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Emenda 760
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu l-objettiv ġenerali li 
jibni ekonomija bbażata fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni madwar l-Unjoni kollha, 
filwaqt li jikkontribwixxi għall-iżvilupp 
sostenibbli. Dan se jappoġġa l-istrateġija 
Ewropa 2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif 
ukoll il-kisba u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka.

Orizzont 2020 għandu l-objettiv ġenerali li 
jibni ekonomija u soċjetà bbażati fuq l-
għarfien u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni 
kollha, filwaqt li jikkontribwixxi għall-
iżvilupp sostenibbli. Dan se jappoġġa l-
istrateġija Ewropa 2020 u politiki oħra tal-
Unjoni, kif ukoll il-kisba u l-funzjonament 
taż-Żona Ewropea tar-Riċerka.

Or. en

Emenda 761
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu l-objettiv ġenerali li 
jibni ekonomija bbażata fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni madwar l-Unjoni kollha, 
filwaqt li jikkontribwixxi għall-iżvilupp 
sostenibbli. Dan se jappoġġa l-istrateġija 
Ewropa 2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif 
ukoll il-kisba u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka.

Orizzont 2020 għandu l-objettiv ġenerali li 
jibni ekonomija fost l-aqwa fid-dinja u 
bbażata fuq l-għarfien u l-innovazzjoni 
madwar l-Unjoni kollha, filwaqt li 
jikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli. 
Dan se jappoġġa l-istrateġija Ewropa 2020 
u politiki oħra tal-Unjoni, kif ukoll il-kisba 
u l-funzjonament taż-Żona Ewropea tar-
Riċerka.

Or. en

Emenda 762
Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu l-objettiv ġenerali li 
jibni ekonomija bbażata fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni madwar l-Unjoni kollha, 
filwaqt li jikkontribwixxi għall-iżvilupp 
sostenibbli. Dan se jappoġġa l-istrateġija 
Ewropa 2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif 
ukoll il-kisba u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka.

Orizzont 2020 għandu l-objettiv ġenerali li 
jibni ekonomija u soċjetà bbażati fuq l-
għarfien u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni 
kollha, filwaqt li jikkontribwixxi għall-
iżvilupp sostenibbli. Dan se jappoġġa l-
istrateġija Ewropa 2020 u politiki oħra tal-
Unjoni, kif ukoll il-kisba u l-funzjonament 
taż-Żona Ewropea tar-Riċerka.

Or. en

Emenda 763
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 għandu l-objettiv ġenerali li 
jibni ekonomija bbażata fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni madwar l-Unjoni kollha, 
filwaqt li jikkontribwixxi għall-iżvilupp 
sostenibbli. Dan se jappoġġa l-istrateġija 
Ewropa 2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif 
ukoll il-kisba u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka.

Orizzont 2020 għandu l-objettiv ġenerali li 
jibni soċjetà bbażata fuq l-għarfien u l-
innovazzjoni madwar l-Unjoni kollha, 
filwaqt li jikkontribwixxi għall-iżvilupp 
sostenibbli. Dan se jappoġġa l-istrateġija 
Ewropa 2020 u politiki oħra tal-Unjoni, kif 
ukoll il-kisba u l-funzjonament taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka.

Or. ro

Emenda 764
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 1 a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenza għas-soċjetà u mas-soċjetà 
tippermetti li l-atturi soċjetali kollha 
jinteraġixxu maċ-ċiklu tal-innovazzjoni, u 
b'hekk tkattar il-kwalità, ir-rilevanza, l-
aċċettabbiltà u s-sostenibbiltà ta’ eżiti 
innovattivi billi tintegra l-interessi u l-
valuri tas-soċjetà.

Or. en

Emenda 765
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-mira tar-R&Ż tal-Ewropa 2020 (3 % 
tal-PDG);

– il-mira tal-finanzjament pubbliku għar-
R&Ż (1% tal-PDG), bil-għan li jinġibed 
il-finanzjament privat, biex b’hekk 
tintlaħaq il-mira tar-R&Ż ta’ mhux anqas 
minn 3 % tal-PDG;

Or. en

Emenda 766
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 3 –
subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex fl-Ewropa jinbnew ċentri ta’ 
eċċellenza kompetittivi fuq livell dinji, hija 
kruċjali l-koooperazzjoni ma' pajjiżi terzi 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali, 
reġjonali jew dinjija. Il-kooperazzjoni 
internazzjonali hija essenzjali għal 
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riċerka fil-fruntieri tal-għarfien u dik 
bażika biex jinkisbu l-benefiċċji minn 
opportunitajiet tax-xjenza u t-teknoloġija 
emerġenti. Il-promozzjoni tal-mobbiltà 
tar-riċerkaturi u tal-persunal marbut mal-
innovazzjoni fuq livell internazzjonali hija 
kruċjali biex tissaħħaħ din il-
kooperazzjoni globali. Għaldaqstant, il-
kooperazzjoni internazzjonali se tiġi 
promossa f'kull wieħed mit-tliet 
prijoritajiet ta' Orizzont 2020. Barra minn 
hekk, se jiġu appoġġati attivitajiet 
orizzontali partikolari biex ikun żgurat l-
iżvilupp koerenti u effettiv tal-
kooperazzjoni internazzjonali 
f'Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 767
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 3 – punt 1 
(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 se jiżviluppa mekkaniżmi 
speċifiċi ta’ taħriġ dwar kif dak li jkun 
jieħu sehem f’Orizzont 2020, bi 
sfruttament sħiħ ta’ netwerks eżistenti 
bħalma huma l-Punti Nazzjonali ta’ 
Kuntatt, iffinanzjati minn sinerġiji ma' 
fondi oħra, b'mod partikolari l-Fondi 
Strutturali;

Or. en

Emenda 768
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys



AM\907534MT.doc 7/167 PE492.761v03-00

MT

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 5 – parti 
introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija (EIT) għandu jikkontribwixxi 
għall-objettiv ġenerali u l-prijoritajiet tal-
Orizzont 2020 bl-objettiv speċifiku li 
jintegra t-trijangolu tal-għarfien tar-riċerka, 
l-innovazzjoni u l-edukazzjoni. L-
indikaturi għall-valutazzjoni tal-
prestazzjoni tal-EIT huma:

L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija (EIT) għandu jikkontribwixxi 
għall-objettiv ġenerali u l-prijoritajiet tal-
Orizzont 2020 bl-objettiv speċifiku li 
jintegra t-trijangolu tal-għarfien tar-riċerka, 
l-innovazzjoni u l-edukazzjoni għolja. L-
indikaturi għall-valutazzjoni tal-
prestazzjoni tal-EIT huma:

Or. en

Emenda 769
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 5 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– kollaborazzjoni ġewwa t-trijangolu tal-
għarfien li twassal għall-iżvilupp ta’ 
prodotti u proċessi innovattivi.

kollaborazzjoni ġewwa t-trijangolu tal-
għarfien li twassal għall-iżvilupp ta’ 
prodotti, servizzi u proċessi innovattivi.

Or. ro

Emenda 770
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 5 – inċiż 2a 
(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– kurrikuli tal-edukazzjoni 
postgradwatorja li jrawmu l-iżvilupp ta’ 
ħiliet intraprenditorjali u innovattivi u 
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jwasslu għall-ħolqien ta’ impriżi mwellda 
mir-riċerka u impriżi ġodda;

Or. en

Emenda 771
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jingħelbu d-disparitajiet bejn żoni, 
reġjuni u Stati Membri fl-Ewropa rigward 
ir-riċerka u l-innovazzjoni, se jiġu 
żviluppati strateġiji kumplimentari u 
sinerġija stretti mal-Fondi Strutturali 
kemm ’il fuq (bini ta’ kapaċità fl-Istati 
Membri biex jippreparaw aħajr il-
parteċipazzjoni tagħhom fl-Orizzont 2020) 
u kemm ‘l isfel (l-isfruttar u t-tixrid tar-
riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni li 
joħorġu mill-Orizzont 2020).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Based on Teresa Riera Madurell's report, amendment 76.

Emenda 772
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jingħelbu d-disparitajiet bejn żoni, 
reġjuni u Stati Membri fl-Ewropa rigward 
ir-riċerka u l-innovazzjoni, se jiġu 
żviluppati strateġiji kumplimentari u 
sinerġija stretti mal-Fondi Strutturali 
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kemm ’il fuq (bini ta’ kapaċità fl-Istati 
Membri biex jippreparaw aħajr il-
parteċipazzjoni tagħhom fl-Orizzont 2020) 
u kemm ‘l isfel (l-isfruttar u t-tixrid tar-
riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni li 
joħorġu mill-Orizzont 2020 kif ukoll l-
evalwazzjoni, l-identifikazzjoni tal-
potenzjal u r-rikonoxximent tal-eċċellenza 
tal-aqwa ċentri). Fejn possibbli, se tiġi 
promossa l-interoperabilità bejn iż-żewġ 
għodod. Se jkun inkoraġġit il-
finanzjament kumulattiv jew ikkombinat. 
Se jiġu mfittxija b’mod partikolari 
sinerġiji fl-attivitajiet deskritti fl-objettiv 
“Żieda fl-eċċellenza u żieda fil-
parteċipazzjoni”, il-faċilitajiet tal-sħab 
reġjonali tal-infrastruttura tar-riċerka ta’ 
interess Ewropew, u l-attivitajiet imwettqa 
permezz tal-EIT u l-KICs tiegħu.

Or. en

Emenda 773
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 7 – parti 
introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-Parti timmira li tirrinforza u testendi 
l-eċċellenza tal-bażi tax-xjenza tal-Unjoni 
u li tikkonsolida ż-Żona Ewropea tar-
Riċerka sabiex is-sistema tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni ssir aktar 
kompetittiva fuq skala globali. Din 
tikkonsisti f’erba’ objettivi speċifiċi:

Din il-Parti timmira li tirrinforza u testendi 
l-eċċellenza tal-bażi tax-xjenza tal-Unjoni 
u li tikkonsolida ż-Żona Ewropea tar-
Riċerka sabiex is-sistema tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni ssir aktar 
kompetittiva fuq skala globali. Tikkonsisti
f’ħames objettivi speċifiċi:

Or. en

Emenda 774
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras
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Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 7 – punt aa 
(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a a) L-implimentazzjoni ta’ programm 
ċar għat-trasferiment tax-xjenza, ir-
riċerka u l-innovazzjoni lill-kontenut tal-
edukazzjoni fil-livelli kollha, kif ukoll 
għall-adattament tat-teknoloġiji għall-
użu.

Or. en

Emenda 775
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) It-Teknoloġiji Futuri u Emerġenti 
għandhoma jappoġġaw ir-riċerka 
kollaborattiva sabiex tiġi estiża l-kapaċità 
tal-Ewropa fir-rigward tal-innovazzjoni 
avvanzata u li tibdel il-paradigmi. Għandha 
trawwem kollaborazzjoni xjentifika 
madwar id-dixxiplini dwar ideat 
radikalment ġodda, ta’ riskju għoli u 
taċċellera l-iżvilupp tal-oqsma emerġenti l-
aktar promettenti tax-xjenza u t-teknoloġija 
kif ukoll l-istrutturar mifrux madwar l-
Unjoni tal-komunitajiet xjentifiċi 
korrispondenti.

(b) It-Teknoloġiji Futuri u Emerġenti 
għandhoma jappoġġaw ir-riċerka 
kollaborattiva sabiex tiġi estiża l-kapaċità 
tal-Ewropa fir-rigward tal-innovazzjoni 
avvanzata u li tibdel il-paradigmi. Għandha 
trawwem kollaborazzjoni xjentifika 
madwar id-dixxiplini dwar ideat 
radikalment ġodda, ta’ riskju għoli u 
taċċellera l-iżvilupp tal-oqsma emerġenti l-
aktar promettenti tax-xjenza u t-teknoloġija 
kif ukoll l-istrutturar mifrux madwar l-
Unjoni tal-komunitajiet xjentifiċi 
korrispondenti kif ukoll approfondiment 
tal-implikazzjonijiet etiċi, soċjali u legali li 
jistgħu jiddeterminaw għaċ-ċittadini 
Ewropej..

Or. en
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Emenda 776
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 7 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Azzjonijiet Marie Curie għandhom 
jipprovdu taħriġ eċċellenti u innovattiv fir-
riċerka kif ukoll opportunitajiet ta’ karrieri 
u skambju ta’ għarfien attraenti permezz 
ta’ mobbiltà transkonfinali u transsettorjali 
ta’ riċerkaturi bl-aħjar preparazzjoni biex 
jaffrontaw l-isfidi attwali u futuri tas-
soċjetà.

(c) Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie
għandhom jipprovdu taħriġ eċċellenti u 
innovattiv fir-riċerka kif ukoll 
opportunitajiet ta’ karrieri u skambju ta’ 
għarfien attraenti permezz ta’ mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali ta’ 
riċerkaturi bl-aħjar preparazzjoni biex 
jaffrontaw l-isfidi attwali u futuri tas-
soċjetà.

Or. en

Emenda 777
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 7 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Azzjonijiet Marie Curie għandhom 
jipprovdu taħriġ eċċellenti u innovattiv fir-
riċerka kif ukoll opportunitajiet ta’ karrieri 
u skambju ta’ għarfien attraenti permezz 
ta’ mobbiltà transkonfinali u transsettorjali 
ta’ riċerkaturi bl-aħjar preparazzjoni biex 
jaffrontaw l-isfidi attwali u futuri tas-
soċjetà.

(c) Azzjonijiet Marie Curie għandhom 
jipprovdu taħriġ eċċellenti u innovattiv fir-
riċerka kif ukoll opportunitajiet ta’ karrieri 
u skambju ta’ għarfien attraenti permezz 
ta’ mobbiltà transkonfinali u transsettorjali 
ta’ riċerkaturi bl-aħjar preparazzjoni biex 
jaffrontaw l-isfidi attwali u futuri tas-
soċjetà. Il-programmi ta’ mobilità se 
jiżguraw opportunitajiet indaqs u effikaċi 
bejn l-irġiel u n-nisa u jinkludu miżuri 
speċifiċi sabiex ineħħu t-tfixkil għall-
mobilità tar-riċerkaturi nisa.

Or. en
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Emenda 778
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 7 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Azzjonijiet Marie Curie għandhom 
jipprovdu taħriġ eċċellenti u innovattiv fir-
riċerka kif ukoll opportunitajiet ta’ karrieri 
u skambju ta’ għarfien attraenti permezz 
ta’ mobbiltà transkonfinali u transsettorjali 
ta’ riċerkaturi bl-aħjar preparazzjoni biex 
jaffrontaw l-isfidi attwali u futuri tas-
soċjetà.

(c) Azzjonijiet Marie Curie għandhom 
jipprovdu taħriġ eċċellenti u innovattiv fir-
riċerka kif ukoll opportunitajiet ta’ karrieri 
u skambju ta’ għarfien attraenti permezz 
ta’ mobbiltà transkonfinali u transsettorjali 
ta’ riċerkaturi minn universitajiet, 
organizzazzjonijiet u impriżi tar-riċerka., 
inklużi SMEs, bl-aħjar preparazzjoni biex 
jaffrontaw l-isfidi attwali u futuri tas-
soċjetà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal finijiet ta’ ċarezza.

Emenda 779
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 7 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Infrastruttura tar-Riċerka għandha 
tiżviluppa infrastruttura Ewropea tar-
riċerka għall-2020 u lil hinn, trawwem il-
potenzjal tagħhom fir-rigward tal-
innovazzjoni u l-kapital uman, u 
tikkumplimenta dan bil-politika relatata 
tal-Unjoni u l-kooperazzjoni 
internazzjonali.

(d) Infrastruttura tar-Riċerka għandha, bl-
utilizzazzjoni ta’ konnessjonijiet stretti 
mal-istrumenti tal-UE għall-koeżjoni,
tiżviluppa infrastruttura Ewropea tar-
riċerka għall-2020 u lil hinn, trawwem il-
potenzjal tagħhom fir-rigward tal-
innovazzjoni u l-kapital uman, u 
tikkumplimenta dan bil-politika relatata 
tal-Unjoni u l-kooperazzjoni 
internazzjonali.

Or. fr
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Emenda 780
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 7 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Infrastruttura tar-Riċerka għandha 
tiżviluppa infrastruttura Ewropea tar-
riċerka għall-2020 u lil hinn, trawwem il-
potenzjal tagħhom fir-rigward tal-
innovazzjoni u l-kapital uman, u 
tikkumplimenta dan bil-politika relatata 
tal-Unjoni u l-kooperazzjoni 
internazzjonali.

(d) Infrastrutturi tar-Riċerka għandhom 
jiżviluppaw u jsostnu infrastrutturi 
Ewropej tar-riċerka eżistenti u ġodda u 
jgħinuhom biex joperaw għall-ERA billi 
jrawmu l-potenzjal tagħhom fir-rigward 
tal-innovazzjoni, jiġbdu riċerkaturi ta’ 
livell dinji, iħarrġu l-kapital uman, u 
jikkumplimentaw dan bil-politika ta’ 
kooperazzjoni internazzjonali tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 781
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 7 – punt da 
(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli għandhom jattiraw talent 
ġdid għall-istudju tar-rwol fundamentali 
u l-impatt profond tax-xjenza u t-
teknoloġija fis-soċjetajiet Ewropej, 
jegħlbu d-distakk bejn is-sessi fir-riżorsi 
umani li jaħdmu fir-ricerka fl-Unjoni u 
jiżviluppaw mekkaniżmi li jippermettu t-
twessigħ u l-approfondiment tal-
valutazzjoni soċjali tal-għażliet xjentifiċi u 
teknoloġiċi.

Or. en



PE492.761v03-00 14/167 AM\907534MT.doc

MT

Emenda 782
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 7 – punt da 
(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) It-tixrid tal-eċċellenza u ż-żieda fil-
parteċipazzjoni għandhom jiftħu l-
potenzjal tat-talent Ewropew billi jsostnu 
t-tagħlim tal-politka, in-netwerking, u l-
opportunitajiet tat-taħriġ;

Or. en

Emenda 783
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 7 – punt da 
(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) In-netwerking tal-eċċellenza għandu 
jikkontribwixxi għar-ristrutturar tas-
settur tax-xjenza u t-teknoloġija ta’ 
partijiet anqas żviluppati tal-Unjoni u 
għat-tisħiħ tal-kapaċità globali tal-Unjoni 
għar-riċerka u l-innovazzjoni biex il-
kapaċitajiet iqiegħduhom għall-qadi tal-
ħtiġijiet ekonomiċi u soċjali tagħhom.

Or. en

Emenda 784
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 7 – punt da 
(ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Ir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli għandhom iċisu l-viżjonijiet 
ta’ diversi persuni interessati, inklużi 
dawk mis-soċjetà ċivili, u l-programmi 
RRI ikunu miftuħa għall-parteċipazzjoni 
min dawk il-persuni interessati.

Or. en

Emenda 785
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull waħda minn dawn tat prova li 
għandha valur miżjud tal-Unjoni għoli. 
Flimkien, huma jiffurmaw sett potenti u 
bbilanċjat ta’ attivitajiet li, flimkien ma’ 
attivitajiet fil-livelli nazzjonali u reġjonali, 
jipprovdu l-firxa kollha tal-ħtiġijiet tal-
Ewropa fir-rigward tax-xjenza u t-
teknoloġija avvanzati. Il-ġabra ta’ dawn 
flimkien fi programm uniku se 
jippermettilhom joperaw b’aktar koerenza, 
f’mod razzjonalizzat, issimplifikat u aktar 
iffukat, filwaqt li tinżamm il-kontinwità li 
hija essenzjali biex tinżamm l-effettività 
tagħhom.

Kull waħda minn dawn tat prova li 
għandha valur miżjud tal-Unjoni għoli. 
Flimkien, huma jiffurmaw sett potenti u 
bbilanċjat ta’ attivitajiet li, flimkien ma’ 
attivitajiet fil-livelli nazzjonali, reġjonali u 
lokali, jipprovdu l-firxa kollha tal-ħtiġijiet 
tal-Ewropa fir-rigward tax-xjenza u t-
teknoloġija avvanzati. Il-ġabra ta’ dawn 
flimkien fi programm uniku se 
jippermettilhom joperaw b’aktar koerenza, 
f’mod razzjonalizzat, issimplifikat u aktar 
iffukat, filwaqt li tinżamm il-kontinwità li 
hija essenzjali biex tinżamm l-effettività 
tagħhom.

Or. ro

Emenda 786
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – intestatura 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parti II. il-Prijorità ‘Tmexxija industrijali’ Parti II. il-Prijorità ‘Tmexxija tas-settur 
tas-servizzi u dak industrijali’

Or. ro

Emenda 787
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 10 – parti 
introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-Parti timmira li tħaffef l-iżvilupp tat-
teknoloġiji u l-innovazzjonijiet li se jkunu 
l-bażi tan-negozji tal-ġejjieni u li se jgħinu 
lil SMEs innovattivi Ewropej biex jikbru u 
jsiru kumpaniji ewlenin fid-dinja. Din 
tikkonsisti fi tliet objettivi speċifiċi:

Din il-Parti timmira li tħaffef l-iżvilupp tat-
teknoloġiji u l-innovazzjonijiet li se jkunu 
l-bażi tan-negozji tal-ġejjieni u li se jgħinu 
lil SMEs innovattivi Ewropej biex jikbru u 
jsiru kumpaniji ewlenin fid-dinja. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali 
għall-promozzjoni ta’ “konsum tal-
innovazzjoni”, jiġifieri t-trasferiment tal-
għarfien u tat-teknoloġija minn ċentri 
pubbliċi tar-riċerka lill-kumpaniji, 
speċjalment l-SMEs, organizzazzjonijiet 
pubbliċi u ċittadini b’kapaċita 
intraprenditorjali. Din tikkonsisti fi tliet 
objettivi speċifiċi:

Or. en

Emenda 788
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
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dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, il-
bijoteknoloġija, il-manifattura u l-
ipproċessar avvanzati u l-ispazju. Se ssir 
enfasi fuq l-interazzjonijiet u l-
konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha.

dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, il-
bijoteknoloġija, il-manifattura u l-
ipproċessar avvanzati u l-ispazju. Se ssir 
enfasi fuq l-interazzjonijiet u l-
konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha u fuq l-aċċess għal 
infrastruttura avvanzata ħafna tar-
riċerjka fl-Ewropa se taċċelera l-progress 
fl-oqsma relevanti kollha.

