stabbilit fil-programm 
speċifiku, inkluż il-linji bażi rilevanti, 
għandhom jipprovdu bażi minima għall-
valutazzjoni ta’ kemm intlaħqu l-objettivi 
tal-Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 757
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 26a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26a
L-eżerċizzju tad-delega

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 6 għandha tiġi 
konferita lill-Kummissjoni għal perjodu 
ta’ ħames snin li jibda f'[XX]. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel rapport 
rigward is-setgħat delegati mhux aktar 
tard minn sitt xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-
setgħat għandha tiġġedded 
awtomatikament għal perjodi ta’ żmien 
identiċi, għajr jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill jirrevokawha skont l-
Artikolu 26b.
2. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah b’mod 
simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.
3. Is-setgħa li tadotta atti delegati tiġi 
konferita lill-Kummissjoni soġġetta għall-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 26b u 
26c.

Or. en

Emenda 758
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 26b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26b
Ir-revoka tad-delega

1. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikolu 6 tista’ tiġi revokata mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.
2. L-istituzzjoni li tkun bdiet proċedura 
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interna biex tiddeċiedi jekk tirrevokax id-
delega tas-setgħat għandha tagħmel 
ħilitha biex tinforma lill-istituzzjoni l-
oħra u lill-Kummissjoni fi żmien 
raġonevoli qabel ma tittieħed id-deċiżjoni 
finali, filwaqt li tindika s-setgħat delegati 
li jistgħu jkunu soġġetti għar-revoka u r-
raġunijiet li jista' jkun hemm għal din ir-
revoka.
3. Id-deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm 
id-delega tas-setgħat speċifikati f'dik id-
deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ 
minnufih jew f’data iktar tard speċifikata 
fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità 
tal-atti delegati diġà fis-seħħ. Din 
għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 759
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 26c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26c
Oġġezzjonijiet għall-atti delegati

1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat 
f'perjodu ta' xahrejn mid-data tan-
notifika.
Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew 
jew tal-Kunsill, dak il-perjodu ta’ żmien 
għandu jiġi estiż b’xahrejn.
2. Jekk meta jiskadi dak il-perjodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkunu oġġezzjonaw għall-att delegat, 
dan għandu jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u għandu 
jidħol fis-seħħ fid-data stabbilita fih.
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L-att delegat jista' jiġi ppubblikat f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 
jidħol fis-seħħ qabel jiskadi dan il-
perjodu, jekk il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill it-tnejn ikunu infurmaw lill-
Kummissjoni bl-intenzjoni tagħhom li ma 
jqajmux oġġezzjonijiet.
3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joġġezzjonaw għal att delegat, dan 
m'għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni 
li toġġezzjona għandha tiddikjara r-
raġunijiet tagħha għall-oġġezzjoni tal-att 
delegat.

Or. en