Or. en

Emenda 789
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, il-
bijoteknoloġija, il-manifattura u l-
ipproċessar avvanzati u l-ispazju. Se ssir 
enfasi fuq l-interazzjonijiet u l-
konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha.

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-istandardizzar, iċ-
ċertifikazzjoni, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, l-
ekoinnovazzjoni, il-bijoteknoloġija, il-
manifattura u l-ipproċessar avvanzati u l-
ispazju. Se ssir enfasi fuq l-interazzjonijiet 
u l-konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha.

Or. en

Emenda 790
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 10 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, il-
bijoteknoloġija, il-manifattura u l-
ipproċessar avvanzati u l-ispazju. Se ssir 
enfasi fuq l-interazzjonijiet u l-
konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha.

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka u l-istandardizzar, l-
iżvilupp u d-dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, il-
bijoteknoloġija, il-manifattura u l-
ipproċessar avvanzati u l-ispazju. Se ssir 
enfasi fuq l-interazzjonijiet u l-
konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Raġunament: It-Tmexxija Industrijali trid tikkontribwixxi għall-istandards Ewropej li huma 
rikonoxxuti u użati madwar id-dinja. F’dinja teknoloġika kumplessa, l-istandards jimplikaw 
setgħa tas-suq u huma fattur multiplikattiv fit-triq mir-riċerka għall-innovazzjoni.

Emenda 791
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, il-
bijoteknoloġija, il-manifattura u l-
ipproċessar avvanzati u l-ispazju. Se ssir 
enfasi fuq l-interazzjonijiet u l-
konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha.

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, il-
bijoteknoloġija, il-manifattura u l-
ipproċessar avvanzati u l-ispazju. Se ssir 
enfasi fuq l-interazzjonijiet u l-
konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha u r-relazzjonijiet tagħhom 
mal-isfidi soċjali.

Or. en
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Emenda 792
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, il-
bijoteknoloġija, il-manifattura u l-
ipproċessar avvanzati u l-ispazju. Se ssir 
enfasi fuq l-interazzjonijiet u l-
konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha.

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, il-
bijoteknoloġija, il-manifattura u l-
ipproċessar avvanzati, l-ispazju, it-trasport 
u l-bliet intelliġenti u n-netwerks 
intelliġenti. Se ssir enfasi fuq l-
interazzjonijiet u l-konverġenza ma’ u bejn 
it-teknoloġiji differenti kollha.

Or. fr

Emenda 793
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, il-
bijoteknoloġija, il-manifattura u l-
ipproċessar avvanzati u l-ispazju. Se ssir 
enfasi fuq l-interazzjonijiet u l-
konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha.

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, it-teknoloġija quantum, 
il-materjali avvanzati, il-bijoteknoloġija, il-
manifattura u l-ipproċessar avvanzati u l-
ispazju. Se ssir enfasi fuq l-interazzjonijiet 
u l-konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha.

Or. en
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Emenda 794
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, il-
bijoteknoloġija, il-manifattura u l-
ipproċessar avvanzati u l-ispazju. Se ssir 
enfasi fuq l-interazzjonijiet u l-
konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha.

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, il-
bijoteknoloġija, il-manifattura u l-
ipproċessar avvanzati u l-ispazju. Il-qies 
xieraq tal-ħtiġijiet tal-utent għandu 
jittieħed inkunsiderazzjoni f’dawn l-
oqsma kollha. Se ssir enfasi fuq l-
interazzjonijiet u l-konverġenza ma’ u bejn 
it-teknoloġiji differenti kollha.

Or. en

Emenda 795
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, il-
bijoteknoloġija, il-manifattura u l-
ipproċessar avvanzati u l-ispazju. Se ssir 
enfasi fuq l-interazzjonijiet u l-
konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha.

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar teknoloġiji abilitanti 
ewlenin, bħalma hija l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, il-
bijoteknoloġija, il-manifattura u l-
ipproċessar avvanzati u l-ispazju. Se ssir 
enfasi fuq l-interazzjonijiet u l-
konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha.

Or. en
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Emenda 796
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 10 – punt a
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Anness I, paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, il-
bijoteknoloġija, il-manifattura u l-
ipproċessar avvanzati u l-ispazju. Se ssir 
enfasi fuq l-interazzjonijiet u l-
konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha.

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, il-
bijoteknoloġija, it-teknoloġiji tal-ilma, il-
manifattura u l-ipproċessar avvanzati u l-
ispazju. Se ssir enfasi fuq l-interazzjonijiet 
u l-konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha.

Or. en

Emenda 797
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, il-materjali avvanzati, il-
bijoteknoloġija, il-manifattura u l-
ipproċessar avvanzati u l-ispazju. Se ssir 
enfasi fuq l-interazzjonijiet u l-
konverġenza ma’ u bejn it-teknoloġiji 
differenti kollha.

(a) Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li għandha tipprovdi appoġġ 
dedikat għar-riċerka, l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni dwar l-ICT, in-
nanoteknoloġija, l-ottika quantum, il-
materjali avvanzati, il-bijoteknoloġija, il-
manifattura u l-ipproċessar avvanzati, ir-
robotika u l-ispazju. Se ssir enfasi fuq l-
interazzjonijiet u l-konverġenza ma’ u bejn 
it-teknoloġiji differenti kollha. Il-ħtiġijiet 
tal-utent għandhom jitqiesu b’mod xieraq 
f’dawn l-oqsma kollha, sew fl-isfera 
pubblika kif ukoll f’dik privata. 

Or. de
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Emenda 798
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 10 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Aċċess għal iffinanzjar ta’ riskju li 
għandu jimmira li jegħleb d-defiċits fid-
disponibbiltà tad-dejn u l-finanzjament tal-
ekwità għar-R&Ż u kumpaniji u proġetti 
xprunati mill-innovazzjoni fl-istadji kollha 
tal-iżvilupp. Flimkien mal-istrument tal-
ekwità tal-Programm għall-Kompetittività 
tan-Impriżi u l-SME, għandu jappoġġa l-
iżvilupp tal-kapital ta’ riskju fil-livell tal-
Unjoni.

(b) Aċċess għal iffinanzjar ta’ riskju li 
għandu jimmira li jegħleb d-defiċits fid-
disponibbiltà tad-dejn u l-finanzjament tal-
ekwità għar-R&Ż u kumpaniji u proġetti 
xprunati mill-innovazzjoni fl-istadji kollha 
tal-iżvilupp. Flimkien mal-istrument tal-
ekwità tal-Programm għall-Kompetittività 
tan-Impriżi u l-SME, għandu jappoġġa l-
iżvilupp tal-finanzjament ta' fażijiet 
bikrija u tal-kapital ta’ riskju fil-livell tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 799
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 10 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Innovazzjoni fl-SMEs li għandha 
tistimula l-forom kollha ta’ innovazzjoni 
fl-SMEs, timmira lil dawk b’potenzjal ta’ 
tkabbir u tinternazzjonalizza madwar is-
suq uniku kollu u lil hinn minnu.

(c) “Innovazzjoni fl-SMEs” li għandha 
tipprovdi sostenn imfassal għall-SMEs 
għall-forom kollha ta’ innovazzjoni fl-
SMEs, permezz ta’ kaxxa ta’ għodod ta’ 
programmi u strumenti speċjalizzati u 
mfassla apposta, fosthom: aċċess għal 
finanzjament inizjali, għotjiet, aċċess għal 
finanzjament ta’ ekwita u dejn, servizzi ta’ 
mentoring u coaching, aċċess għal 
netwerks u raggruppamenti tar-R&Ż. 
B’mod partikolari, Strument dedikat tal-
SMEs għandu jiġi implimentat fl-oqsma 
prijoritarji taħt “Tmexxija fit-teknoloġiji 
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abilitanti u industrijali" u "Sfidi tas-
soċjetà”.

Or. en

Emenda 800
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 10 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Innovazzjoni fl-SMEs li għandha 
tistimula l-forom kollha ta’ innovazzjoni fl-
SMEs, timmira lil dawk b’potenzjal ta’ 
tkabbir u tinternazzjonalizza madwar is-
suq uniku kollu u lil hinn minnu.

(c) Innovazzjoni fl-SMEs li għandha 
tistimula l-forom kollha ta’ innovazzjoni fl-
SMEs, timmira lil dawk b’potenzjal ta’ 
tkabbir u tinternazzjonalizza fis-suq uniku 
kollu u lil hinn minnu.

Or. de

Emenda 801
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 10 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Innovazzjoni fl-SMEs li għandha 
tistimula l-forom kollha ta’ innovazzjoni fl-
SMEs, timmira lil dawk b’potenzjal ta’ 
tkabbir u tinternazzjonalizza madwar is-
suq uniku kollu u lil hinn minnu.

(c) Innovazzjoni fl-SMEs li għandha 
tistimula l-forom kollha ta’ innovazzjoni fl-
SMEs, timmira lil dawk b’potenzjal ta’ 
tkabbir, tassorbi u tipproduċi l-
innovazzjoni u tinternazzjonalizza madwar 
is-suq uniku kollu u lil hinn minnu.

Or. en

Emenda 802
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet se jimxu fuq aġenda 
xprunata min-negozju. Il-baġits għall-
objettivi speċifiċi “Aċċess għal 
finanzjament ta’ riskju” u “Innovazzjoni fl-
SMEs” se jsegwu loġika xprunata mid-
domanda, b’loġika minn isfel għal fuq, 
mingħajr prijoritajiet iddeterminati minn 
qabel. Dawn għandhom jiġu 
kkumplimentati bl-użu ta’ strumenti 
finanzjarji u strument dedikat tal-SMEs 
skont loġika xprunata mill-politika fi 
ħdan il-Parti dwar “Sfidi tas-Soċjetà” u l-
obejttiv speċifiku ‘Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali’.

L-attivitajiet se jimxu fuq approċċ minn 
isfel ‘il fuq. L-implimentazzjoni tal-baġits 
għal “Aċċess għal finanzjament ta’ riskju” 
u “Innovazzjoni fl-SMEs” se jsegwu 
primarjament loġika xprunata mid-
domanda, b’loġika minn isfel ‘il fuq, imma 
esklussivament fi ħdan l-oqsma ta’ 
prijorita tematika stabbiliti taħt “Sfidi tas-
soċjetà” u “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali”. Dawn għandhom 
jiġu kkumplimentati bl-użu possibbli minn 
fuq ‘l isfel tal-istrument tal-SMEs bħala 
parti tal-akkwist prekummerċjali jew tal-
attivitajiet innovattivi ta’ akkwist, fejn 
ikun jista’ jintwera li jkun hemm ġmigħ 
fil-livell tal-UE ta’ akkwirenti pubbliċi fl-
Istati Membri.

Or. en

Emenda 803
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proġetti kollaborattivi għandhom jibqgħu 
l-istrument ewlieni f’dan ir-rigward.

Or. de

Emenda 804
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 se jieħu approċċ integrat 
għall-parteċipazzjoni tal-SMEs, li jista’ 
jwassal biex madwar 15 % tal-baġits 
ikkombinati totali għall-objettivi speċifiċi 
kollha dwar l-isfidi tas-soċjetà u l-objettiv 
speċifiku “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” jkun ddedikat 
għall-SMEs.

Orizzont 2020 se jieħu approċċ integrat 
għall-parteċipazzjoni tal-SMEs, li jista’ 
jwassal biex madwar 30 % tal-baġits 
ikkombinati totali għall-objettivi speċifiċi 
kollha dwar l-isfidi tas-soċjetà u l-objettiv 
speċifiku “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” jkun ddedikat 
għall-SMEs.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa ta’ importanza strateġika li l-SMEs jingħataw wisq aktar inkoraġġiment biex jieħdu 
sehem fil-programm ta’ qafas milli l-Kummissjoni qiegħda tipproponi.

Emenda 805
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 se jieħu approċċ integrat 
għall-parteċipazzjoni tal-SMEs, li jista’ 
jwassal biex madwar 15 % tal-baġits 
ikkombinati totali għall-objettivi speċifiċi 
kollha dwar l-isfidi tas-soċjetà u l-objettiv 
speċifiku “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” jkun ddedikat 
għall-SMEs.

Orizzont 2020 se jieħu approċċ integrat 
għall-parteċipazzjoni tal-SMEs, li għandu 
jilħaq 20 % tal-baġits ikkombinati totali 
għall-objettivi speċifiċi kollha dwar l-isfidi 
tas-soċjetà u l-objettiv speċifiku “Tmexxija 
fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali” jkun 
ddedikat għall-SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li jkun hemm iktar parteċipazzjoi tal-SMEs huwa fattur kruċjali biex nisfruttaw il-qawwa 
innovattiva ta’ impriżi żvelti u innovattivi, inklużi negozji li qed jibdew u spin-offs minn 
oragnizzazzjonijiet ta’ riċerka u universitajiet, lejn soluzzjonijiet innovattivi u s-suċċess 
komprensiv ta’ Orizzont 2020. Filwaqt li l-FP7 żamm mira ta’ 15 %, u x’aktarx jilħaqha, 
jeħtieġ li jkollna objettiv aktar ambizzjuż, iżda realistiku u fattibbli, biex nisfruttaw il-
potenzjal innovattiv tal-SMEs.
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Emenda 806
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 se jieħu approċċ integrat 
għall-parteċipazzjoni tal-SMEs, li jista’
jwassal biex madwar 15 % tal-baġits 
ikkombinati totali għall-objettivi speċifiċi 
kollha dwar l-isfidi tas-soċjetà u l-objettiv 
speċifiku “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” jkun ddedikat 
għall-SMEs.

Orizzont 2020 se jieħu approċċ integrat 
għall-parteċipazzjoni tal-SMEs, u 
jistabbilixxi mekkaniżmu ċar sabiex 
jidentifika u jindirizza l-ħtiġijiet tal-SMEs 
rigward it-trasferiment tal-għarfien u t-
teknoloġija. L-appoġġ għandu jwassal 
biex għall-inqas 20 % tal-baġits 
ikkombinati totali għall-objettivi speċifiċi 
kollha dwar l-isfidi tas-soċjetà u l-objettiv 
speċifiku “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” jkun ddedikat 
għall-SMEs, il-komunita, l-industrija u l-
pubbliku ġenerali.

Or. en

Emenda 807
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 se jieħu approċċ integrat 
għall-parteċipazzjoni tal-SMEs, li jista’ 
jwassal biex madwar 15 % tal-baġits 
ikkombinati totali għall-objettivi speċifiċi
kollha dwar l-isfidi tas-soċjetà u l-objettiv 
speċifiku “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” jkun ddedikat
għall-SMEs.

Orizzont 2020 se jieħu approċċ integrat 
għall-parteċipazzjoni tal-SMEs, li għandu 
jwassal biex tal-anqas 20 % tal-baġits 
ikkombinati totali għall-Orizzint 2020 
kollu jkun iddedikat għall-SMEs, li 10% 
minnu għandu jkun iddedikat għall-
Istrument tal-SMEs.

Or. en
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Emenda 808
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 se jieħu approċċ integrat 
għall-parteċipazzjoni tal-SMEs, li jista’ 
jwassal biex madwar 15 % tal-baġits 
ikkombinati totali għall-objettivi speċifiċi 
kollha dwar l-isfidi tas-soċjetà u l-objettiv 
speċifiku “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” jkun ddedikat 
għall-SMEs.

Orizzont 2020 se jieħu approċċ integrat 
għall-parteċipazzjoni tal-SMEs. Għal dan 
il-għan, madwar 18 % tal-baġits 
ikkombinati totali għall-objettivi speċifiċi 
kollha dwar l-isfidi tas-soċjetà u l-objettiv 
speċifiku “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” għandu jkun 
iddedikat għall-SMEs.

Or. de

Emenda 809
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 se jieħu approċċ integrat 
għall-parteċipazzjoni tal-SMEs, li jista’
jwassal biex madwar 15 % tal-baġits 
ikkombinati totali għall-objettivi speċifiċi 
kollha dwar l-isfidi tas-soċjetà u l-objettiv 
speċifiku “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” jkun ddedikat 
għall-SMEs.

Orizzont 2020 se jieħu approċċ integrat 
għall-parteċipazzjoni tal-SMEs, li għandu
jwassal biex aktar minn 15 % tal-baġits 
ikkombinati totali għall-objettivi speċifiċi 
kollha dwar l-isfidi tas-soċjetà u l-objettiv 
speċifiku “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” jkun ddedikat 
għall-SMEs.

Or. en

Emenda 810
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 se jieħu approċċ integrat 
għall-parteċipazzjoni tal-SMEs, li jista’ 
jwassal biex madwar 15 % tal-baġits 
ikkombinati totali għall-objettivi speċifiċi 
kollha dwar l-isfidi tas-soċjetà u l-objettiv 
speċifiku “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” jkun ddedikat 
għall-SMEs.

Orizzont 2020 se jieħu approċċ integrat 
għall-parteċipazzjoni tal-SMEs, li jista’ 
jwassal biex tal-anqas 15 % tal-baġits 
ikkombinati totali għall-objettivi speċifiċi 
kollha dwar l-isfidi tas-soċjetà u l-objettiv 
speċifiku “Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali” jkun iddedikat
għall-SMEs.

Or. ro

Emenda 811
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali” għandu 
jsegwi approċċ xprunat mit-teknoloġija
biex jiżviluppa teknoloġiji abilitanti li 
jistgħu jintużaw f’oqsma, industriji u 
servizzi multipli. L-applikazzjonijiet ta’ 
dawn it-teknoloġiji biex jissodisfaw l-isfidi 
tas-soċjetà għandhom ikunu appoġġati 
flimkien mal-isfidi tas-soċjetà.

L-objettiv speċifiku “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali” għandu 
jsegwi approċċ immexxi mill-politika biex 
jiżviluppa teknoloġiji abilitanti li jistgħu 
jintużaw f’oqsma, industriji u servizzi 
multipli.

Or. en

Emenda 812
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali” għandu 
jsegwi approċċ xprunat mit-teknoloġija 
biex jiżviluppa teknoloġiji abilitanti li 
jistgħu jintużaw f’oqsma, industriji u 
servizzi multipli. L-applikazzjonijiet ta’ 
dawn it-teknoloġiji biex jissodisfaw l-isfidi 
tas-soċjetà għandhom ikunu appoġġati 
flimkien mal-isfidi tas-soċjetà.

L-objettiv speċifiku “Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali” għandu 
jsegwi approċċ xprunat mit-teknoloġija 
biex jiżviluppa teknoloġiji abilitanti li 
jistgħu jintużaw f’oqsma, industriji u 
servizzi multipli. L-applikazzjonijiet ta’ 
dawn it-teknoloġiji biex jissodisfaw l-isfidi 
tas-soċjetà għandhom ikunu appoġġati 
flimkien mal-isfidi tas-soċjetà. Biex 
jintlaħaq dan il-għan, se jiġi stabbilit 
ukoll programm interdixxiplinari 
speċifiku dwar l-aspetti etiċi, legali u 
soċjali tax-xjenza u tat-teknoloġija, 
b’baġit speċifiku awtonomu.

Or. en

Emenda 813
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – parti 
introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-Parti twieġeb direttament għall-
prijoritajiet tal-politika u l-isfidi tas-soċjetà 
identifikati fl-istrateġija Ewropa 2020, u li 
jimmiraw li jistimulaw il-massa kritika tal-
isforzi fis-settur tar-riċerka u l-
innovazzjoni meħtieġa biex jintlaħqu l-miri 
tal-politika tal-Unjoni. L-iffinanzjar 
għandu jkun iffukat fuq l-objettivi li ġejjin:

Din il-Parti twieġeb direttament għall-
prijoritajiet tal-politika u l-isfidi tas-soċjetà 
identifikati fl-istrateġija Ewropa 2020, u li 
jimmiraw li jistimulaw il-massa kritika tal-
isforzi fis-settur tar-riċerka u l-
innovazzjoni meħtieġa biex jintlaħqu l-miri 
tal-politika tal-Unjoni. Hawnhekk ukoll, l-
attenzjoni ewlenija għandha tingħata lil 
proġetti kollaborattivi. L-iffinanzjar 
għandu jkun iffukat fuq l-objettivi li ġejjin:

Or. de

Emenda 814
Philippe Lamberts
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima, u 
l-bijoekonomija;

(b) sigurtà tal-ikel, kwalità u sikurezza,
agrikoltura sostenibbli, riċerka tal-baħar u 
marittima, u l-bijoekonomija;

Or. en

Emenda 815
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima,
u l-bijoekonomija;

(b) sigurtà tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, 
ibħra u oċeani produttivi permezz ta' sajd
u akkwakultura sostenibbli, u l-
bijoekonomija;

(Din l-emenda tapplika fit-test kollu)

Or. en

Emenda 816
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima, u 
l-bijoekonomija;

(b) Bijoekonomija: sigurtà tal-ikel, 
agrikoltura sostenibbli, riċerka tal-baħar u 
marittima, u industriji bbażati fuq l-
organiku;

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
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tagħha timponi adattamenti korrispondenti 
fit-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-istrateġija Ewropea, “Innovazzjoni għal Tkabbir Sostenibbli: Bijoekonomija għall-
Ewropa”, il-Bijoekonomija tħaddan il-produzzjoni ta’ riżorsi bijoloġiċi li jiġġeddu u l-
konverżjoni ta’ dawn f’ikel, għalf, prodotti bbażati fuq l-organiku u l-bijoenerġija. Il-
Bijoekonomija tinkludi erba’ setturi ewlenin li għandhom jintrifdu mill-isfida kbira 
“Bijoekonomija”: l-agrikoltura u l-forestrija; is-sajd u l-akkwakultura; l-industriji u l-ikel 
abbażi tal-organiku.

Emenda 817
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima, u 
l-bijoekonomija;

(b) Bijoekonomija: sigurtà tal-ikel, 
agrikoltura u forestrija sostenibbli, riċerka 
tal-baħar u marittima, u l-industrija 
bbażata fuq l-organiku;

(Din l-emenda tapplika għat-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-istrateġija Ewropea, “Innovazzjoni għal Tkabbir Sostenibbli: Il-Bijoekonomija 
tinkludi erba’ setturi ewlenin li għandhom jintrifdu mill-isfida kbira “Bijoekonomija”: l-
agrikoltura u l-forestrija; is-sajd u l-akkwakultura; l-industriji u l-ikel abbażi tal-organiku. 
Dan it-titlu għaldaqstant għandu jirrifletti d-definizzjoni żviluppata mill-Kummissjoni 
Ewropea.

Emenda 818
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima, u 
l-bijoekonomija;

(b) Sfidi Ewropej tal-bijoekonomija: 
sigurtà tal-ikel inkluża s-sikurezza, 
agrikoltura u forestrija sostenibbli, riċerka 
tal-baħar u marittima

Or. en

Emenda 819
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Enerġija sigura, nadifa u effiċjenti; (c) Effiċjenza enerġetika, enerġija sigura, 
nadifa u effiċjenti;

Or. ro

Emenda 820
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Azzjoni klimatika, effiċjenza tar-riżorsi 
u l-materja prima;

(e) Azzjoni klimatika, ambjent, effiċjenza 
tar-riżorsi u konservazzjoni, użu 
sostenibbli tal-materja prima;

Or. en

Emenda 821
Christian Ehler
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Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Azzjoni klimatika, effiċjenza tar-riżorsi 
u l-materja prima;

(e) Azzjoni klimatika, effiċjenza tar-riżorsi 
u l-materja prima u s-sigurtà tal-provvista;

Or. en

Emenda 822
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Azzjoni klimatika, effiċjenza tar-riżorsi 
u l-materja prima;

(e) Azzjoni klimatika, effiċjenza tar-riżorsi 
u użu sostenibbli tal-materja prima;

Or. en

Emenda 823
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Azzjoni klimatika, effiċjenza tar-riżorsi 
u l-materja prima;

(e) Azzjoni klimatika, effiċjenza tar-riżorsi 
u użu sostenibbli tal-materja prima;

Or. en

Emenda 824
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Lambert van Nistelrooij
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Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Azzjoni klimatika, effiċjenza tar-riżorsi 
u l-materja prima;

(e) Azzjoni klimatika, ġestjoni tal-ilma,
effiċjenza tar-riżorsi u l-materja prima;

Or. en

Emenda 825
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Azzjoni klimatika, effiċjenza tar-riżorsi 
u l-materja prima;

(e) Azzjoni klimatika, effiċjenza tar-riżorsi 
u konservazzjoni u użu sostenibbli tal-
materja prima;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta’ “konservazzjoni u użu sostenibbli” tal-materja prima tiżgura li l-objettiv imur lil 
hinn minn dak tal-effiċjenza.

Emenda 826
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u 
siguri.

(f) L-Ewropa f’dinja li qed tinbidel –
soċjetajiet inklużivi, innovattivi u riflessivi.

Or. en



AM\907534MT.doc 35/167 PE492.761v03-00

MT

Emenda 827
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u 
siguri.

(f) Fehim tas-soċjetajiet, il-kultura u t-
tibdil soċjali tal-Ewropa

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tapplika għat-test kollu. Jekk tiġi adottata jkun jeħtieg li jsiru bidliet 
korrispondenti fit-test kollu. Il-kultura hija l-bażi ta’ kwalunkwe tibdil  u innovazzjonisoċjali, 
u jkun aħjar li dan il-kunċett jiddaħħal u jiġi enfasizzat fit-titlu ta’ din l-isfida.

Emenda 828
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt fa 
(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Soċjetajiet siguri - Protezzjoni tal-
libertà u s-sigurtà tal-Ewropa u ċ-ċittadini 
tagħha

Or. en

Emenda 829
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt fa 
(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Kultura u oqsma intanġibbli ta' 
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għarfien

Or. en

Emenda 830
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 14 – punt fb 
(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) Bliet intelliġenti u wirt kulturali

Or. en

Emenda 831
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 
ta’ riżorsi u għarfien minn kampijiet, 
teknoloġiji u dixxiplini xjentifiċi differenti 
sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi. L-
attivitajiet għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu 
mir-riċerka sas-suq, b’iffukar ġdid fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni, bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi 
għall-ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, id-disinn, l-innovazzjoni 
xprunata mill-utent aħħari, l-innovazzjoni 
soċjali u l-adozzjoni tal-innovazzjonijiet 
mis-suq.

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 
ta’ riżorsi u għarfien minn kampijiet, 
teknoloġiji, dixxiplini xjentifiċi u 
infrastrutturi ta’ riċerka differenti sabiex 
jiġu indirizzati dawn l-isfidi. L-attivitajiet 
għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu mir-riċerka 
sas-suq, b’iffukar ġdid fuq attivitajiet 
relatati mal-innovazzjoni, bħall-pilotaġġ, 
id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi għall-
ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist pubbliku, 
id-disinn, l-innovazzjoni xprunata mill-
utent aħħari, l-innovazzjoni soċjali u l-
adozzjoni tal-innovazzjonijiet mis-suq.
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Or. en

Emenda 832
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 
ta’ riżorsi u għarfien minn kampijiet, 
teknoloġiji u dixxiplini xjentifiċi differenti 
sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi. L-
attivitajiet għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu 
mir-riċerka sas-suq, b’iffukar ġdid fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni, bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi 
għall-ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, id-disinn, l-innovazzjoni 
xprunata mill-utent aħħari, l-innovazzjoni 
soċjali u l-adozzjoni tal-innovazzjonijiet 
mis-suq.

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-innovazzjoni 
mhux teknoloġika, oranizzazzjonali, 
sistemika u tas-settur pubbliku se tingħata 
attenzjoni daqs kemm jingħataw 
soluzzjonijiet immexxija mit-teknoloġija.
L-enfasi għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa 
kritika ta’ riżorsi u għarfien minn 
kampijiet, teknoloġiji u dixxiplini xjentifiċi 
differenti sabiex jiġu indirizzati dawn l-
isfidi. L-attivitajiet għandhom ikopru ċ-
ċiklu kollu mir-riċerka sas-suq, b’iffukar 
ġdid fuq attivitajiet relatati mal-
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 833
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, fejn ix-xjenza 
bażika, ir-riċerka applikata, it-
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jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 
ta’ riżorsi u għarfien minn kampijiet, 
teknoloġiji u dixxiplini xjentifiċi differenti 
sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi. L-
attivitajiet għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu 
mir-riċerka sas-suq, b’iffukar ġdid fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni, bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi 
għall-ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, id-disinn, l-innovazzjoni 
xprunata mill-utent aħħari, l-innovazzjoni 
soċjali u l-adozzjoni tal-innovazzjonijiet 
mis-suq.

trasferiment tal-għarfien u l-innovazzjoni 
jkunu komponenti importanti u konnessi, 
u li jiffoka fuq il-prijoritajiet tal-politika 
mingħajr ma jiddetermina minn qabel l-
għażla preċiża tat-teknoloġiji jew is-
soluzzjonijiet li għandhom jiġu żviluppati. 
L-enfasi għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa 
kritika ta’ riżorsi u għarfien minn 
kampijiet, teknoloġiji, dixxiplini xjentifiċi 
differenti, li jippermettu l-aċċess għal 
infrastrutturi ta’ riċerka ta’ ivell 
dinji,sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi. 
L-attivitajiet għandhom ikopru ċ-ċiklu 
kollu mir-riċerka sas-suq, b’iffukar ġdid 
fuq ix-xjenza bażika u applikata u fuq 
attivitajiet relatati mat-trasferiment tal-
għarfien u mal-innovazzjoni

Or. en

Emenda 834
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 
ta’ riżorsi u għarfien minn kampijiet, 
teknoloġiji u dixxiplini xjentifiċi differenti 
sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi. L-
attivitajiet għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu 
mir-riċerka sas-suq, b’iffukar ġdid fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni, bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi 
għall-ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, id-disinn, l-innovazzjoni 
xprunata mill-utent aħħari, l-innovazzjoni 
soċjali u l-adozzjoni tal-innovazzjonijiet 

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, fejn ix-xjenza 
bażika, ir-riċerka applikata, it-
trasferiment tal-għarfien u l-innovazzjoni 
jkunu komponenti ta’ importanza ugwali 
u konnessi, u li jiffoka fuq il-prijoritajiet 
tal-politika mingħajr ma jiddetermina minn 
qabel l-għażla preċiża tat-teknoloġiji jew 
is-soluzzjonijiet li għandhom jiġu 
żviluppati. L-enfasi għandha tkun fuq il-
ġbir ta’ massa kritika ta’ riżorsi u għarfien 
minn kampijiet, teknoloġiji u dixxiplini 
xjentifiċi differenti sabiex jiġu indirizzati 
dawn l-isfidi. L-attivitajiet għandhom 
ikopru ċ-ċiklu kollu mir-riċerka sas-suq, 
b’iffukar ġdid fuq attivitajiet relatati mal-
innovazzjoni, bħall-pilotaġġ, id-
dimostrazzjoni, il-pjattaformi għall-
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mis-suq. ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist pubbliku, 
id-disinn, l-innovazzjoni xprunata mill-
utent aħħari, l-innovazzjoni soċjali u l-
adozzjoni tal-innovazzjonijiet mis-suq.

Or. en

Emenda 835
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 
ta’ riżorsi u għarfien minn kampijiet, 
teknoloġiji u dixxiplini xjentifiċi differenti 
sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi. L-
attivitajiet għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu 
mir-riċerka sas-suq, b’iffukar ġdid fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni, bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi 
għall-ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, id-disinn, l-innovazzjoni 
xprunata mill-utent aħħari, l-innovazzjoni 
soċjali u l-adozzjoni tal-innovazzjonijiet 
mis-suq.

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, fejn ix-xjenza 
bażika, ir-riċerka applikata, it-
trasferiment tal-għarfien u l-innovazzjoni 
jkunu komponenti ta’ importanza ugwali 
u konnessi, u li jiffoka fuq il-prijoritajiet 
tal-politika mingħajr ma jiddetermina minn 
qabel l-għażla preċiża tat-teknoloġiji jew 
is-soluzzjonijiet li għandhom jiġu 
żviluppati. L-enfasi għandha tkun fuq il-
ġbir ta’ massa kritika ta’ riżorsi u għarfien 
minn kampijiet, teknoloġiji u dixxiplini 
xjentifiċi differenti sabiex jiġu indirizzati 
dawn l-isfidi. L-attivitajiet għandhom 
ikopru ċ-ċiklu kollu mir-riċerka sas-suq, 
b’iffukar ġdid fuq attivitajiet relatati mal-
innovazzjoni, bħall-pilotaġġ, id-
dimostrazzjoni, il-pjattaformi għall-
ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist pubbliku, 
id-disinn, l-innovazzjoni xprunata mill-
utent aħħari, l-innovazzjoni soċjali u l-
adozzjoni tal-innovazzjonijiet mis-
suqinkluż l-istandardizzar fl-istadji kollha.

Or. en

Emenda 836
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera
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Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 
ta’ riżorsi u għarfien minn kampijiet, 
teknoloġiji u dixxiplini xjentifiċi differenti 
sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi. L-
attivitajiet għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu 
mir-riċerka sas-suq, b’iffukar ġdid fuq
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni, bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi 
għall-ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, id-disinn, l-innovazzjoni 
xprunata mill-utent aħħari, l-innovazzjoni 
soċjali u l-adozzjoni tal-innovazzjonijiet 
mis-suq.

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 
ta’ riżorsi u għarfien minn kampijiet, 
teknoloġiji u dixxiplini xjentifiċi differenti 
sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi. L-
attivitajiet għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu 
mir-riċerka sas-suq, b’iffukar ġdid fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni, bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi 
għall-ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, id-disinn, l-innovazzjoni 
xprunata mill-utent aħħari, l-innovazzjoni 
soċjali u l-adozzjoni tal-innovazzjonijiet 
mis-suq. Biex jintlaħaq dan il-għan, se 
jiġi stabbilit ukoll programm 
interdixxiplinari speċifiku dwar l-aspetti 
etiċi, legali u soċjali tax-xjenza u tat-
teknoloġija, b’baġit speċifiku awtonomu.

Or. en

Emenda 837
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 
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ta’ riżorsi u għarfien minn kampijiet, 
teknoloġiji u dixxiplini xjentifiċi differenti 
sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi. L-
attivitajiet għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu 
mir-riċerka sas-suq, b’iffukar ġdid fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni, bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi 
għall-ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, id-disinn, l-innovazzjoni 
xprunata mill-utent aħħari, l-innovazzjoni 
soċjali u l-adozzjoni tal-innovazzjonijiet 
mis-suq.

ta’ riżorsi u għarfien minn kampijiet, 
teknoloġiji, dixxiplini xjentifiċi differenti, 
li jippermettu l-aċċess għal infrastrutturi 
ta’ riċerka ta’ ivell dinji,sabiex jiġu 
indirizzati dawn l-isfidi. L-attivitajiet 
għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu mir-riċerka 
sas-suq, b’iffukar ġdid fuq attivitajiet 
relatati mal-innovazzjoni, bħall-pilotaġġ, 
id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi għall-
ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist pubbliku u 
għall-akkwist prekummerċjali, id-disinn, 
l-innovazzjoni xprunata mill-utent aħħari, 
l-innovazzjoni soċjali u l-adozzjoni tal-
innovazzjonijiet mis-suq.

Or. en

Emenda 838
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 
ta’ riżorsi u għarfien minn kampijiet, 
teknoloġiji u dixxiplini xjentifiċi differenti 
sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi. L-
attivitajiet għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu 
mir-riċerka sas-suq, b’iffukar ġdid fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni, bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi 
għall-ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, id-disinn, l-innovazzjoni 
xprunata mill-utent aħħari, l-innovazzjoni 
soċjali u l-adozzjoni tal-innovazzjonijiet 
mis-suq.

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 
ta’ riżorsi u għarfien minn kampijiet, 
teknoloġiji u dixxiplini xjentifiċi differenti 
sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi. L-
attivitajiet għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu 
mir-riċerka sas-suq, b’iffukar ġdid fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni, bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi 
għall-ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, id-disinn, l-innovazzjoni 
xprunata mill-utent aħħari, l-innovazzjoni 
soċjali u l-adozzjoni tal-innovazzjonijiet 
mis-suq. Biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ 
Orizzont 2020, b’mod partikolari bi rbit 
mal-Parti III dwar l-isfidi tas-soċjetà, se 
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jkun jeħtieġ li firxa wiesgħa ta’ persuni 
interessati jkunu involuti fil-proġetti 
kollaborattivi, minn istituzzjonijiet u 
impriżi tar-riċerka għal utenti mis-settur 
pubbliku u min dak privat.

Or. en

Emenda 839
Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 
ta’ riżorsi u għarfien minn kampijiet, 
teknoloġiji u dixxiplini xjentifiċi differenti 
sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi. L-
attivitajiet għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu 
mir-riċerka sas-suq, b’iffukar ġdid fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni, bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi 
għall-ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, id-disinn, l-innovazzjoni 
xprunata mill-utent aħħari, l-innovazzjoni 
soċjali u l-adozzjoni tal-innovazzjonijiet 
mis-suq.

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 
ta’ riżorsi u għarfien minn kampijiet, 
teknoloġiji u dixxiplini xjentifiċi differenti 
sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi, kif 
jista’ jsir permezz tat-twaqqif ta’ sħubijiet 
Istituzzjonali bejn il-pubbliku u l-privat. 
L-attivitajiet għandhom ikopru ċ-ċiklu 
kollu mir-riċerka sas-suq, b’iffukar ġdid 
fuq attivitajiet relatati mal-innovazzjoni, 
bħall-pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-
pjattaformi għall-ittestjar, l-appoġġ għall-
akkwist pubbliku, id-disinn, l-innovazzjoni 
xprunata mill-utent aħħari, l-innovazzjoni 
soċjali u l-adozzjoni tal-innovazzjonijiet 
mis-suq.

Or. en

Emenda 840
Marisa Matias
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Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 
ta’ riżorsi u għarfien minn kampijiet, 
teknoloġiji u dixxiplini xjentifiċi differenti 
sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi. L-
attivitajiet għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu 
mir-riċerka sas-suq, b’iffukar ġdid fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni, bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi 
għall-ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, id-disinn, l-innovazzjoni 
xprunata mill-utent aħħari, l-innovazzjoni 
soċjali u l-adozzjoni tal-innovazzjonijiet 
mis-suq.

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom jieħdu 
approċċ orjentat lejn l-isfidi, li jiffoka fuq 
il-prijoritajiet tal-politika mingħajr ma 
jiddetermina minn qabel l-għażla preċiża 
tat-teknoloġiji jew is-soluzzjonijiet li 
għandhom jiġu żviluppati. L-enfasi 
għandha tkun fuq il-ġbir ta’ massa kritika 
ta’ riżorsi u għarfien minn kampijiet, 
teknoloġiji u dixxiplini xjentifiċi differenti 
sabiex jiġu indirizzati dawn l-isfidi. L-
attivitajiet għandhom ikopru ċ-ċiklu kollu 
mir-riċerka sas-suq, kif ukoll l-impatt fuq 
is-soċjetà, b’iffukar ġdid fuq attivitajiet 
relatati mal-innovazzjoni, bħall-pilotaġġ, 
id-dimostrazzjoni, il-pjattaformi għall-
ittestjar, l-appoġġ għall-akkwist pubbliku, 
id-disinn, l-innovazzjoni xprunata mill-
utent aħħari, l-innovazzjoni soċjali u l-
adozzjoni tal-innovazzjonijiet mis-suq.

Or. en

Emenda 841
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jittieħed approċċ ibbażat fuq l-
isfidi, jeħtieġ li jkun hemm ippjanar 
strateġiku koordinat ta’ attivitajiet ta’ 
riċerka u innovazzjoni. Il-koordinazzjoni 
tista’ tindirizza l-frammentazzjoni u 
ttejjeb l-użu tar-riżorsi teknoloġiċi u 
infrastrutturali permezz tal-komunità tar-
riċerka kollha relatata ma’ kull sfida. 
Barra minn hekk, fil-biċċa l-kbira tal-
każijiet, is-suċċess fl-innovazzjoni jeħtieġ 
impenn fit-tul sabiex tkun sostnuta 
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riċerka eċċellenti. L-azzjonijiet strateġiċi 
u l-konsulenza xjentifika jistgħu jiżguraw 
kontribut espert fil-politka mill-bidu nett, 
innovazzjoni u kompetittività avvanzata 
billi tinftiehem il-komplessità taċ-ċiklu 
tal-innovazzjoni, u jinkoraġġixxu l-
parteċipazzjoni minn iktar riċerkaturi 
minn pajjiżi differenti. Ir-riċerka 
strateġika u l-koordinazzjoni tal-
innovazzjoni fuq kull sfida bbażata fuq it-
tmexxija xjentifika għandha tiġi stabbilita 
mill-Bordijiet tat-Tmexxija Settorjali ta’ 
esperti indipendenti ta’ livell għoli li 
jikkontribwixxu sabiex jiddefinixxu l-
programmi tar-riċerka u l-innovazzjoni 
bbażati fuq l-aħjar tmexxija u jipprovdu l-
impetu u l-għodod meħtieġa għall-
promozzjoni tal-interazzjoni u s-sinerġiji 
fuq skala ikbar.

Or. en

Emenda 842
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jittieħed approċċ ibbażat fuq l-
isfidi, jeħtieġ li jkun hemm ippjanar 
strateġiku koordinat ta’ attivitajiet ta’ 
riċerka u innovazzjoni. Il-koordinazzjoni 
tista’ tindirizza l-frammentazzjoni u 
ttejjeb l-użu tar-riżorsi teknoloġiċi u 
infrastrutturali permezz tal-komunità tar-
riċerka kollha relatata ma’ kull sfida. 
Barra minn hekk, fil-biċċa l-kbira tal-
każijiet, is-suċċess fl-innovazzjoni jeħtieġ 
impenn fit-tul sabiex tkun sostnuta 
riċerka eċċellenti. L-azzjonijiet strateġiċi 
u t-tmexxija xjentifika jistgħu jiżguraw 
input espert fil-politka mill-bidu nett, 
innovazzjoni u kompetittività avvanzata 
billi tinftiehem il-komplessità taċ-ċiklu 
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tal-innovazzjoni, u jinkoraġġixxu l-
parteċipazzjoni minn iktar riċerkaturi 
minn pajjiżi differenti. Biex twettaq 
koordinament strateġiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fuq kull sfida, se jkun jeħtieġ 
li l-Kummissjoni tikkonsulta persuni 
interessati mid-dinja akkademika, l-
industrija, utenti aħħarin u s-soċjetà 
ċivili, tal-ogħla fama u għarfien espert 
adegwat, inklużi xjenzati, inġiniera u 
intraprenditrui, b’tali mod li tiżgura d-
diversità tas-setturi u tal-oqsma ta’ 
riċerka kollha kkonċernati. Dan se 
jippermetti li jsir monitoraġġ tal-
adegwatezza u s-suffiċjenza tal-azzjonijiet 
preżenti u ppjanati u t-tkattir tal-għarfien 
dwar suġġetti li sfaw traskurati u dwar 
sfozi duplikati. Il-Kummisjsoi għandha 
tagħmel ħilitha biex tuża strumenti 
eżistenti għal dan il-għan, kull fejn dan 
ikun possibbli fl-implimentazzjoni ta’ 
Orizzont 2020, bħal, inter alia, is-
Sħubijiet Innovattivi Ewropej, il-
Pjattaformi Ewropej tat-Teknoloġija u l-
Inizjattiva tal-Programmazzjoni 
Konġunta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda msejsa fuq ideat mir-rapport ta’ Teresa Riera Madurell, emenda 89, u r-rapport 
ta’ Maria da Graca Carvalho, emenda 25.

Emenda 843
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jittieħed approċċ ibbażat fuq l-
isfidi, jeħtieġ li jkun hemm ippjanar 
strateġiku koordinat ta’ attivitajiet ta’ 
riċerka u innovazzjoni. Il-koordinazzjoni 
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tista’ tindirizza l-frammentazzjoni u 
ttejjeb l-użu tar-riżorsi teknoloġiċi u 
infrastrutturali permezz tal-komunità tar-
riċerka kollha relatata ma’ kull sfida. 
Barra minn hekk, fil-biċċa l-kbira tal-
każijiet, is-suċċess fl-innovazzjoni jeħtieġ 
impenn fit-tul sabiex tkun sostnuta 
riċerka eċċellenti. L-azzjonijiet strateġiċi 
u t-tmexxija xjentifika jistgħu jiżguraw 
input espert fil-politka mill-bidu nett, 
innovazzjoni u kompetittività avvanzata 
billi tinftiehem il-komplessità taċ-ċiklu 
tal-innovazzjoni, u jinkoraġġixxu l-
parteċipazzjoni minn iktar riċerkaturi 
minn pajjiżi differenti. Ir-riċerka 
strateġika u l-koordinazzjoni tal-
innovazzjoni fuq kull sfida għandha tiġi 
stabbilita mill-Bordijiet tat-Tmexxija 
Settorjali ta’ esperti indipendenti ta’ livell 
għoli mid-dinja akkademika, l-industrija, 
utenti aħħarin u s-soċjetà ċivili, magħżula 
permezz ta’ proċess miftuħ u trasparenti, 
li jikkontribwixxu sabiex jiddefinixxu l-
programmi tar-riċerka u l-innovazzjoni 
bbażati fuq l-aħjar tmexxija u jipprovdu l-
impetu u l-għodod meħtieġa għall-
promozzjoni tal-interazzjoni u s-sinerġiji 
fuq skala ikbar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kull Bord ta’ Konsulenza Strateġika għandu jkun magħmul minn membri bbilanċjati u ta’ 
livell għoli minn kommunitajiet ta’ persuni interessati (xjenza, industrija, utenti aħħarin u 
oħrajn). Ir-rwol ta’ dawn il-Bordijiet/Kunsilli jkun li jagħtu pariri strateġiċi fuq bażi 
kontinwa dwar l-azzjonijietl i jkunu qed isiru u li jkunu qed jiġu ppjanati f’Orizzont 2020 u 
f’oqsma ta’ politika Komunitarja relatati, u li jindirizzaw il-koordinament meħtieġ bejn lil-
bosta strumenti u inizjattivi (programmar konġunt, PPPs, P2Ps, KICs, EIPs u oħrajn).

Emenda 844
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 15a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jittieħed l-approċċ ibbażat fuq l-
isfidi, huwa meħtieġ ippjanar strateġiku 
koordinat ta’ attivitajiet ta’ riċerka u 
innovazzjoni. Il-koordinazzjoni tista’ 
tindirizza l-frammentazzjoni u ttejjeb l-
użu tar-riżorsi teknoloġiċi u 
infrastrutturali permezz tal-komunità tar-
riċerka kollha relatata ma’ kull sfida. 
Barra minn hekk, fil-biċċa l-kbira tal-
każijiet, is-suċċess fl-innovazzjoni jeħtieġ 
impenn fit-tul sabiex tkun sostnuta 
riċerka eċċellenti. L-azzjonijiet strateġiċi 
u t-tmexxija xjentifika jistgħu jiżguraw 
input espert fil-politka mill-bidu nett, 
innovazzjoni u kompetittività avvanzata 
billi tinftiehem il-komplessità taċ-ċiklu 
tal-innovazzjoni, u jinkoraġġixxu l-
parteċipazzjoni minn iktar riċerkaturi 
minn pajjżi differenti. Ir-riċerka 
strateġika u l-koordinazzjoni tal-
innovazzjoni fuq kull sfida bbażata fuq it-
tmexxija xjentifika għandha tiġi stabbilita 
mill-Bordijiet tat-Tmexxija Settorjali ta’ 
esperti indipendenti ta’ livell għoli li 
jikkontribwixxu sabiex jiddefinixxu l-
programmi tar-riċerka u l-innovazzjoni 
bbażati fuq l-aħjar tmexxija u jipprovdu l-
impetu u l-għodod meħtieġa għall-
promozzjoni tal-interazzjoni u s-sinerġiji 
fuq skala ikbar. Ir-rwol ta’ dawn il-
Bordijiet ikun li jagħtu pariri strateġiċi 
fuq bażi kontinwa fuq l-azzjonijiet li 
jkunu qed jitwettqu u fuq dawk li jkunu 
qed jiġu ppjanati taħt Orizzont 2020 u l-
oqsma ta’ politika Komunitarja relatati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li r-rwol u d-dmirijiet tal-Bordijiet Settorjali ta’ Tmexxija jkunu definiti ċar.
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Emenda 845
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taħt kull sfida tas-soċjetà, prijoritajiet u 
objettivi ta’ riċerka għandhom jiġu 
stabbiliti b’mod trasparenti u 
parteċipatorju, permezz tal-involviment 
ibbilanċjat ta’ parteċipanti inkluż il-
komunità xjentifika, riċerkaturi (anki 
minn organizzazzjonijiet ta’ riċerka 
iżgħar), is-settur pubblik, is-settur privat u 
u b’mod partikolari l-SMEs, l-
Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili u 
partijiet interessati oħra kif ikun rilevanti; 
b’mod partikolari, il-Kummissjoni se 
tistabbilixxi pjattaformi speċifiċi għad-
djalogu bejn iċ-ċittadini u l-
Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili ma’ 
atturi tar-riċerka fil-prijoritajiet tar-
riċerka taħt l-isfidi tas-soċjetà;

Or. en

Emenda 846
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-provvista 
ta’ bażi soda ta’ evidenza għat-tfassil tal-

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Ix-xjenzi umani u soċjali 
għandhom ikunu rrappreżentati 
f’kumitati tal-programmi u fi gruppi ta’ 
esperti inkarigati bl-evalwazzjoni tal-
proġetti u l-programmi dwar is-suġġetti 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
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politika fil-livelli internazzjonali, tal-
Unjoni, nazzjonali u reġjonali. Minħabba 
n-natura globali ta’ ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma’ pajjiżi terzi 
għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”.

ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
Bl-istess mod, fl-isfidi kollha se jiġi 
integrat fokus fuq il-ġeneru u fuq l-
ugwaljanza bejn is-sessi. L-appoġġ se 
jiffoka wkoll fuq il-provvista ta’ bażi soda 
ta’ evidenza għat-tfassil tal-politika fil-
livelli internazzjonali, tal-Unjoni, 
nazzjonali u reġjonali. Minħabba n-natura 
globali ta’ ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma’ pajjiżi terzi 
għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa meħtieġ biex ikun garantit li x-xjenzi umani u soċjali la jisfaw marġinalizzati u 
lanqas strumentalizzati billi jingħataw biss il-kompitu ta’ studji tal-perċezzjoni jew l-
aċċettabbiltà tal-innovazzjoni. Dan jiggarantixxi l-pluridixxiplinarjetà tar-riċerka li tittratta 
sfidi tas-soċjetà.

Emenda 847
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-provvista 
ta’ bażi soda ta’ evidenza għat-tfassil tal-
politika fil-livelli internazzjonali, tal-
Unjoni, nazzjonali u reġjonali. Minħabba 

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Ix-xjenzi umani u soċjali 
għandhom ikunu rrappreżentati 
f’kumitati tal-programmi u fi gruppi ta’ 
esperti inkarigati bl-evalwazzjoni tal-
proġetti u l-programmi dwar is-suġġetti 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku 
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n-natura globali ta’ ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma’ pajjiżi terzi 
għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”.

“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-provvista 
ta’ bażi soda ta’ evidenza għat-tfassil tal-
politika fil-livelli internazzjonali, tal-
Unjoni, nazzjonali u reġjonali. Minħabba 
n-natura globali ta’ ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma’ pajjiżi terzi 
għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa assolutament meħtieġ biex ikun garantit li x-xjenzi umani u soċjali la jisfaw 
marġinalizzati u lanqas strumentalizzati billi jingħataw biss il-kompitu ta’ studji tal-
perċezzjoni jew l-aċċettabbiltà tal-innovazzjoni. Dan jiggarantixxi l-pluridixxiplinarjetà tar-
riċerka li tittratta sfidi tas-soċjetà.

Emenda 848
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Annex 1 – broad lines of the specific objectives and activities – paragraph 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-provvista 
ta’ bażi soda ta’ evidenza għat-tfassil tal-
politika fil-livelli internazzjonali, tal-
Unjoni, nazzjonali u reġjonali. Minħabba 
n-natura globali ta’ ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma’ pajjiżi terzi 
għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Għandhom ikunu integrati bis-
sħiħ fil-programmi ta’ ħidma permezz ta’ 
rappreżentanza fil-kumitati tal-
programmi u l-gruppi tal-esperti 
inkarigati mill-evalwazzjoni tal-proġetti u 
l-programmi fuq kull suġġett, u permezz 
tal-iżvilupp ta’ sejħiet orjentati lejn ix-
xjenzi soċjali.  Barra minn dan, l-iżvilupp 
bażiku ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-provvista 
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appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”.

ta’ bażi soda ta’ evidenza għat-tfassil tal-
politika fil-livelli internazzjonali, tal-
Unjoni, nazzjonali u reġjonali. Minħabba 
n-natura globali ta’ ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma’ pajjiżi terzi 
għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”.

Or. en

Emenda 849
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-provvista 
ta’ bażi soda ta’ evidenza għat-tfassil tal-
politika fil-livelli internazzjonali, tal-
Unjoni, nazzjonali u reġjonali. Minħabba 
n-natura globali ta’ ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma’ pajjiżi terzi 
għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”.

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-provvista 
ta’ bażi soda ta’ evidenza għat-tfassil tal-
politika fil-livelli internazzjonali, tal-
Unjoni, nazzjonali u reġjonali. Minħabba 
n-natura globali ta’ ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma’ pajjiżi terzi 
għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida, 
b’attenzjoni speċjali għall-ifid ta’ sforzi 
globali li jirrikjedu massa kritika biex l-
Ewropa tkun tista’ tieħu sehem u fejn l-
Ewropa tkun tista’ tieħu rwol mexxej.. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”.

Or. en



PE492.761v03-00 52/167 AM\907534MT.doc

MT

Emenda 850
Henri Weber

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-provvista 
ta’ bażi soda ta’ evidenza għat-tfassil tal-
politika fil-livelli internazzjonali, tal-
Unjoni, nazzjonali u reġjonali. Minħabba 
n-natura globali ta’ ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma’ pajjiżi terzi 
għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”.

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Għandhom ikunu rrappreżentati 
fil-kumitati tal-programmi u fil-Gruppi 
ta’ Esperti inkarigati mill-valutazzjoni tal-
proġetti u l-programmi fl-oqsma kolha.
Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku ta’ dawn 
id-dixxiplini għandu jkun appoġġat taħt l-
objettiv speċifiku “Soċjetajiet inklużivi, 
innovattivi u siguri”. L-appoġġ se jiffoka 
wkoll fuq il-provvista ta’ bażi soda ta’ 
evidenza għat-tfassil tal-politika fil-livelli 
internazzjonali, tal-Unjoni, nazzjonali u 
reġjonali. Minħabba n-natura globali ta’ 
ħafna mill-isfidi, il-kooperazzjoni 
strateġika ma’ pajjiżi terzi għandha tkun 
parti integrali ta’ kull sfida. Barra minn 
hekk, għandu jiġi pprovdut appoġġ 
trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”.

Or. fr

Emenda 851
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
flimkien ma’ kunsiderazzjonijiet ta’ 
sigurtà għandhom ikunu parti integrali tal-
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kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-provvista 
ta’ bażi soda ta’ evidenza għat-tfassil tal-
politika fil-livelli internazzjonali, tal-
Unjoni, nazzjonali u reġjonali. Minħabba 
n-natura globali ta’ ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma’ pajjiżi terzi 
għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”.

attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-provvista 
ta’ bażi soda ta’ evidenza għat-tfassil tal-
politika fil-livelli internazzjonali, tal-
Unjoni, nazzjonali u reġjonali. Minħabba 
n-natura globali ta’ ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma’ pajjiżi terzi 
għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sigurtà hija fattur inerenti għall-objettivi kollha msemmija hawn fuq, u jeħtieġ li titqies bl-
istess mod bħax-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi biex ikun hemm garanzija li l-
implimentazzjoni tirnexxi.

Emenda 852
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-provvista 
ta’ bażi soda ta’ evidenza għat-tfassil tal-
politika fil-livelli internazzjonali, tal-
Unjoni, nazzjonali u reġjonali. Minħabba 
n-natura globali ta’ ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma’ pajjiżi terzi 

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-provvista 
ta’ bażi soda ta’ evidenza għat-tfassil tal-
politika fil-livelli internazzjonali, tal-
Unjoni, nazzjonali, reġjonali u lokali. 
Minħabba n-natura globali ta’ ħafna mill-
isfidi, il-kooperazzjoni strateġika ma’ 
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għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”.

pajjiżi terzi għandha tkun parti integrali ta’ 
kull sfida. Barra minn hekk, għandu jiġi 
pprovdut appoġġ trasversali għall-
kooperazzjoni internazzjonali taħt l-
objettiv speċifiku “Soċjetajiet inklużivi, 
innovattivi u siguri”.

Or. ro

Emenda 853
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-provvista 
ta’ bażi soda ta’ evidenza għat-tfassil tal-
politika fil-livelli internazzjonali, tal-
Unjoni, nazzjonali u reġjonali. Minħabba 
n-natura globali ta’ ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma’ pajjiżi terzi 
għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”.

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
Bl-istess mod, fl-isfidi kollha se jiġi 
integrat fokus fuq il-ġeneru u fuq l-
ugwaljanza bejn is-sessi. L-appoġġ se 
jiffoka wkoll fuq il-provvista ta’ bażi soda 
ta’ evidenza għat-tfassil tal-politika fil-
livelli internazzjonali, tal-Unjoni, 
nazzjonali u reġjonali. Minħabba n-natura
globali ta’ ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma’ pajjiżi terzi 
għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”.

Or. en

Emenda 854
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler
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Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-provvista 
ta’ bażi soda ta’ evidenza għat-tfassil tal-
politika fil-livelli internazzjonali, tal-
Unjoni, nazzjonali u reġjonali. Minħabba 
n-natura globali ta’ ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma’ pajjiżi terzi 
għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”.

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku ‘L-
Ewropa f’dinja li qed tinbidel – soċjetajiet 
inklużivi, innovattivi u riflessivi’. L-
appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-provvista ta’ 
bażi soda ta’ evidenza għat-tfassil tal-
politika fil-livelli internazzjonali, tal-
Unjoni, nazzjonali u reġjonali. Minħabba 
n-natura globali ta’ ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma’ pajjiżi terzi 
għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku “L-
Ewropa f’dinja li qed tinbidel – soċjetajiet 
inklużivi, innovattivi u riflessivi”.

Or. en

Emenda 855
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-provvista 
ta’ bażi soda ta’ evidenza għat-tfassil tal-
politika fil-livelli internazzjonali, tal-

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu dimensjoni orizzontali u 
parti integrali tal-attivitajiet biex jiġu 
indirizzati l-isfidi kollha. Barra minn dan, 
l-iżvilupp bażiku ta’ dawn id-dixxiplini 
għandu jkun appoġġat taħt l-objettiv 
speċifiku “Soċjetajiet inklużivi, innovattivi 
u siguri”. L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-
provvista ta’ bażi soda ta’ evidenza għat-
tfassil tal-politika fil-livelli internazzjonali, 
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Unjoni, nazzjonali u reġjonali. Minħabba 
n-natura globali ta’ ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma’ pajjiżi terzi 
għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”.

tal-Unjoni, nazzjonali u reġjonali. 
Minħabba n-natura globali ta’ ħafna mill-
isfidi, il-kooperazzjoni strateġika ma’ 
pajjiżi terzi għandha tkun parti integrali ta’ 
kull sfida. Barra minn hekk, għandu jiġi 
pprovdut appoġġ trasversali għall-
kooperazzjoni internazzjonali taħt l-
objettiv speċifiku “Soċjetajiet inklużivi, 
innovattivi u siguri”.

Or. en

Emenda 856
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi 
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-provvista 
ta’ bażi soda ta’ evidenza għat-tfassil tal-
politika fil-livelli internazzjonali, tal-
Unjoni, nazzjonali u reġjonali. Minħabba 
n-natura globali ta’ ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma’ pajjiżi terzi 
għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”.

Ix-xjenzi soċjali u l-istudji umanistiċi kif 
ukoll l-integrazzjoni tas-soċjetà ċivili
għandhom ikunu parti integrali tal-
attivitajiet biex jiġu indirizzati l-isfidi 
kollha. Barra minn dan, l-iżvilupp bażiku 
ta’ dawn id-dixxiplini għandu jkun 
appoġġat taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-appoġġ se jiffoka wkoll fuq il-provvista 
ta’ bażi soda ta’ evidenza għat-tfassil tal-
politika fil-livelli internazzjonali, tal-
Unjoni, nazzjonali u reġjonali. Minħabba 
n-natura globali ta’ ħafna mill-isfidi, il-
kooperazzjoni strateġika ma’ pajjiżi terzi 
għandha tkun parti integrali ta’ kull sfida. 
Barra minn hekk, għandu jiġi pprovdut 
appoġġ trasversali għall-kooperazzjoni 
internazzjonali taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”.

Or. en

Emenda 857
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku “Soċjetajiet inklużivi, 
innovattivi u siguri” jinkludi wkoll attività 
biex tagħlaq id-diviżjoni bejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni permezz ta’ miżuri speċifiċi 
biex tiġi rilaxxata l-eċċellenza f’reġjuni 
anqas żviluppati tal-Unjoni.

L-objettiv speċifiku “Soċjetajiet inklużivi, 
innovattivi u siguri” jinkludi wkoll attività 
biex tegħleb id-diverġenzi rigward  bejn ir-
riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ miżuri 
speċifiċi biex tiġi rilaxxata l-eċċellenza 
f’pajjiżi u territorji barranin assoċjati kif 
ukoll f’reġjuni anqas żviluppati tal-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li r-riċerka u l-innovazzjoni jkunu inkoraġġiti fil-pajjiżi u t-territorji barranin.

Emenda 858
Ioan Enciu

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku “Soċjetajiet inklużivi, 
innovattivi u siguri” jinkludi wkoll attività 
biex tagħlaq id-diviżjoni bejn ir-riċerka u l-
innovazzjoni permezz ta’ miżuri speċifiċi 
biex tiġi rilaxxata l-eċċellenza f’reġjuni 
anqas żviluppati tal-Unjoni.

L-objettiv speċifiku “Soċjetajiet inklużivi, 
innovattivi u siguri” jinkludi wkoll attività 
biex tegħleb id-diverġenzi rigward ir-
riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ miżuri 
speċifiċi biex jippromwovu, jippermettu, 
jiżviluppaw u jirrilaxxaw l-eċċellenza 
f’reġjuni anqas żviluppati tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 859
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness I – Linji ġenerali tal-objettivi u l-attivitajiet speċifiċi – paragrafu 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT għandu jkollu rwol prinċipali fejn 
jiġbor flimkien ir-riċerka eċċellenti, l-
edukazzjoni u l-innovazzjoni u b'hekk 
jintegra t-trijangolu tal-għarfien. L-EIT 
għandu jagħmel dan primarjament permezz 
tal-Komunitajiet tal-Għarfien u l-
Innovazzjoni (KICs). Barra minn hekk 
għandu jiżgura li l-esperjenzi jiġu 
kondiviżi lil hinn mill-KICs permezz ta' 
miżuri ta’ disseminazzjoni u kondiviżjoni 
tal-għarfien immirati, u b’hekk issir 
promozzjoni ta’ adozzjoni iktar malajr tal-
mudelli tal-innovazzjoni madwar l-Unjoni.

L-EIT għandu jkollu rwol prinċipali fejn 
jiġbor flimkien ir-riċerka eċċellenti, l-
edukazzjoni u l-innovazzjoni u b'hekk 
jintegra t-trijangolu tal-għarfien. L-EIT 
għandu jagħmel dan primarjament permezz 
tal-Komunitajiet tal-Għarfien u l-
Innovazzjoni (KICs). Barra minn hekk 
għandu jiżgura li l-esperjenzi jiġu 
kondiviżi bejn u lil hinn mill-KICs 
permezz ta' miżuri ta’ disseminazzjoni u 
kondiviżjoni tal-għarfien immirati, u 
b’hekk issir promozzjoni ta’ adozzjoni 
iktar malajr tal-mudelli tal-innovazzjoni 
madwar l-Unjoni.

Or. en

Emenda 860
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa stabilixxiet l-ambizzjoni tagħha 
li timxi għal mudell ekonomiku ġdid 
ibbażat fuq tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv. Din it-tip ta’ transformazzjoni 
se tkun teħtieġ aktar minn titjib 
inkrimentali fit-teknoloġiji attwali. Din 
tirrikjedi kapaċità ħafna ogħla għal 
innovazzjoni bbażata fuq ix-xjenza 
stimulata minn għarfien radikali ġdid, 
sabiex l-Ewropa tkun tista’ tassumi rwol 
ta’ mexxejja fil-ħolqien ta’ bidliet 
paradigmatiċi teknoloġiċi li se jkunu l-
katalizzaturi ewlenin tat-tkabbir fil-
produttività, il-kompetittività, il-ġid u l-
progress soċjali fil-ġejjieni. Tali bidliet 
paradigmatiċi storikament kellhom it-
tendenza li joriġinaw mill-bażi tax-xjenza 
tas-settur pubbliku qabel ma pproċedew 

L-Ewropa stabilixxiet l-ambizzjoni tagħha 
li timxi għal mudell ekonomiku ġdid 
ibbażat fuq tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv. Din it-tip ta’ transformazzjoni 
se tkun teħtieġ aktar minn titjib 
inkrimentali fit-teknoloġiji attwali. Din 
tirrikjedi kapaċità ħafna ogħla għal 
innovazzjoni bbażata fuq ix-xjenza 
stimulata minn għarfien radikali ġdid, 
sabiex l-Ewropa tkun tista’ tassumi rwol 
ta’ mexxejja fil-ħolqien ta’ bidliet 
paradigmatiċi teknoloġiċi li se jkunu l-
katalizzaturi ewlenin tat-tkabbir fil-
produttività, il-kompetittività, il-ġid u l-
progress soċjali fil-ġejjieni. Tali bidliet 
paradigmatiċi storikament x’aktarx 
oriġinaw mir-riċerka bażika xprunata 
mill-kurżità qabel ma pproċedew biex 
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biex jibnu l-pedamenti għal industriji u 
setturi kompletament ġodda.

jibnu l-pedamenti għal industriji u setturi 
kompletament ġodda.

Or. en

Emenda 861
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa stabilixxiet l-ambizzjoni tagħha 
li timxi għal mudell ekonomiku ġdid 
ibbażat fuq tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv. Din it-tip ta’ transformazzjoni 
se tkun teħtieġ aktar minn titjib 
inkrimentali fit-teknoloġiji attwali. Din 
tirrikjedi kapaċità ħafna ogħla għal 
innovazzjoni bbażata fuq ix-xjenza 
stimulata minn għarfien radikali ġdid, 
sabiex l-Ewropa tkun tista’ tassumi rwol 
ta’ mexxejja fil-ħolqien ta’ bidliet 
paradigmatiċi teknoloġiċi li se jkunu l-
katalizzaturi ewlenin tat-tkabbir fil-
produttività, il-kompetittività, il-ġid u l-
progress soċjali fil-ġejjieni. Tali bidliet 
paradigmatiċi storikament kellhom it-
tendenza li joriġinaw mill-bażi tax-xjenza 
tas-settur pubbliku qabel ma pproċedew 
biex jibnu l-pedamenti għal industriji u 
setturi kompletament ġodda.

L-Ewropa stabilixxiet l-ambizzjoni tagħha 
li timxi għal mudell ekonomiku ġdid 
ibbażat fuq tkabbir intelliġenti, sostenibbli 
u inklużiv. Din it-tip ta’ trasformazzjoni se 
tkun teħtieġ aktar minn titjib inkrimentali 
fit-teknoloġiji u l-għarfien attwali. Din 
tirrikjedi kapaċità ħafna ogħla għax-xjenza 
bażika u għal innovazzjoni bbażata fuq ix-
xjenza stimulata minn għarfien radikali 
ġdid, sabiex l-Ewropa tkun tista’ tassumi 
rwol ta’ mexxejja fil-ħolqien ta’ bidliet 
paradigmatiċi xjentifiċi u teknoloġiċi li se 
jkunu l-katalizzaturi ewlenin tat-tkabbir fil-
produttività, il-kompetittività, il-ġid u l-
progress soċjali fil-ġejjieni. Tali bidliet 
paradigmatiċi storikament kellhom it-
tendenza li joriġinaw mill-bażi tax-xjenza 
tas-settur pubbliku qabel ma pproċedew 
biex jibnu l-pedamenti għal industriji u 
setturi kompletament ġodda.

Or. en

Emenda 862
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parti kbira oħra tal-isfida hija li f’bosta 
pajjiżi Ewropej is-settur pubbliku għadu 
ma joffrix b’mod suffiċjenti kundizzjonijiet 
attraenti għall-aħjar riċerkaturi. Il-proċess 
biex riċerkaturi żagħżagħ b’talent isiru 
xjenzati indipendenti bħala dritt tagħhom 
jista’ jieħu ħafna snin. Dan iwassal għal 
ħela drammatika tal-potenzjal tar-riċerka 
tal-Ewropa għaliex idewwem l-emerġenza 
tal-ġenerazzjoni li jmiss ta’ riċerkaturi, li 
jġibu ideat u enerġija ġodda, u 
jinkoraġġixxi lil riċerkaturi eċċellenti li 
jkunu qed jibdew il-karriera tagħhom biex 
ifittxu avvanz xi mkien ieħor.

Parti kbira oħra tal-isfida hija li f’bosta 
pajjiżi Ewropej is-settur pubbliku għadu 
ma joffrix b’mod suffiċjenti kundizzjonijiet 
attraenti għall-aħjar riċerkaturi. Il-proċess 
biex riċerkaturi żagħżagħ b’talent isiru 
xjenzati indipendenti bħala dritt tagħhom 
jista’ jieħu ħafna snin. Dan iwassal għal 
ħela drammatika tal-potenzjal tar-riċerka 
tal-Ewropa għaliex idewwem u f'xi każijiet 
saħansitra jfixkel l-emerġenza tal-
ġenerazzjoni li jmiss ta’ riċerkaturi, li jġibu 
ideat u enerġija ġodda, għax jinkoraġġixxi 
lil riċerkaturi eċċellenti li jkunu qed jibdew 
il-karriera tagħhom biex ifittxu avvanz xi 
mkien ieħor.

Or. en

Emenda 863
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Annex 1 – Part 1 – point 1 – point 1.1 – paragraph 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parti kbira oħra tal-isfida hija li f’bosta 
pajjiżi Ewropej is-settur pubbliku għadu
ma joffrix b’mod suffiċjenti 
kundizzjonijiet attraenti għall-aħjar 
riċerkaturi. Il-proċess biex riċerkaturi 
żagħżagħ b’talent isiru xjenzati 
indipendenti bħala dritt tagħhom jista’ 
jieħu ħafna snin. Dan iwassal għal ħela 
drammatika tal-potenzjal tar-riċerka tal-
Ewropa għaliex idewwem l-emerġenza tal-
ġenerazzjoni li jmiss ta’ riċerkaturi, li jġibu 
ideat u enerġija ġodda, u jinkoraġġixxi lil 
riċerkaturi eċċellenti li jkunu qed jibdew il-
karriera tagħhom biex ifittxu avvanz xi 
mkien ieħor.

Parti kbira oħra tal-isfida hija li f’bosta 
pajjiżi Ewropej is-settur pubbliku u dak 
privat għadhom ma joffrux b’mod 
suffiċjenti kundizzjonijiet attraenti għall-
aħjar riċerkaturi. Il-proċess biex riċerkaturi 
żagħżagħ b’talent isiru xjenzati 
indipendenti bħala dritt tagħhom jista’ 
jieħu ħafna snin. Dan iwassal għal ħela 
drammatika tal-potenzjal tar-riċerka tal-
Ewropa għaliex idewwem l-emerġenza tal-
ġenerazzjoni li jmiss ta’ riċerkaturi, li jġibu 
ideat u enerġija ġodda, u jinkoraġġixxi lil 
riċerkaturi eċċellenti li jkunu qed jibdew il-
karriera tagħhom biex ifittxu avvanz xi 
mkien ieħor.

Or. en
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Emenda 864
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, dawn il-fatturi jaggravaw 
in-nuqqas ta’ attrattività relattiva Ewropea 
fil-kompetizzjoni globali għat-talent 
xjentifiku. L-abbiltà tas-sistema tal-USA li 
toffri aktar riżorsi għal kull riċerkatur u 
prospetti aħjar tal-karriera tispjega għaliex 
hija għadha tattira l-aħjar riċerkaturi mid-
dinja kollha, inklużi għexieren ta’ eluf 
mill-Unjoni.

Barra minn hekk, dawn il-fatturi jaggravaw 
in-nuqqas ta’ attrattività relattiva Ewropea 
fil-kompetizzjoni globali għat-talent 
xjentifiku. L-abbiltà tas-sistema tal-USA li 
toffri aktar riżorsi għal kull riċerkatur, 
aktar mobbiltà transsettorjali u 
konnessjonijiet mas-settur privat u 
prospetti aħjar tal-karriera tispjega għaliex 
hija għadha tattira l-aħjar riċerkaturi mid-
dinja kollha, inklużi għexieren ta’ eluf 
mill-Unjoni.

Or. en

Emenda 865
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ERC inħoloq biex jipprovdi lill-aqwa 
riċerkaturi tal-Ewropa, irġiel u nisa, ir-
riżorsi li jeħtieġu biex ikunu jistgħu 
jikkompetu aħjar f’livell globali, billi 
jiffinanzja timijiet individwali abbażi ta’ 
kompetizzjoni pan-Ewropea. Dan jopera 
b’mod awtonomu: Kunsill Xjentifiku 
indipendenti magħmul minn xjenzati, 
inġiniera u akkademiċi tal-aqwa 
reputazzjoni u kompetenzi, jistabbilixxi l-
istrateġija xjentifika ġenerali u għandu 
awtorità sħiħa fuq id-deċiżjonijiet dwar it-
tip ta’ riċerka li għandha tiġi ffinanzjata. 
Dawn huma karatteristiċi essenzjali tal-

L-ERC inħoloq biex jipprovdi lill-aqwa 
riċerkaturi tal-Ewropa, irġiel u nisa, ir-
riżorsi li jeħtieġu biex ikunu jistgħu 
jikkompetu aħjar f’livell globali, billi 
jiffinanzja timijiet individwali abbażi ta’ 
kompetizzjoni pan-Ewropea. Dan jopera 
b’mod awtonomu: Kunsill Xjentifiku 
indipendenti magħmul minn xjenzati, 
inġiniera u akkademiċi tal-aqwa 
reputazzjoni u kompetenzi, minn nisa u 
rġiel ta’ gruppi ta’ etajiet differenti, 
jistabbilixxi l-istrateġija xjentifika ġenerali 
u għandu awtorità sħiħa fuq id-deċiżjonijiet 
dwar it-tip ta’ riċerka li għandha tiġi 
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ERC, li jiżgura l-effettività tal-programm 
xjentifiku tiegħu, il-kwalità tal-
operazzjonijiet tiegħu u l-proċess tal-
analiżi inter pares u l-kredibbiltà tiegħu fil-
komunità xjentifika.

ffinanzjata. Dawn huma karatteristiċi 
essenzjali tal-ERC, li jiżgura l-effettività 
tal-programm xjentifiku tiegħu, il-kwalità 
tal-operazzjonijiet tiegħu u l-proċess tal-
analiżi inter pares u l-kredibbiltà tiegħu fil-
komunità xjentifika.

Or. en

Emenda 866
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għaldaqstant, ir-riċerka fil-fruntiera tal-
għarfien iffinanzjata mill-ERC hija 
mistennija li jkollha impatt dirett 
sostanzjali fil-forma ta’ avvanzi fil-
fruntieri tal-għarfien, li jwittu t-triq għal 
riżultati xjentifiċi u teknoloġiċi ġodda u 
ħafna drabi mhux mistennija, u oqsma 
ġodda tar-riċerka, li fl-aħħar mill-aħħar 
jistgħu jiġġeneraw l-ideat radikalment 
ġodda li se jmexxu l-innovazzjoni u l-ħila 
tan-negozji li jivvintaw u jindirizzaw l-
isfidi tas-soċjetà. Il-kombinazzjoni ta’ 
xjenzati individwali eċċellenti flimkien 
ma’ ideat innovattivi hija l-bażi ta’ kull 
stadju tal-katina tal-innovazzjoni.

Għaldaqstant, ir-riċerka fil-fruntiera tal-
għarfien iffinanzjata mill-ERC hija 
mistennija li jkollha impatt dirett 
sostanzjali fil-forma ta’ avvanzi fil-
fruntieri tal-għarfien, li jwittu t-triq għal 
riżultati xjentifiċi u teknoloġiċi ġodda u 
ħafna drabi mhux mistennija, u oqsma 
ġodda tar-riċerka, li fl-aħħar mill-aħħar 
jistgħu jiġġeneraw l-ideat radikalment 
ġodda li se jmexxu l-innovazzjoni u l-ħila 
tan-negozji li jivvintaw u jindirizzaw l-
isfidi tas-soċjetà. L-enfasi prinċipali għall-
ħruġ ta’ għotjiet tal-ERC huwa fuq ideat 
innovattvi, filwaqt li r-rekord tal-
investigaturi huwa meħtieġ l-aktar biex 
juri l-kapaċità tagħhom li jwettqu l-
proġett propost. Il-kombinazzjoni ta’ 
xjenzati individwali eċċellenti flimkien 
ma’ ideat innovattivi hija l-bażi ta’ kull 
stadju tal-katina tal-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 867
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għaldaqstant, ir-riċerka fil-fruntiera tal-
għarfien iffinanzjata mill-ERC hija 
mistennija li jkollha impatt dirett 
sostanzjali fil-forma ta’ avvanzi fil-
fruntieri tal-għarfien, li jwittu t-triq għal 
riżultati xjentifiċi u teknoloġiċi ġodda u 
ħafna drabi mhux mistennija, u oqsma 
ġodda tar-riċerka, li fl-aħħar mill-aħħar 
jistgħu jiġġeneraw l-ideat radikalment 
ġodda li se jmexxu l-innovazzjoni u l-ħila 
tan-negozji li jivvintaw u jindirizzaw l-
isfidi tas-soċjetà. Il-kombinazzjoni ta’ 
xjenzati individwali eċċellenti flimkien 
ma’ ideat innovattivi hija l-bażi ta’ kull 
stadju tal-katina tal-innovazzjoni.

Għaldaqstant, ir-riċerka fil-fruntiera tal-
għarfien iffinanzjata mill-ERC hija 
mistennija li jkollha impatt dirett 
sostanzjali fil-forma ta’ avvanzi fil-
fruntieri tal-għarfien, li jwittu t-triq għal 
riżultati xjentifiċi u teknoloġiċi ġodda u 
ħafna drabi mhux mistennija, u oqsma 
ġodda tar-riċerka, li fl-aħħar mill-aħħar 
jistgħu jiġġeneraw l-ideat radikalment 
ġodda li se jmexxu l-innovazzjoni u l-ħila 
tan-negozji li jivvintaw u jindirizzaw l-
isfidi tas-soċjetà. Il-kombinazzjoni ta’ 
xjenzati individwali eċċellenti flimkien 
ma’ ideat innovattivi hija l-bażi ta’ kull 
stadju tal-katina tal-innovazzjoni. 
Madankollu, m’għandu jkun hemm l-
ebda sottostima tal-importanza tar-riċerka 
applikata.

Or. en

Emenda 868
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attività fundamentali tal-ERC għandha 
tkun li jipprovdi finanzjament attraenti fit-
tul biex jappoġġa investigaturi eċċellenti u 
t-timijiet ta’ riċerka tagħhom biex iwettqu 
riċerka li twassal għal skoperti ġodda, u li 
tkun ta’ gwadann kbir u riskju kbir.

L-attività fundamentali tal-ERC għandha 
tkun li jipprovdi finanzjament attraenti fit-
tul biex jappoġġa ideat eċċellenti u t-
timijiet ta’ riċerka tagħhom biex iwettqu 
riċerka li twassal għal skoperti ġodda, u li 
tkun ta’ gwadann kbir u riskju kbir.

Or. en
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Emenda 869
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament tal-ERC għandu jingħata 
skont il-prinċipji stabbiliti sew li ġejjin. L-
eċċellenza xjentifika għandha tkun l-uniku 
kriterju li fuqu l-ERC jagħti l-għotjiet 
tiegħu. L-ERC għandu jopera fuq bażi 
minn isfel għal fuq mingħajr prijoritajiet 
determinati minn qabel. L-għotjiet tal-ERC 
għandhom ikunu miftuħin għal timijiet 
individwali ta’ riċerkaturi ta’ kull età u 
minn kwalunkwe pajjiż fid-dinja, li jaħdmu 
fl-Ewropa. U l-ERC għandu jimmira li 
jrawwem kompetizzjoni b’saħħitha 
madwar l-Ewropa.

Il-finanzjament tal-ERC għandu jingħata 
skont il-prinċipji stabbiliti sew li ġejjin. L-
eċċellenza xjentifika għandha tkun l-uniku 
kriterju li fuqu l-ERC jagħti l-għotjiet 
tiegħu. L-ERC għandu jopera fuq bażi 
minn isfel għal fuq mingħajr prijoritajiet 
determinati minn qabel. L-għotjiet tal-ERC 
għandhom ikunu miftuħin għal timijiet 
individwali ta’ riċerkaturi ta’ kull età u 
minn kwalunkwe pajjiż fid-dinja, li jaħdmu 
fl-Ewropa. L-ERC għandu jimmira li 
jrawwem kompetizzjoni b’saħħitha 
madwar l-Ewropa u se jiżgura li 
kwalunkwe preġudizzju inkonxju tal-
ġeneru jiġi indirizzat kif meħtieġ fil-
proċeduri ta’ evalwazzjoni.

Or. en

Emenda 870
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fondi nazzjonali u reġjonali għandhom 
jappoġġjaw proġetti tal-ERC li tkun 
saritilhom evalwazzjoni pożittiva u li 
jissodisfaw il-kriterji ta' eċċelenza, imma 
fejn ma jkunx hemm biżżejjed 
finanzjament disponibbli fil-programm ta’ 
Orizzont 2020.

Or. en
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Emenda 871
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ERC għandu jappoġġa wkoll, skont il-
bżonn, modi ta’ ħidma emerġenti ġodda 
fid-dinja xjentifika li jkollhom il-potenzjal 
li jiksbu riżultati rivoluzzjonarji, u 
jiffaċilita l-esplorazzjoni tal-potenzjal tal-
innovazzjoni kummerċjali u soċjali tar-
riċerka li huwa jiffinanzja.

L-ERC għandu jappoġġa wkoll, skont il-
bżonn, modi ta’ ħidma ġodda fid-dinja 
xjentifika li jkollhom il-potenzjal li jiksbu 
riżultati rivoluzzjonarji, u jiffaċilita l-
esplorazzjoni u t-tmexxija tal-potenzjal tal-
innovazzjoni kummerċjali u soċjali tar-
riċerka li huwa jiffinanzja.

Or. en

Emenda 872
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għaldaqstant, sal-2020 l-ERC għandu 
jimmiru li juri li: l-aqwa riċerkaturi qed 
jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet tal-
ERC, li l-finanzjament tal-ERC wassal 
direttament għal pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità u għall-
kummerċjalizzazzjoni u l-applikazzjoni ta' 
teknoloġiji u ideat innovattivi u li l-ERC ta 
kontribuzzjoni sinifkanti wkoll biex 
jagħmel l-Ewropa ambjent aktar attraenti 
għall-aħjar xjenzati tad-dinja. B’mod 
partikolari, l-ERC għandu jimmira titjib li 
jista’ jitkejjel fis-sehem tal-Unjoni fir-
rigward tal-pubblikazzjonijiet l-aktar 
ikkwotati li qegħdin fl-ogħla 1 % fid-dinja. 
Barra minn hekk, għandu jimmira għal 
żieda sostanzjali fl-għadd ta’ riċerkaturi 
eċċellenti minn barra l-Ewropa li huwa 
jiffinanzja u titjib speċifiku fil-prattiki 
istituzzjonali u l-politiki nazzjonali biex 

Għaldaqstant, sal-2020 l-ERC għandu 
jimmiru li juri li: l-aqwa riċerkaturi qed 
jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet tal-
ERC, li l-finanzjament tal-ERC wassal 
direttament għal pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità u għal riżultati 
tar-riċerka b’impatt kbir fuq is-soċjetà u l-
ekonomija, u għall-kummerċjalizzazzjoni 
u l-applikazzjoni ta' teknoloġiji u ideat 
innovattivi u li l-ERC ta kontribuzzjoni 
sinifkanti wkoll biex jagħmel l-Ewropa 
ambjent aktar attraenti għall-aħjar xjenzati 
tad-dinja. B’mod partikolari, l-ERC 
għandu jimmira titjib li jista’ jitkejjel fis-
sehem tal-Unjoni fir-rigward tal-
pubblikazzjonijiet l-aktar ikkwotati li 
qegħdin fl-ogħla 1 % fid-dinja. Barra minn 
hekk, għandu jimmira għal żieda 
sostanzjali fl-għadd ta’ riċerkaturi 
eċċellenti minn barra l-Ewropa li huwa 
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jappoġġa l-aqwa riċerkaturi. jiffinanzja u titjib speċifiku fil-prattiki 
istituzzjonali u l-politiki nazzjonali biex 
jappoġġa l-aqwa riċerkaturi.

Or. en

Emenda 873
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għaldaqstant, sal-2020 l-ERC għandu 
jimmiru li juri li: l-aqwa riċerkaturi qed 
jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet tal-
ERC, li l-finanzjament tal-ERC wassal 
direttament għal pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità u għall-
kummerċjalizzazzjoni u l-applikazzjoni ta' 
teknoloġiji u ideat innovattivi u li l-ERC ta 
kontribuzzjoni sinifkanti wkoll biex 
jagħmel l-Ewropa ambjent aktar attraenti 
għall-aħjar xjenzati tad-dinja. B’mod 
partikolari, l-ERC għandu jimmira titjib li 
jista’ jitkejjel fis-sehem tal-Unjoni fir-
rigward tal-pubblikazzjonijiet l-aktar 
ikkwotati li qegħdin fl-ogħla 1 % fid-dinja. 
Barra minn hekk, għandu jimmira għal 
żieda sostanzjali fl-għadd ta’ riċerkaturi 
eċċellenti minn barra l-Ewropa li huwa 
jiffinanzja u titjib speċifiku fil-prattiki 
istituzzjonali u l-politiki nazzjonali biex 
jappoġġa l-aqwa riċerkaturi.

Għaldaqstant, sal-2020 l-ERC għandu 
jimmiru li juri li: l-aqwa ideat qed 
jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet tal-
ERC, li l-finanzjament tal-ERC wassal 
direttament għal pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità u għall-
kummerċjalizzazzjoni u l-applikazzjoni ta' 
teknoloġiji u ideat innovattivi u li l-ERC ta 
kontribuzzjoni sinifkanti wkoll biex 
jagħmel l-Ewropa ambjent aktar attraenti 
għall-aħjar xjenzati tad-dinja. B’mod 
partikolari, l-ERC għandu jimmira titjib li 
jista’ jitkejjel fis-sehem tal-Unjoni fir-
rigward tal-pubblikazzjonijiet l-aktar 
ikkwotati li qegħdin fl-ogħla 1 % fid-dinja. 
Barra minn hekk, għandu jimplimenta 
miżuri ta’ promozzjoni, bil-għan li 
jkabbar il-viżibbiltà tal-programmi tiegħu 
u li jsir titjib speċifiku fil-prattiki 
istituzzjonali u l-politiki nazzjonali biex 
jappoġġa l-aqwa riċerkaturi.

Or. en

Emenda 874
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għaldaqstant, sal-2020 l-ERC għandu 
jimmiru li juri li: l-aqwa riċerkaturi qed 
jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet tal-
ERC, li l-finanzjament tal-ERC wassal 
direttament għal pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità u għall-
kummerċjalizzazzjoni u l-applikazzjoni ta' 
teknoloġiji u ideat innovattivi u li l-ERC ta 
kontribuzzjoni sinifkanti wkoll biex 
jagħmel l-Ewropa ambjent aktar attraenti 
għall-aħjar xjenzati tad-dinja. B’mod 
partikolari, l-ERC għandu jimmira titjib li 
jista’ jitkejjel fis-sehem tal-Unjoni fir-
rigward tal-pubblikazzjonijiet l-aktar 
ikkwotati li qegħdin fl-ogħla 1 % fid-dinja. 
Barra minn hekk, għandu jimmira għal 
żieda sostanzjali fl-għadd ta’ riċerkaturi 
eċċellenti minn barra l-Ewropa li huwa 
jiffinanzja u titjib speċifiku fil-prattiki 
istituzzjonali u l-politiki nazzjonali biex 
jappoġġa l-aqwa riċerkaturi.

Għaldaqstant, sal-2020 l-ERC għandu 
jimmiru li juri li: l-aqwa riċerkaturi qed 
jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet tal-
ERC, li l-finanzjament tal-ERC wassal 
direttament għal pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità u għal riżultati 
tar-riċerka li li potenzjalment għandhom 
impatt kbir fuq is-soċjetà u l-ekonomija, u 
għall-kummerċjalizzazzjoni u l-
applikazzjoni ta' teknoloġiji u ideat 
innovattivi u li l-ERC ta kontribuzzjoni 
sinifkanti wkoll biex jagħmel l-Ewropa 
ambjent aktar attraenti għall-aħjar xjenzati 
tad-dinja. B’mod partikolari, l-ERC 
għandu jimmira titjib li jista’ jitkejjel fis-
sehem tal-Unjoni fir-rigward tal-
pubblikazzjonijiet l-aktar ikkwotati li 
qegħdin fl-ogħla 1 % fid-dinja. Barra minn 
hekk, għandu jimmira għal żieda 
sostanzjali fl-għadd ta’ riċerkaturi 
eċċellenti minn barra l-Ewropa li huwa 
jiffinanzja u titjib speċifiku fil-prattiki 
istituzzjonali u l-politiki nazzjonali biex 
jappoġġa l-aqwa riċerkaturi. L-ERC 
għandu jikkondividi l-esperjenza u l-aħjar 
prattiki mal-aġenziji ta' finanzjament tar-
riċerka reġjonali u nazzjonali sabiex 
jippromwovi l-appoġġ ta' riċerkaturi 
eċċellenti. Barra minn hekk, l-ERC 
għandu jkompli jqawwi l-viżibbiltà tal-
programmi tiegħu barra mill-Ewropa biex 
jattira riċerkaturi eċċellenti.

Or. en

Emenda 875
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għaldaqstant, sal-2020 l-ERC għandu 
jimmiru li juri li: l-aqwa riċerkaturi qed 
jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet tal-
ERC, li l-finanzjament tal-ERC wassal 
direttament għal pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità u għall-
kummerċjalizzazzjoni u l-applikazzjoni ta' 
teknoloġiji u ideat innovattivi u li l-ERC ta 
kontribuzzjoni sinifkanti wkoll biex 
jagħmel l-Ewropa ambjent aktar attraenti 
għall-aħjar xjenzati tad-dinja. B’mod 
partikolari, l-ERC għandu jimmira titjib li 
jista’ jitkejjel fis-sehem tal-Unjoni fir-
rigward tal-pubblikazzjonijiet l-aktar 
ikkwotati li qegħdin fl-ogħla 1 % fid-dinja. 
Barra minn hekk, għandu jimmira għal 
żieda sostanzjali fl-għadd ta’ riċerkaturi 
eċċellenti minn barra l-Ewropa li huwa 
jiffinanzja u titjib speċifiku fil-prattiki 
istituzzjonali u l-politiki nazzjonali biex 
jappoġġa l-aqwa riċerkaturi.

Għaldaqstant, sal-2020 l-ERC għandu 
jimmiru li juri li: l-aqwa riċerkaturi qed 
jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet tal-
ERC, li l-finanzjament tal-ERC wassal 
direttament għal pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità u għall-
kummerċjalizzazzjoni u l-applikazzjoni ta' 
teknoloġiji u ideat innovattivi u li l-ERC ta 
kontribuzzjoni sinifkanti wkoll biex 
jagħmel l-Ewropa ambjent aktar attraenti 
għall-aħjar xjenzati tad-dinja. B’mod 
partikolari, l-ERC għandu jimmira titjib li 
jista’ jitkejjel fis-sehem tal-Unjoni fir-
rigward tal-pubblikazzjonijiet l-aktar 
ikkwotati li qegħdin fl-ogħla 1 % fid-dinja. 
Barra minn hekk, għandu jimmira għal 
żieda fl-għadd ta’ riċerkaturi eċċellenti 
minn barra l-Ewropa li huwa jiffinanzja, 
fejn il-kontribut ta’ dawn ir-riċerkaturi 
jkattar il-valur tar-riċerka Ewropea, għal 
aktar opportunitajiet biex ir-riċerkaturi 
jerġgħu lura lejn ix-xogħol wara 
interruzzjoni ta-karriera u titjib speċifiku 
fil-prattiki istituzzjonali u l-politiki 
nazzjonali biex jappoġġa l-aqwa 
riċerkaturi.

Or. en

Emenda 876
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għaldaqstant, sal-2020 l-ERC għandu 
jimmiru li juri li: l-aqwa riċerkaturi qed 
jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet tal-
ERC, li l-finanzjament tal-ERC wassal 
direttament għal pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità u għall-

Għaldaqstant, sal-2020 l-ERC għandu 
jimmiru li juri li: l-aqwa riċerkaturi qed 
jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet tal-
ERC, li l-finanzjament tal-ERC wassal 
direttament għal pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità u għall-
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kummerċjalizzazzjoni u l-applikazzjoni ta' 
teknoloġiji u ideat innovattivi u li l-ERC ta 
kontribuzzjoni sinifkanti wkoll biex 
jagħmel l-Ewropa ambjent aktar attraenti 
għall-aħjar xjenzati tad-dinja. B’mod 
partikolari, l-ERC għandu jimmira titjib li 
jista’ jitkejjel fis-sehem tal-Unjoni fir-
rigward tal-pubblikazzjonijiet l-aktar 
ikkwotati li qegħdin fl-ogħla 1 % fid-dinja. 
Barra minn hekk, għandu jimmira għal 
żieda sostanzjali fl-għadd ta’ riċerkaturi 
eċċellenti minn barra l-Ewropa li huwa 
jiffinanzja u titjib speċifiku fil-prattiki 
istituzzjonali u l-politiki nazzjonali biex 
jappoġġa l-aqwa riċerkaturi.

kummerċjalizzazzjoni u l-applikazzjoni ta' 
teknoloġiji u ideat innovattivi u li l-ERC ta 
kontribuzzjoni sinifkanti wkoll biex 
jagħmel l-Ewropa ambjent aktar attraenti 
għall-aħjar xjenzati tad-dinja. B’mod 
partikolari, l-ERC għandu jimmira titjib li 
jista’ jitkejjel fis-sehem tal-Unjoni fir-
rigward tal-pubblikazzjonijiet l-aktar 
ikkwotati li qegħdin fl-ogħla 1 % fid-dinja. 
Barra minn hekk, għandu jimmira għal 
żieda fl-għadd ta’ riċerkaturi eċċellenti 
minn barra l-Ewropa li huwa jiffinanzja, 
inkluża żieda qawwija ta’ riċerkaturi 
eċċellenti nisa, u titjib speċifiku fil-prattiki 
istituzzjonali u l-politiki nazzjonali biex 
jappoġġa l-aqwa riċerkaturi.

Or. en

Emenda 877
Luigi Berlinguer

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għaldaqstant, sal-2020 l-ERC għandu 
jimmiru li juri li: l-aqwa riċerkaturi qed 
jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet tal-
ERC, li l-finanzjament tal-ERC wassal 
direttament għal pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità u għall-
kummerċjalizzazzjoni u l-applikazzjoni ta' 
teknoloġiji u ideat innovattivi u li l-ERC ta 
kontribuzzjoni sinifkanti wkoll biex 
jagħmel l-Ewropa ambjent aktar attraenti 
għall-aħjar xjenzati tad-dinja. B’mod 
partikolari, l-ERC għandu jimmira titjib li 
jista’ jitkejjel fis-sehem tal-Unjoni fir-
rigward tal-pubblikazzjonijiet l-aktar 
ikkwotati li qegħdin fl-ogħla 1 % fid-dinja. 
Barra minn hekk, għandu jimmira għal 
żieda sostanzjali fl-għadd ta’ riċerkaturi 
eċċellenti minn barra l-Ewropa li huwa 
jiffinanzja u titjib speċifiku fil-prattiki 

Għaldaqstant, sal-2020 l-ERC għandu 
jimmiru li juri li: l-aqwa riċerkaturi qed 
jipparteċipaw fil-kompetizzjonijiet tal-
ERC, li l-finanzjament tal-ERC wassal 
direttament għal pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi tal-ogħla kwalità u għall-
kummerċjalizzazzjoni u l-applikazzjoni ta' 
teknoloġiji u ideat innovattivi u li l-ERC ta 
kontribuzzjoni sinifkanti wkoll biex 
jagħmel l-Ewropa ambjent aktar attraenti 
għall-aħjar xjenzati tad-dinja. B’mod 
partikolari, l-ERC għandu jimmira titjib li 
jista’ jitkejjel fis-sehem tal-Unjoni fir-
rigward tal-pubblikazzjonijiet l-aktar 
ikkwotati li qegħdin fl-ogħla 1 % fid-dinja. 
Barra minn hekk, għandu jimmira għal 
żieda sostanzjali fl-għadd ta’ riċerkaturi 
eċċellenti minn barra l-Ewropa li huwa 
jiffinanzja u titjib speċifiku fil-prattiki 
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istituzzjonali u l-politiki nazzjonali biex 
jappoġġa l-aqwa riċerkaturi.

istituzzjonali u l-politiki nazzjonali biex 
jappoġġa l-aqwa riċerkaturi. Mhux l-
anqas, għandha tiġi evalwata l-possibbiltà 
li teknoloġiji u ideat innovattivi jkunu 
applikati sa kummerċjalizzazzjni sħiħa.

Or. en

Emenda 878
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kunsill Xjentifiku tal-ERC għandu 
jagħmel monitoraġġ kontinwu tal-
operazzjonijiet tal-ERC u jikkusidra kif l-
aħjar jikseb l-objettivi tiegħu permezz ta’ 
skemi ta’ għotjiet li jenfasizzaw iċ-ċarezza, 
l-istabbiltà u sempliċità, kemm għall-
applikanti kif ukoll fl-implimentazzjoni u l-
ġestjoni tagħhom, u, jekk hemm bżonn, 
biex iwieġeb għall-bżonnijiet emerġenti. 
Għandu jistinka biex iżomm u jkompli 
jirfina s-sistema ta’ analiżi inter pares tal-
ERC li hija mill-aqwa, u li hija bbażata 
fuq trattament trasparenti, ġust u 
imparzjali tal-proposti sabiex ikun jista’ 
jidentifika eċċellenza u talent xjentifiċi 
mill-aqwa irrelevanti mis-sess, in-
nazzjonalità jew l-eta’ tar-riċerkatur. Fl-
aħħar nett, l-ERC għandu jkompli jwettaq 
l-istudji strateġiċi tiegħu biex iħejji u 
jappoġġa l-attivitajiet tiegħu, iżomm 
kuntatti mill-qrib mal-komunità xjentifika 
u partijiet interessati oħra u jara kif għandu 
jagħmel biex l-attivitajiet tiegħu 
jikkumplimentaw riċerka li ssir f’livelli 
oħrajn.

Il-Kunsill Xjentifiku tal-ERC għandu 
jagħmel monitoraġġ kontinwu tal-
operazzjonijiet tal-ERC u jikkusidra kif l-
aħjar jikseb l-objettivi tiegħu permezz ta’ 
skemi ta’ għotjiet li jenfasizzaw iċ-ċarezza, 
l-istabbiltà u sempliċità, kemm għall-
applikanti kif ukoll fl-implimentazzjoni u l-
ġestjoni tagħhom, u, jekk hemm bżonn,
biex iwieġeb għall-bżonnijiet emerġenti. 
Għandu jistinka biex iżomm u jkompli 
jirfina s-sistema ta’ analiżi inter pares tal-
ERC li hija mill-aqwa, u li tiżgura 
trattament ġust u imparzjali tal-proposti, 
fejn għandu jkun hemm attenzjoni għall–
fatt li dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-
bordijiet spiss jistgħu jkunu wkoll 
benefiċjarji tal-għotjiet, sabiex ikun jista’ 
jidentifika eċċellenza xjentifika, ideat li 
jirrappreżentaw qabża ‘l quddiem u talent 
mill-aqwa irrelevanti mis-sess, in-
nazzjonalità, l-istituzzjoni ta’ oriġini jew l-
età  tar-riċerkatur. Fl-aħħar nett, l-ERC 
għandu jkompli jwettaq l-istudji strateġiċi 
tiegħu biex iħejji u jappoġġa l-attivitajiet 
tiegħu, iżomm kuntatti mill-qrib mal-
komunità xjentifika u partijiet interessati 
oħra u jara kif għandu jagħmel biex l-
attivitajiet tiegħu jikkumplimentaw riċerka 
li ssir f’livelli oħrajn.
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Or. en

Emenda 879
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kunsill Xjentifiku tal-ERC għandu 
jagħmel monitoraġġ kontinwu tal-
operazzjonijiet tal-ERC u jikkusidra kif l-
aħjar jikseb l-objettivi tiegħu permezz ta’ 
skemi ta’ għotjiet li jenfasizzaw iċ-ċarezza, 
l-istabbiltà u sempliċità, kemm għall-
applikanti kif ukoll fl-implimentazzjoni u l-
ġestjoni tagħhom, u, jekk hemm bżonn, 
biex iwieġeb għall-bżonnijiet emerġenti. 
Għandu jistinka biex iżomm u jkompli 
jirfina s-sistema ta’ analiżi inter pares tal-
ERC li hija mill-aqwa, u li hija bbażata fuq 
trattament trasparenti, ġust u imparzjali tal-
proposti sabiex ikun jista’ jidentifika 
eċċellenza u talent xjentifiċi mill-aqwa 
irrelevanti mis-sess, in-nazzjonalità jew l-
eta’ tar-riċerkatur. Fl-aħħar nett, l-ERC 
għandu jkompli jwettaq l-istudji strateġiċi 
tiegħu biex iħejji u jappoġġa l-attivitajiet 
tiegħu, iżomm kuntatti mill-qrib mal-
komunità xjentifika u partijiet interessati 
oħra u jara kif għandu jagħmel biex l-
attivitajiet tiegħu jikkumplimentaw riċerka 
li ssir f’livelli oħrajn.

Il-Kunsill Xjentifiku tal-ERC għandu 
jagħmel monitoraġġ kontinwu tal-
operazzjonijiet u l-proċeduri ta’ 
evalwazzjoni tal-ERC u jikkunsidra kif l-
aħjar jikseb l-objettivi tiegħu permezz ta’ 
skemi ta’ għotjiet li jenfasizzaw l-
effikaċja, iċ-ċarezza, l-istabbiltà u 
sempliċità, kemm għall-applikanti kif ukoll 
fl-implimentazzjoni u l-ġestjoni tagħhom, 
u, jekk hemm bżonn, biex iwieġeb għall-
bżonnijiet emerġenti. Għandu jistinka biex 
iżomm u jkompli jirfina s-sistema ta’ 
analiżi inter pares tal-ERC li hija mill-
aqwa, u li hija bbażata fuq trattament 
trasparenti, ġust u imparzjali tal-proposti 
sabiex ikun jista’ jidentifika eċċellenza u 
talent xjentifiċi mill-aqwa irrelevanti mis-
sess, in-nazzjonalità jew l-età tar-
riċerkatur. Jekk dawn il-kriterji ma 
jkunux issodisfati, il-parteċipanti jistgħu 
jitolbu l-esklużjoni tal-esperti biex jevitaw 
danni possibbli. L-ERC għandu jkompli 
jwettaq l-istudji strateġiċi proprji tiegħu 
biex iħejji u jappoġġa l-attivitajiet tiegħu, 
iżomm kuntatti mill-qrib mal-komunità 
xjentifika, l-aġenziji ta' finanzjament 
reġjonali u nazzjonali u partijiet interessati 
oħra u jipprova jrendi l-attivitajiet tiegħu 
kumplementari għar-riċerka mwettqa 
f’livelli oħrajn. Fl-aħħar nett, l-ERC se 
jiżgura –trasparenza fil-komunikazzjoi 
dwar l-attivitajiet u r-riżultati tiegħu lill-
komunità xjentifika u lil-pubbliku 
ġenerali u jżmm data aġġornat mill-
proġetti ffinanzjatji, inkluża l-portabilità 
tad-data.
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Or. en

Emenda 880
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kunsill Xjentifiku tal-ERC għandu 
jagħmel monitoraġġ kontinwu tal-
operazzjonijiet tal-ERC u jikkusidra kif l-
aħjar jikseb l-objettivi tiegħu permezz ta’ 
skemi ta’ għotjiet li jenfasizzaw iċ-ċarezza, 
l-istabbiltà u sempliċità, kemm għall-
applikanti kif ukoll fl-implimentazzjoni u l-
ġestjoni tagħhom, u, jekk hemm bżonn,
biex iwieġeb għall-bżonnijiet emerġenti. 
Għandu jistinka biex iżomm u jkompli 
jirfina s-sistema ta’ analiżi inter pares tal-
ERC li hija mill-aqwa, u li hija bbażata fuq 
trattament trasparenti, ġust u imparzjali tal-
proposti sabiex ikun jista’ jidentifika 
eċċellenza u talent xjentifiċi mill-aqwa 
irrelevanti mis-sess, in-nazzjonalità jew l-
eta’ tar-riċerkatur. Fl-aħħar nett, l-ERC 
għandu jkompli jwettaq l-istudji strateġiċi 
tiegħu biex iħejji u jappoġġa l-attivitajiet 
tiegħu, iżomm kuntatti mill-qrib mal-
komunità xjentifika u partijiet interessati 
oħra u jara kif għandu jagħmel biex l-
attivitajiet tiegħu jikkumplimentaw riċerka 
li ssir f’livelli oħrajn.

Il-Kunsill Xjentifiku tal-ERC għandu 
jagħmel monitoraġġ kontinwu tal-
operazzjonijiet tal-ERC u jikkunsidra kif l-
aħjar jikseb l-objettivi tiegħu permezz ta’ 
skemi ta’ għotjiet li jenfasizzaw iċ-ċarezza, 
l-istabbiltà u sempliċità, kemm għall-
applikanti kif ukoll fl-implimentazzjoni u l-
ġestjoni tagħhom, u biex iwieġeb għall-
bżonnijiet emerġenti. Għandu jistinka biex 
iżomm u jkompli jirfina s-sistema ta’ 
analiżi inter pares tal-ERC li hija mill-
aqwa, u li hija bbażata fuq trattament 
trasparenti, ġust u imparzjali tal-proposti 
sabiex ikun jista’ jidentifika eċċellenza u 
talent xjentifiċi mill-aqwa irrelevanti mis-
sess, in-nazzjonalità jew l-età tar-
riċerkatur. Fl-aħħar nett, l-ERC għandu 
jkompli jwettaq l-istudji strateġiċi tiegħu
biex iħejji u jappoġġa l-attivitajiet tiegħu, 
iżomm kuntatti mill-qrib mal-komunità 
xjentifika u partijiet interessati oħra u jara 
kif għandu jagħmel biex l-attivitajiet tiegħu 
jikkumplimentaw riċerka li ssir f’livelli 
oħrajn billi jevita t-trikkib ma’ attivitajiet 
oħrajn ta’ riċerka.

Or. en

Emenda 881
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kunsill Xjentifiku tal-ERC għandu 
jagħmel monitoraġġ kontinwu tal-
operazzjonijiet tal-ERC u jikkusidra kif l-
aħjar jikseb l-objettivi tiegħu permezz ta’ 
skemi ta’ għotjiet li jenfasizzaw iċ-ċarezza, 
l-istabbiltà u sempliċità, kemm għall-
applikanti kif ukoll fl-implimentazzjoni u l-
ġestjoni tagħhom, u, jekk hemm bżonn, 
biex iwieġeb għall-bżonnijiet emerġenti. 
Għandu jistinka biex iżomm u jkompli 
jirfina s-sistema ta’ analiżi inter pares tal-
ERC li hija mill-aqwa, u li hija bbażata fuq 
trattament trasparenti, ġust u imparzjali tal-
proposti sabiex ikun jista’ jidentifika 
eċċellenza u talent xjentifiċi mill-aqwa 
irrelevanti mis-sess, in-nazzjonalità jew l-
eta’ tar-riċerkatur. Fl-aħħar nett, l-ERC 
għandu jkompli jwettaq l-istudji strateġiċi 
tiegħu biex iħejji u jappoġġa l-attivitajiet 
tiegħu, iżomm kuntatti mill-qrib mal-
komunità xjentifika u partijiet interessati 
oħra u jara kif għandu jagħmel biex l-
attivitajiet tiegħu jikkumplimentaw riċerka 
li ssir f’livelli oħrajn.

Il-Kunsill Xjentifiku tal-ERC għandu 
jagħmel monitoraġġ kontinwu tal-
operazzjonijiet tal-ERC u jikkunsidra kif l-
aħjar jikseb l-objettivi tiegħu permezz ta’ 
skemi ta’ għotjiet li jenfasizzaw iċ-ċarezza, 
l-istabbiltà u sempliċità, kemm għall-
applikanti kif ukoll fl-implimentazzjoni u l-
ġestjoni tagħhom, u, jekk hemm bżonn, 
biex iwieġeb għall-bżonnijiet emerġenti. 
Għandu jistinka biex iżomm u jkompli 
jirfina s-sistema ta’ analiżi inter pares tal-
ERC li hija mill-aqwa, u li hija bbażata fuq 
trattament trasparenti, ġust u imparzjali tal-
proposti sabiex ikun jista’ jidentifika 
eċċellenza u talent xjentifiċi mill-aqwa 
irrelevanti mis-sess, in-nazzjonalità jew l-
età tar-riċerkatur. Fl-aħħar nett, l-ERC 
għandu jkompli jwettaq l-istudji strateġiċi 
tiegħu biex iħejji u jappoġġa l-attivitajiet 
tiegħu, iżomm kuntatti mill-qrib mal-
komunità xjentifika u partijiet interessati 
oħra u jara kif għandu jagħmel biex l-
attivitajiet tiegħu jikkumplimentaw riċerka 
li ssir f’livelli oħrajn. L-attivitajiet u l-
kisbiet tal-ERC għandhom jiġu vvalutati 
fl-2017 minn bord ta’ maniġers 
indipendenti u ta’ livell għoli minn 
organizzazzjonijiet tar-riċerka.

Or. en

Emenda 882
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kunsill Xjentifiku tal-ERC għandu
jagħmel monitoraġġ kontinwu tal-
operazzjonijiet tal-ERC u jikkusidra kif l-
aħjar jikseb l-objettivi tiegħu permezz ta’ 

Il-Kunsill Xjentifiku tal-ERC għandu 
jagħmel monitoraġġ kontinwu tal-
operazzjonijiet tal-ERC u jikkunsidra kif l-
aħjar jikseb l-objettivi tiegħu permezz ta’ 
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skemi ta’ għotjiet li jenfasizzaw iċ-ċarezza, 
l-istabbiltà u sempliċità, kemm għall-
applikanti kif ukoll fl-implimentazzjoni u l-
ġestjoni tagħhom, u, jekk hemm bżonn, 
biex iwieġeb għall-bżonnijiet emerġenti. 
Għandu jistinka biex iżomm u jkompli 
jirfina s-sistema ta’ analiżi inter pares tal-
ERC li hija mill-aqwa, u li hija bbażata fuq 
trattament trasparenti, ġust u imparzjali tal-
proposti sabiex ikun jista’ jidentifika 
eċċellenza u talent xjentifiċi mill-aqwa 
irrelevanti mis-sess, in-nazzjonalità jew l-
eta’ tar-riċerkatur. Fl-aħħar nett, l-ERC 
għandu jkompli jwettaq l-istudji strateġiċi 
tiegħu biex iħejji u jappoġġa l-attivitajiet 
tiegħu, iżomm kuntatti mill-qrib mal-
komunità xjentifika u partijiet interessati 
oħra u jara kif għandu jagħmel biex l-
attivitajiet tiegħu jikkumplimentaw riċerka 
li ssir f’livelli oħrajn.

skemi ta’ għotjiet li jenfasizzaw iċ-ċarezza, 
l-istabbiltà u sempliċità, kemm għall-
applikanti kif ukoll fl-implimentazzjoni u l-
ġestjoni tagħhom, u, jekk hemm bżonn, 
biex iwieġeb għall-bżonnijiet emerġenti. 
Għandu jistinka biex iżomm u jkompli 
jirfina s-sistema ta’ analiżi inter pares tal-
ERC li hija mill-aqwa, u li hija bbażata fuq 
trattament trasparenti, ġust u imparzjali tal-
proposti sabiex ikun jista’ jidentifika 
eċċellenza u talent xjentifiċi mill-aqwa 
irrelevanti mis-sess, in-nazzjonalità jew l-
età tar-riċerkatur. Fl-aħħar nett, l-ERC 
għandu jkompli jwettaq l-istudji strateġiċi 
tiegħu biex iħejji u jappoġġa l-attivitajiet 
tiegħu, iżomm kuntatti mill-qrib mal-
komunità xjentifika u partijiet interessati 
oħra u jara kif għandu jagħmel biex l-
attivitajiet tiegħu jikkumplimentaw riċerka 
li ssir f’livelli oħrajn.

Or. en

Emenda 883
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa t-trawwim ta’ 
teknoloġiji radikali ġodda permezz tal-
esplorazzjoni ta’ ideat novelli oħrajn u ta’ 
riskju għoli li jibnu fuq il-pedamenti
xjentifiċi. Billi jipprovdu appoġġ flessibbli 
għar-riċerka mmirata, kollaborattiva u 
interdixxiplinarja fuq skali varji u billi 
jadottataw prattiki innovattivi tar-riċerka, li 
l-għan tagħhom huwa li jiġu identifikati u 
ssir ħidma fuq opportunitajiet ta’ 
benefiċċju fit-tul għaċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà.

L-objettiv speċifiku huwa t-trawwim ta’ 
riċerka fuq il-fruntiera tal-għarfien, 
inkklużi teknoloġiji radikali ġodda u ideat 
ta’ riskju għoli li jibnu fuq pedamenti
xjentifiċi, bil-potenzjali li jiftħu oqsma 
ġodda għax-xjenza u t-teknoloġija 
Ewropea.. Billi jipprovdu appoġġ flessibbli 
għar-riċerka mmirata, kollaborattiva u 
interdixxiplinarja fuq skali varji u billi 
jadottataw prattiki innovattivi tar-riċerka, li 
l-għan tagħhom huwa li jiġu identifikati u 
ssir ħidma fuq opportunitajiet ta’ 
benefiċċju fit-tul għaċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà.



AM\907534MT.doc 75/167 PE492.761v03-00

MT

Or. en

Emenda 884
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa t-trawwim ta’ 
teknoloġiji radikali ġodda permezz tal-
esplorazzjoni ta’ ideat novelli oħrajn u ta’ 
riskju għoli li jibnu fuq il-pedamenti
xjentifiċi. Billi jipprovdu appoġġ flessibbli 
għar-riċerka mmirata, kollaborattiva u 
interdixxiplinarja fuq skali varji u billi 
jadottataw prattiki innovattivi tar-riċerka, li 
l-għan tagħhom huwa li jiġu identifikati u 
ssir ħidma fuq opportunitajiet ta’ 
benefiċċju fit-tul għaċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà.

L-objettiv speċifiku huwa t-trawwim ta’ 
teknoloġiji radikali ġodda permezz tal-
esplorazzjoni ta’ ideat novelli oħrajn u ta’ 
riskju għoli li jibnu fuq ir-riċerka 
fundamentali u pedamenti xjentifiċi. Billi 
jipprovdu appoġġ flessibbli għar-riċerka 
mmirata, kollaborattiva u interdixxiplinarja 
fuq skali varji u billi jadottataw prattiki 
innovattivi tar-riċerka, li l-għan tagħhom 
huwa li jiġu identifikati u ssir ħidma fuq 
opportunitajiet ta’ benefiċċju fit-tul għaċ-
ċittadini, l-ekonomija u s-soċjetà.

Or. en

Emenda 885
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa t-trawwim ta’ 
teknoloġiji radikali ġodda permezz tal-
esplorazzjoni ta’ ideat novelli oħrajn u ta’ 
riskju għoli li jibnu fuq il-pedamenti
xjentifiċi. Billi jipprovdu appoġġ flessibbli 
għar-riċerka mmirata, kollaborattiva u 
interdixxiplinarja fuq skali varji u billi 
jadottataw prattiki innovattivi tar-riċerka, 
li l-għan tagħhom huwa li jiġu identifikati 
u ssir ħidma fuq opportunitajiet ta’ 
benefiċċju fit-tul għaċ-ċittadini, l-

L-objettiv speċifiku huwa t-trawwim ta’ 
teknoloġiji radikali ġodda permezz tal-
esplorazzjoni ta’ ideat novelli oħrajn u ta’ 
riskju għoli li jibnu fuq pedamenti
xjentifiċi, bħalma huma għarfien aħjar 
dwar patoloġiji umani u mekkaniżmi ta’ 
tossiċità, u l-implimentazzjoni, fir-riċerka 
tal-Unjoni dwar is-saħħa u fl-istrateġiji 
tal-valutazzjoni tar-riskju, ta’ għodod u 
ta’ teknoloġiji ċellulari, ġenomiċi u tal-IT 
b’rilevanza għall-bniedem. Billi jipprovdu 
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ekonomija u s-soċjetà. appoġġ flessibbli għar-riċerka mmirata, 
kollaborattiva u interdixxiplinarja fuq skali 
varji, li l-għan tagħhom huwa li jiġu 
identifikati u ssir ħidma fuq opportunitajiet 
ta’ benefiċċju fit-tul għaċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tagħti eżempji ta’ teknoloġiji ġodda promettenti u tal-
applikazzjoni tagħhom fir-riċerka bażika jew fl-industrija.

Emenda 886
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa t-trawwim ta’ 
teknoloġiji radikali ġodda permezz tal-
esplorazzjoni ta’ ideat novelli oħrajn u ta’ 
riskju għoli li jibnu fuq il-pedamenti
xjentifiċi. Billi jipprovdu appoġġ flessibbli 
għar-riċerka mmirata, kollaborattiva u 
interdixxiplinarja fuq skali varji u billi 
jadottataw prattiki innovattivi tar-riċerka, li 
l-għan tagħhom huwa li jiġu identifikati u 
ssir ħidma fuq opportunitajiet ta’ 
benefiċċju fit-tul għaċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà.

L-objettiv speċifiku huwa t-trawwim ta’ 
teknoloġiji radikali ġodda permezz tal-
esplorazzjoni ta’ ideat novelli oħrajn u ta’ 
riskju għoli li jibnu fuq pedamenti
xjentifiċi. Billi jipprovdu appoġġ flessibbli 
għar-riċerka mmirata, kollaborattiva u 
interdixxiplinarja fuq skali varji u billi 
jadottataw prattiki innovattivi tar-riċerka, li 
l-għan tagħhom huwa li jiġu identifikati u 
ssir ħidma fuq opportunitajiet ta’ 
benefiċċju fit-tul għaċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà. Pjattaformi 
intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni 
għandhom rwol ewlieni f’dan ir-rigward, 
partikolarment f’dak li jirrigwarda l-
ħolqien u n-netwerking, l-iskambju tal-
informazzjoni, skemi ta’ ġemellaġġ u 
sostenn għall-politiki ta’ riċerka u 
innovazzjoni.

Or. pt
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Ġustifikazzjoni

Pjattaformi intelliġenti ta’ speċjalizzazzjoni għandhom rwol ewlieni rigward l-iskambju tal-
informazzjoni, il-kollaborazzjoni interdixxiplinari u biex ir-riċerka tilħaq miri fuq diversi 
livelli permezz ta’ prattiki innovattivi. 

Emenda 887
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

FET għandhom jippromwovu r-riċerka li 
tmur lil hinn minn dak li hu magħruf, 
aċċettat jew adottat b’mod ġenerali, u 
għandhom irawmu raġunar novell u 
viżjonarju biex jinfetħu mogħdiji 
promettenti lejn teknoloġiji ġodda potenti, 
li wħud minnhom jistgħu jiżviluppaw 
f’paradigmi teknoloġiċi u intellettwali 
mexxejja għad-deċennji li ġejjin. FET 
għandhom irawmu l-isforzi biex iwettqu 
opportunitajiet ta’ riċerka fuq skala żgħira 
fl-oqsma kollha, inkluż temi emerġenti u 
sfidi xjentifiċi u teknoloġiċi (X&T) kbar li 
jirrikjedu federazzjoni u kollaborazzjoni 
bejn il-programmi madwar l-Ewropa u lil 
hinn minnha. Dan l-approċċ għandu jkun 
xprunat mill-eċċellenza u jestendi għall-
esplorazzjoni ta’ ideat prekompetittivi bil-
għan li jissawwar il-futur tat-teknoloġija, 
sabiex is-soċjetà tkun tista’ tibbenefika 
minn kollaborazzjoni tar-riċerka 
multidixxiplinarja li teħtieġ li tkun 
ingranata fil-livell Ewropew billi ssir ir-
rabta bejn ir-riċerka xprunata mix-xjenza u 
r-riċerka xprunata mill-isfidi tas-soċjetà 
jew il-kompetittività industrijali.

FET għandhom jippromwovu r-riċerka li 
tmur lil hinn minn dak li hu magħruf, 
aċċettat jew adottat b’mod ġenerali, u 
għandhom irawmu raġunar novell u 
viżjonarju biex jinfetħu mogħdiji 
promettenti lejn teknoloġiji ġodda potenti, 
li wħud minnhom jistgħu jiżviluppaw 
f’paradigmi teknoloġiċi u intellettwali 
mexxejja għad-deċennji li ġejjin. FET 
għandhom irawmu l-isforzi biex iwettqu 
opportunitajiet ta’ riċerka fuq skala żgħira 
fl-oqsma kollha, inkluż temi emerġenti u 
sfidi xjentifiċi u teknoloġiċi (X&T) kbar li 
jirrikjedu federazzjoni u kollaborazzjoni 
bejn il-programmi madwar l-Ewropa u lil 
hinn minnha. Dan l-approċċ għandu jkun 
xprunat mill-eċċellenza u jestendi għall-
esplorazzjoni ta’ ideat prekompetittivi bil-
għan li jissawwar il-futur tat-teknoloġija, 
sabiex is-soċjetà tkun tista’ tibbenefika 
minn kollaborazzjoni tar-riċerka 
multidixxiplinarja li teħtieġ li tkun 
ingranata fil-livell Ewropew billi ssir ir-
rabta bejn ir-riċerka xprunata mix-xjenza u 
r-riċerka xprunata mill-miri u mill-isfidi 
tas-soċjetà jew mill-kompetittività
industrijali.

Or. en
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Emenda 888
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skoperti radikali b’impatt trasformattiv 
jiddependu dejjem aktar fuq 
kollaborazzjoni intensa fid-dixxiplini 
kollha tax-xjenza u t-teknoloġija 
(pereżempju, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, il-bijoloġija, il-kimika, ix-
xjenzi tas-sistema terrestri, ix-xjenzi 
materjali, in-newroxjenzi u x-xjenzi 
konoxxittivi, ix-xjenzi soċjali jew l-
ekonomiji) u mal-arti u l-istudji 
umanistiċi. Dan jirrikjedi mhux biss 
eċċellenza fix-xjenza u t-teknoloġija iżda 
wkoll attitudnijiet ġodda u interazzjonijiet 
novelli bejn il-firxa wiesgħa ta’ atturi fir-
riċerka.

Skoperti radikali b’impatt trasformattiv 
jiddependu dejjem aktar fuq 
kollaborazzjoni intensa fid-dixxiplini 
kollha tax-xjenza u t-teknoloġija 
(pereżempju, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, il-bijoloġija, il-
bijoinġinerija u r-robotika, il-kimika, ix-
xjenzi tas-sistema terrestri, ix-xjenzi 
materjali, in-newroxjenzi u x-xjenzi 
konoxxittivi, ix-xjenzi soċjali jew l-
ekonomiji).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-teknoloġiji multidixxiplinari tax-xjenzi tal-ħajja u tal-inġinerija huma essenzjali għar-
riċerka msejsa fuq komprensjoni ta’ mekkaniżmi bijoloġiċi, u għandhom jissemmew f’dan il-
paragrafu.

Emenda 889
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skoperti radikali b’impatt trasformattiv 
jiddependu dejjem aktar fuq 
kollaborazzjoni intensa fid-dixxiplini 
kollha tax-xjenza u t-teknoloġija 
(pereżempju, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, il-bijoloġija, il-kimika, ix-

Skoperti radikali b’impatt trasformattiv 
jiddependu dejjem aktar fuq 
kollaborazzjoni intensa fid-dixxiplini 
kollha tax-xjenza u t-teknoloġija 
(pereżempju, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, il-bijoloġija, il-kimika, il-
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xjenzi tas-sistema terrestri, ix-xjenzi 
materjali, in-newroxjenzi u x-xjenzi 
konoxxittivi, ix-xjenzi soċjali jew l-
ekonomiji) u mal-arti u l-istudji umanistiċi. 
Dan jirrikjedi mhux biss eċċellenza fix-
xjenza u t-teknoloġija iżda wkoll 
attitudnijiet ġodda u interazzjonijiet novelli 
bejn il-firxa wiesgħa ta’ atturi fir-riċerka.

fiżika, il-matematika, l-immudellar, ix-
xjenzi tas-sistema terrestri, ix-xjenzi 
materjali, in-newroxjenzi u x-xjenzi 
konoxxittivi, ix-xjenzi soċjali jew l-
ekonomiji) u mal-arti u l-istudji umanistiċi. 
Dan jirrikjedi mhux biss eċċellenza fix-
xjenza u t-teknoloġija iżda wkoll 
attitudnijiet ġodda u interazzjonijiet novelli 
bejn il-firxa wiesgħa ta’ atturi fir-riċerka.

Or. en

Emenda 890
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skoperti radikali b’impatt trasformattiv 
jiddependu dejjem aktar fuq 
kollaborazzjoni intensa fid-dixxiplini 
kollha tax-xjenza u t-teknoloġija 
(pereżempju, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, il-bijoloġija, il-kimika, ix-
xjenzi tas-sistema terrestri, ix-xjenzi 
materjali, in-newroxjenzi u x-xjenzi 
konoxxittivi, ix-xjenzi soċjali jew l-
ekonomiji) u mal-arti u l-istudji umanistiċi. 
Dan jirrikjedi mhux biss eċċellenza fix-
xjenza u t-teknoloġija iżda wkoll 
attitudnijiet ġodda u interazzjonijiet novelli 
bejn il-firxa wiesgħa ta’ atturi fir-riċerka.

Skoperti radikali b’impatt trasformattiv 
jiddependu dejjem aktar fuq 
kollaborazzjoni intensa fid-dixxiplini 
kollha tax-xjenza u t-teknoloġija 
(pereżempju, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, il-bijoloġija, il-kimika, il-
fiżika, il-matematika, ix-xjenzi tas-sistema 
terrestri, ix-xjenzi materjali, in-
newroxjenzi u x-xjenzi konoxxittivi, ix-
xjenzi soċjali jew l-ekonomiji) u mal-arti u 
l-istudji umanistiċi. Dan jirrikjedi mhux 
biss eċċellenza fix-xjenza u t-teknoloġija 
iżda wkoll attitudnijiet ġodda u 
interazzjonijiet novelli bejn il-firxa 
wiesgħa ta’ atturi fir-riċerka.

Or. en

Emenda 891
Luigi Berlinguer

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 1



PE492.761v03-00 80/167 AM\907534MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skoperti radikali b’impatt trasformattiv 
jiddependu dejjem aktar fuq 
kollaborazzjoni intensa fid-dixxiplini 
kollha tax-xjenza u t-teknoloġija 
(pereżempju, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, il-bijoloġija, il-kimika, ix-
xjenzi tas-sistema terrestri, ix-xjenzi 
materjali, in-newroxjenzi u x-xjenzi 
konoxxittivi, ix-xjenzi soċjali jew l-
ekonomiji) u mal-arti u l-istudji umanistiċi. 
Dan jirrikjedi mhux biss eċċellenza fix-
xjenza u t-teknoloġija iżda wkoll 
attitudnijiet ġodda u interazzjonijiet novelli 
bejn il-firxa wiesgħa ta’ atturi fir-riċerka.

Skoperti radikali b’impatt trasformattiv 
jiddependu dejjem aktar fuq 
kollaborazzjoni intensa fid-dixxiplini 
kollha tax-xjenza u t-teknoloġija 
(pereżempju, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, il-bijoloġija, il-kimika, il-
matematika,il-fiżika, ix-xjenzi tas-sistema 
terrestri, ix-xjenzi materjali, in-
newroxjenzi u x-xjenzi konoxxittivi, ix-
xjenzi soċjali jew l-ekonomiji) u mal-arti u 
l-istudji umanistiċi. Dan jirrikjedi mhux 
biss eċċellenza fix-xjenza u t-teknoloġija 
iżda wkoll attitudnijiet ġodda u 
interazzjonijiet novelli bejn il-firxa 
wiesgħa ta’ atturi fir-riċerka.

Or. en

Emenda 892
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skoperti radikali b’impatt trasformattiv 
jiddependu dejjem aktar fuq 
kollaborazzjoni intensa fid-dixxiplini 
kollha tax-xjenza u t-teknoloġija 
(pereżempju, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, il-bijoloġija, il-kimika, ix-
xjenzi tas-sistema terrestri, ix-xjenzi 
materjali, in-newroxjenzi u x-xjenzi 
konoxxittivi, ix-xjenzi soċjali jew l-
ekonomiji) u mal-arti u l-istudji umanistiċi. 
Dan jirrikjedi mhux biss eċċellenza fix-
xjenza u t-teknoloġija iżda wkoll 
attitudnijiet ġodda u interazzjonijiet novelli 
bejn il-firxa wiesgħa ta’ atturi fir-riċerka.

Skoperti radikali b’impatt trasformattiv 
jiddependu dejjem aktar fuq 
kollaborazzjoni intensa fid-dixxiplini 
kollha tax-xjenza u t-teknoloġija 
(pereżempju, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, il-bijoloġija, il-kimika, il-
matematika, ix-xjenzi tas-sistema terrestri, 
ix-xjenzi materjali, in-newroxjenzi u x-
xjenzi konoxxittivi, ix-xjenzi soċjali jew l-
ekonomiji) u mal-arti u l-istudji umanistiċi. 
Dan jirrikjedi mhux biss eċċellenza fix-
xjenza u t-teknoloġija iżda wkoll 
attitudnijiet ġodda u interazzjonijiet novelli 
bejn il-firxa wiesgħa ta’ atturi fir-riċerka.

Or. fr
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Emenda 893
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skoperti radikali b’impatt trasformattiv 
jiddependu dejjem aktar fuq 
kollaborazzjoni intensa fid-dixxiplini 
kollha tax-xjenza u t-teknoloġija 
(pereżempju, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, il-bijoloġija, il-kimika, ix-
xjenzi tas-sistema terrestri, ix-xjenzi 
materjali, in-newroxjenzi u x-xjenzi 
konoxxittivi, ix-xjenzi soċjali jew l-
ekonomiji) u mal-arti u l-istudji umanistiċi. 
Dan jirrikjedi mhux biss eċċellenza fix-
xjenza u t-teknoloġija iżda wkoll 
attitudnijiet ġodda u interazzjonijiet novelli 
bejn il-firxa wiesgħa ta’ atturi fir-riċerka.

Skoperti radikali b’impatt trasformattiv 
jiddependu dejjem aktar fuq 
kollaborazzjoni intensa fid-dixxiplini 
kollha tax-xjenza u t-teknoloġija 
(pereżempju, l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni, il-bijoloġija, il-mediċina, 
il-kimika, ix-xjenzi tas-sistema terrestri, ix-
xjenzi materjali, in-newroxjenzi u x-xjenzi 
konoxxittivi, ix-xjenzi soċjali jew l-
ekonomiji) u mal-arti u l-istudji umanistiċi. 
Dan jirrikjedi mhux biss eċċellenza fix-
xjenza u t-teknoloġija iżda wkoll 
attitudnijiet ġodda u interazzjonijiet novelli 
bejn il-firxa wiesgħa ta’ atturi fir-riċerka.

Or. en

Emenda 894
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Filwaqt li xi ideat jistgħu jiġu żviluppati 
fuq skala żgħira, oħrajn jistgħu jkunu tant 
ta’ sfida li jkunu jirrikjedu sforz kbir 
federat fuq perjodu ta’ żmien sostanzjali. 
Ekonomiji ewlenin madwar id-dinja 
irrikonoxxew dan, u hemm kompetizzjoni 
globali li qed tikber biex jiġu identifikati u 
segwiti opportunitajiet teknoloġiċi 
emerġenti fil-fruntiera tal-għarfien tax-
xjenza li jistgħu jiġġeneraw impatt 
konsiderevoli fuq l-innovazzjoni u l-

Filwaqt li xi ideat jistgħu jiġu żviluppati 
fuq skala żgħira, oħrajn jistgħu jkunu tant 
ta’ sfida li jkunu jirrikjedu sforz kbir 
federat fuq perjodu ta’ żmien sostanzjali. 
Ekonomiji ewlenin madwar id-dinja 
irrikonoxxew dan, u hemm kompetizzjoni 
globali li qed tikber biex jiġu identifikati u 
segwiti opportunitajiet teknoloġiċi 
emerġenti fil-fruntiera tal-għarfien tax-
xjenza li jistgħu jiġġeneraw impatt 
konsiderevoli fuq l-innovazzjoni u l-
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benefiċċji għas-soċjetà. Sabiex ikunu 
effettivi, dawn it-tipi ta’ attività jeħtieġ li 
jinbnew malajr fuq skala kbira, permezz 
tal-federazzjoni fil-programmi kollha 
f’livelli Ewropej, nazzjonali u reġjonali 
madwar għanijiet komuni biex jibnu massa 
kritika, irawmu sinerġiji u jiksbu l-aħjar 
effetti ta’ ingranaġġ.

benefiċċji għas-soċjetà. Dawn l-avvanzi 
wisq probabbli sejrin jiddeterminaw min 
se jkun minn ta’ quddiem fid-dinja tal-
ġejjieni fix-xjenza, t-teknoloġija u l-
ekonomija. Sabiex ikunu effettivi, dawn it-
tipi ta’ attività jeħtieġ li jkunu ġestiti 
b‘mod espert u li jinbnew malajr fuq skala 
kbira, permezz tal-federazzjoni fil-
programmi kollha f’livelli Ewropej, 
nazzjonali u reġjonali madwar għanijiet 
komuni biex jibnu massa kritika, irawmu 
sinerġiji u jiksbu l-aħjar effetti ta’ 
ingranaġġ.

Or. en

Emenda 895
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programm FET għandu jindirizza l-
ispettru sħiħ ta’ innovazzjoni xprunata 
mix-xjenza: minn isfel għal fuq, 
esplorazzjonijiet bikrija fuq skala żgħira ta' 
ideat fi stat embrijoniku u fraġli għal bini 
ta’ komunitajiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni ġodda madwar oqsma tar-
riċerka emerġenti transformattivi u 
inizjattivi tar-riċerka kbar u federati 
mibnija madwar aġenda tar-riċerka li 
timmira lejn il-kisba ta' miri ambizzjużi u 
viżjonarji. Dawn it-tliet livelli ta’ 
involviment lkoll għandhom il-valur 
speċifiku tagħhom, filwaqt li huma 
kumplimentari u sinerġistiċi. Pereżempju, 
l-esplorazzjonijiet fuq skala żgħira jistgħu 
jiżvelaw il-ħtiġijiet għall-iżvilupp ta’ temi 
ġodda li jistgħu jwasslu għal azzjoni fuq 
skala kbira bbażata fuq pjanijiet 
direzzjonali. Dawn jinvolvu firxa wiesgħa 
ta’ atturi involuti fir-riċerka, inkluż 
riċerkaturi żgħażagħ u SMEs iffukati fuq 

Il-programm FET għandu jindirizza l-
ispettru sħiħ ta’ innovazzjoni xprunata 
mix-xjenza: minn isfel għal fuq, 
esplorazzjonijiet bikrija fuq skala żgħira ta' 
ideat fi stat embrijoniku u fraġli għal bini 
ta’ komunitajiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni ġodda madwar oqsma tar-
riċerka emerġenti transformattivi u 
inizjattivi tar-riċerka kbar u federati 
mibnija madwar aġenda tar-riċerka li 
timmira lejn il-kisba ta' miri ambizzjużi u 
viżjonarji. Dawn it-tliet livelli ta’ 
involviment lkoll għandhom il-valur 
speċifiku tagħhom, filwaqt li huma 
kumplimentari u sinerġistiċi. Pereżempju,
l-esplorazzjonijiet fuq skala żgħira jistgħu 
jiżvelaw il-ħtiġijiet għall-iżvilupp ta’ temi 
ġodda li jistgħu jwasslu għal azzjoni fuq 
skala kbira bbażata fuq pjanijiet 
direzzjonali. Dawn jinvolvu firxa wiesgħa 
ta’ atturi involuti fir-riċerka, inkluż 
riċerkaturi żgħażagħ u SMEs iffukati fuq 
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ir-riċerka, u komunitajiet ta’ partijiet 
interessati (is-soċjetà ċivika, persuni 
responsabbli mit-tfassil tal-politika, l-
industrija u riċerkaturi pubbliċi), 
ikkonċentrati madwar aġendi tar-riċerka 
hekk kif ikunu qed jitfasslu, jimmaturaw u 
jiddiversifikaw.

ir-riċerka, u komunitajiet ta’ partijiet 
interessati (is-soċjetà ċivika, persuni 
responsabbli mit-tfassil tal-politika, l-
industrija u riċerkaturi pubbliċi), 
ikkonċentrati madwar aġendi tar-riċerka li 
jevolvu hekk kif ikunu qed jitfasslu, 
jimmaturaw u jiddiversifikaw.

Or. en

Emenda 896
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 2 – punt 2.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Bit-trawwim ta’ ideat oriġinali (‘FET 
Miftuħin), il-FET għandhom jappoġġaw ir-
riċerka xjentifika u teknoloġika fi stat 
embrijoniku li tesplora pedamenti ġodda 
għal teknoloġiji futuri radikalment ġodda 
billi tisfida l-paradigmi attwali u tazzarda 
tidħol f’oqsma mhux magħrufa. Proċess ta’ 
għażla minn isfel għal fuq miftuħ għal 
kwalunkwe idea tar-riċerka għandu jibni 
portafoll varjat ta’ proġetti fil-mira. Se 
jkunu fatturi ewlenin l-identifikazzjoni 
bikrija ta’ oqsma, żviluppi u xejriet ġodda 
promettenti, flmkien mal-attirar ta’ atturi 
ġodda u b’potenzjal kbir fis-settur tar-
riċerka u l-innovazzjoni.

(a) Bit-trawwim ta’ ideat oriġinali (‘FET 
Miftuħin), il-FET għandhom jappoġġaw ir-
riċerka xjentifika u teknoloġika fi stadju 
bikri li tesplora pedamenti ġodda għal 
teknoloġiji futuri radikalment ġodda billi 
tisfida l-paradigmi attwali u tazzarda tidħol 
f’oqsma mhux magħrufa. Proċess ta’ 
għażla minn isfel għal fuq miftuħ għal 
kwalunkwe idea tar-riċerka għandu jibni 
portafoll varjat ta’ proġetti fil-mira. Se 
jkunu fatturi ewlenin l-identifikazzjoni 
bikrija ta’ oqsma, żviluppi u xejriet ġodda 
promettenti, flmkien mal-attirar ta’ atturi 
ġodda u b’potenzjal kbir fis-settur tar-
riċerka u l-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 897
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 2 – punt 2.3 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Bit-trawwim ta’ temi u komunitajiet 
emerġenti (‘FET Proattiv’), il-FET 
għandhom jindirizzaw għadd ta’ temi tar-
riċerka esploratorji promettenti, bil-
potenzjal li tiġi ġġenerata massa kritika ta’ 
proġetti relatati ma’ xulxin li, flimkien, 
jikkostitwixxu esplorazzjoni tat-temi 
wiesgħa u b’ħafna aspetti u jibnu ħażna 
Ewropea tal-għarfien.

(b) Bit-trawwim ta’ temi u komunitajiet 
emerġenti (‘FET Proattiv’) f’assoċjazzjoni 
stretta mal-isfidi tas-soċjetà u t-temi 
teknoloġiċi indutrijali, il-FET għandhom 
jindirizzaw għadd ta’ temi tar-riċerka 
esploratorji promettenti, bil-potenzjal li tiġi 
ġġenerata massa kritika ta’ proġetti relatati 
ma’ xulxin li, flimkien, jikkostitwixxu 
esplorazzjoni tat-temi wiesgħa u b’ħafna 
aspetti u jibnu ħażna Ewropea tal-għarfien.

Or. en

Emenda 898
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 2 – punt 2.3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Billi jidħlu għal sfidi kbar 
interdixxiplinari tax-X&T (‘FET 
Mexxejja’), il-FET għandhom jappoġġaw 
riċerka ambizzjuża fuq skala kbira u 
xprunata mix-xjenza li timmira li tikseb 
skoperti xjentifiċi. Tali attivitajiet se 
jibbenefikaw mill-allinjament tal-aġendi 
Ewropej u nazzjonali. L-avvanz xjentifiku 
għandu jipprovdi bażi soda u wiesgħa 
għall-innovazzjoni teknoloġika futura u l-
applikazzjoni ekonomika f’varjetà ta’ 
oqsma, kif ukoll benefiċċji ġodda għas-
soċjetà.

(c) Billi jidħlu għal sfidi kbar 
interdixxiplinari tax-X&T (‘FET 
Mexxejja’), il-FET għandhom jappoġġaw 
riċerka ambizzjuża fuq skala kbira u 
xprunata mix-xjenza li timmira li tikseb 
skoperti xjentifiċi u teknoloġiċi. Tali 
attivitajiet se jibbenefikaw mill-allinjament 
tal-aġendi Ewropej, nazzjonali u reġjonali. 
L-avvanz xjentifiku għandu jipprovdi bażi 
soda u wiesgħa għall-innovazzjoni 
teknoloġika futura u l-applikazzjoni 
ekonomika f’varjetà ta’ oqsma, kif ukoll 
benefiċċji ġodda għas-soċjetà. Attivitajiet 
b’impatt kbir fuq is-soċjetà għandhom 
jiġu prijoritizzati.

Or. en
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Emenda 899
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 2 – punt 2.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-taħlita t-tajba tal-livell ta’ ftuħ kif ukoll 
il-gradi varjanti ta’ strutturar tas-suġġetti, 
il-komunitajiet u l-finanzjament għandhom 
ikunu definiti għal kull attività biex jiġu 
indirizzati bl-aħjar mod l-objettivi li se 
jitwettqu.

It-taħlita t-tajba tal-livell ta’ ftuħ kif ukoll 
il-gradi varjanti ta’ strutturar tas-suġġetti, 
il-komunitajiet u l-finanzjament għandhom 
ikunu definiti għal kull attività biex jiġu 
indirizzati bl-aħjar mod l-objettivi li se 
jitwettqu. Attivitajiet tal-FET għandhom 
ikunu miftuħin għal kollaborazzjoni ma’ 
partijiet terzi, abbażi ta’ interess komuni u 
benefiċċju rċiproku, filwaqt li jitħarsu l-
interessi Ewropej.

Or. en

Emenda 900
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Anness I – parti I – punt 2 – punt 2.3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

FEST se jiġi operat f’kull waħda mit-tliet 
prijoritajiet ta’ Orizzont 2020. Il-baġit ta’ 
FEST se jkun allokat fit-tliet prijoritajiet 
bi proporzjon mal-allokazzjoni tal-baġit 
totali ta’ Orizzont 2020 fit-tliet 
prijoritajiet.
Bord tat-Tmexxija tal-FEST, magħmul 
minn xjenzati u inġiniera tal-ogħla 
reputazzjoni u esperjenza xierqa, li 
jiżguraw diversità ta’ oqsma ta’ riċerka u 
jagixxu fil-kapaċità personali tagħhom, 
għandu jipprovdi input u pariri lill-
Kummissjoni fuq l-istrateġija xjentifika 
ġenerali għall-attivitajiet tal-FEST, l-
istabbiliment tal-programm ta’ ħidma u l-
kriterja għas-sejħiet għall-proposti, kif 
ukoll id-definizzjoni ta’ suġġetti speċifiċi 
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għall-FEST Proattiv u għall-Inizjattivi 
Ewlenin tal-FEST.
L-evalwazzjoni tal-proġetti kolllha tal-
FEST se timxi esklussivament fuq kriterji 
stretti ta’ eċċellenza xjentifika u 
teknoloġika u, fil-pilastri tnejn u tlieta, ta’ 
potenzjal għall-innovazzjoni (impatt).

Or. en

Emenda 901
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Azzjonijiet Marie Curie 3. Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie

Or. en

Emenda 902
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati l-
aħjar żvilupp u l-użu dinamiku tal-kapital 
intellettwali tal-Ewropa sabiex jiġu 
ġġenerati ħiliet ġodda u innovazzjoni u 
b’hekk jiġi realizzat il-potenzjal kollu 
tagħha fis-setturi u r-reġjuni kollha.

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati l-
aħjar żvilupp u l-użu dinamiku tal-kapital 
intellettwali tal-Ewropa, li jattira lejn l-
Ewropa riċerkaturi minn fost l-aqwa fid-
dinja sabiex jiġu ġġenerati u ttrasferiti
ħiliet ġodda, għarfien u innovazzjoni u, 
b’hekk, jiġi realizzat il-potenzjal sħiħ 
tagħha fis-setturi u r-reġjuni kollha.

Or. en
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Emenda 903
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati l-
aħjar żvilupp u l-użu dinamiku tal-kapital 
intellettwali tal-Ewropa sabiex jiġu 
ġġenerati ħiliet ġodda u innovazzjoni u 
b’hekk jiġi realizzat il-potenzjal kollu 
tagħha fis-setturi u r-reġjuni kollha.

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati l-
aħjar żvilupp u l-użu dinamiku tar-riżorsi 
umani tal-Ewropa fir-riċerka u l-
innovazzjoni sabiex jiġu ġġenerati ħiliet 
ġodda u innovazzjoni u b’hekk jiġi 
realizzat il-potenzjal kollu tagħha fis-
setturi u r-reġjuni kollha.

Or. en

Emenda 904
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati l-
aħjar żvilupp u l-użu dinamiku tal-kapital 
intellettwali tal-Ewropa sabiex jiġu 
ġġenerati ħiliet ġodda u innovazzjoni u 
b’hekk jiġi realizzat il-potenzjal kollu 
tagħha fis-setturi u r-reġjuni kollha.

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati l-
aħjar żvilupp u l-użu dinamiku tal-kapital 
intellettwali tal-Ewropa sabiex jiġu 
zviluppati ħiliet ġodda, għarfien u 
innovazzjoni u b’hekk jiġi realizzat il-
potenzjal kollu tagħha fis-setturi u r-reġjuni 
kollha.

Or. en

Emenda 905
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati l-
aħjar żvilupp u l-użu dinamiku tal-kapital 
intellettwali tal-Ewropa sabiex jiġu 
ġġenerati ħiliet ġodda u innovazzjoni u 
b’hekk jiġi realizzat il-potenzjal kollu 
tagħha fis-setturi u r-reġjuni kollha.

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati l-
aħjar żvilupp u l-użu dinamiku tal-kapital 
intellettwali tal-Ewropa sabiex jiġu 
żviluppati ħiliet xjentifiċi u teknoloġiċi 
ġodda u innovazzjoni u b’hekk jiġi 
realizzat il-potenzjal kollu tagħha fis-
setturi u r-reġjuni kollha.

Or. en

Emenda 906
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riforma meħtieġa għandha tibda fl-
ewwel stadji tal-karrieri tar-riċerkaturi, fl-
istudji tagħhom għad-dottorat jew taħriġ 
postuniversitarju paragunabbli. L-Ewropa 
għandha tiżviluppa skemi ta’ taħriġ 
innovattivi u tal-ogħla kwalità, li jkunu 
konsistenti mar-rekwiżiti kompetittivi 
ħafna u dejjem aktar interdixxiplinari tar-
riċerka u l-innovazzjoni. Se jkun meħtieġ l-
involviment qawwi tan-negozji, inklużi 
SMEs u atturi soċjoekonomiċi oħrajn, biex 
ir-riċerkaturi jingħatawlhom il-ħiliet tal-
innovazzjoni mitluba mill-impjiegi tal-
ġejjieni. Se jkun ukoll importanti li tittejjeb 
l-mobbiltà ta’ dawn ir-riċerkaturi, billi 
bħalissa din għadha f’livell modest wisq: 
fl-2008, kienu biss 7 % tal-kandidati 
Ewropej għad-dottorat li tħarrġu fi Stat 
Membru ieħor, filwaqt li l-mira hija li 
dawn jitilgħu għal 20 % sal-2030.

Ir-riforma meħtieġa għandha tibda fl-
ewwel stadji tal-karrieri tar-riċerkaturi, fl-
istudji tagħhom għad-dottorat jew taħriġ 
postgradwatorju paragunabbli. Jeħtieġ li 
tingħata attenzjoni speċjali għal skemi ta’ 
mentoring li jistimolaw it-trasferiment tal-
għarfien, esperjenza u netwerks minn 
xjenzati li jkunu se jirtiraw għal xjenzati 
żgħażagħ. L-Ewropa għandha tiżviluppa 
skemi ta’ taħriġ innovattivi u tal-ogħla 
kwalità, li jkunu konsistenti mar-rekwiżiti 
kompetittivi ħafna u dejjem aktar 
interdixxiplinari tar-riċerka u l-
innovazzjoni. Se jkun meħtieġ l-
involviment qawwi tan-negozji, inklużi 
SMEs u atturi soċjoekonomiċi oħrajn, biex 
ir-riċerkaturi jingħatawlhom il-ħiliet tal-
innovazzjoni mitluba mill-impjiegi tal-
ġejjieni. Se jkun ukoll importanti li tittejjeb 
l-mobbiltà ta’ dawn ir-riċerkaturi, billi 
bħalissa din għadha f’livell modest wisq: 
fl-2008, kienu biss 7 % tal-kandidati 
Ewropej għad-dottorat li tħarrġu fi Stat 
Membru ieħor, filwaqt li l-mira hija li 
dawn jitilgħu għal 20 % sal-2030.
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Or. en

Emenda 907
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riforma meħtieġa għandha tibda fl-
ewwel stadji tal-karrieri tar-riċerkaturi, fl-
istudji tagħhom għad-dottorat jew taħriġ 
postuniversitarju paragunabbli. L-Ewropa 
għandha tiżviluppa skemi ta’ taħriġ 
innovattivi u tal-ogħla kwalità, li jkunu 
konsistenti mar-rekwiżiti kompetittivi 
ħafna u dejjem aktar interdixxiplinari tar-
riċerka u l-innovazzjoni. Se jkun meħtieġ l-
involviment qawwi tan-negozji, inklużi 
SMEs u atturi soċjoekonomiċi oħrajn, biex 
ir-riċerkaturi jingħatawlhom il-ħiliet tal-
innovazzjoni mitluba mill-impjiegi tal-
ġejjieni. Se jkun ukoll importanti li tittejjeb 
l-mobbiltà ta’ dawn ir-riċerkaturi, billi 
bħalissa din għadha f’livell modest wisq: 
fl-2008, kienu biss 7 % tal-kandidati 
Ewropej għad-dottorat li tħarrġu fi Stat 
Membru ieħor, filwaqt li l-mira hija li 
dawn jitilgħu għal 20 % sal-2030.

Ir-riforma meħtieġa għandha tibda fl-
ewwel stadji tal-karrieri tar-riċerkaturi, fl-
istudji tagħhom għad-dottorat jew taħriġ 
postgradwatorju paragunabbli. L-Ewropa 
għandha tiżviluppa skemi ta’ taħriġ 
innovattivi u tal-ogħla kwalità, li jkunu 
konsistenti mar-rekwiżiti kompetittivi 
ħafna u dejjem aktar interdixxiplinari tar-
riċerka u l-innovazzjoni. Se jkun meħtieġ l-
involviment qawwi tan-negozji, inklużi 
SMEs u atturi soċjoekonomiċi oħrajn, biex 
ir-riċerkaturi jingħatawlhom il-ħiliet tal-
innovazzjoni mitluba mill-impjiegi tal-
ġejjieni u jiġu inkoraġġiti jikkunsidraw 
karrieri fl-industrija jew fil-kumpaniji l-
aktar innovattivi. Se jkun ukoll importanti 
li tittejjeb l-mobbiltà ta’ dawn ir-
riċerkaturi, billi bħalissa din għadha f’livell 
modest wisq: fl-2008, kienu biss 7 % tal-
kandidati Ewropej għad-dottorat li tħarrġu 
fi Stat Membru ieħor, filwaqt li l-mira hija 
li dawn jitilgħu għal 20 % sal-2030.

Or. en

Emenda 908
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riforma meħtieġa għandha tibda fl- Ir-riforma meħtieġa għandha tibda fl-
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ewwel stadji tal-karrieri tar-riċerkaturi, fl-
istudji tagħhom għad-dottorat jew taħriġ 
postuniversitarju paragunabbli. L-Ewropa 
għandha tiżviluppa skemi ta’ taħriġ 
innovattivi u tal-ogħla kwalità, li jkunu 
konsistenti mar-rekwiżiti kompetittivi 
ħafna u dejjem aktar interdixxiplinari tar-
riċerka u l-innovazzjoni. Se jkun meħtieġ l-
involviment qawwi tan-negozji, inklużi 
SMEs u atturi soċjoekonomiċi oħrajn, biex 
ir-riċerkaturi jingħatawlhom il-ħiliet tal-
innovazzjoni mitluba mill-impjiegi tal-
ġejjieni. Se jkun ukoll importanti li tittejjeb 
l-mobbiltà ta’ dawn ir-riċerkaturi, billi 
bħalissa din għadha f’livell modest wisq: 
fl-2008, kienu biss 7 % tal-kandidati 
Ewropej għad-dottorat li tħarrġu fi Stat 
Membru ieħor, filwaqt li l-mira hija li 
dawn jitilgħu għal 20 % sal-2030.

ewwel stadji tal-karrieri tar-riċerkaturi, fl-
istudji tagħhom għad-dottorat jew taħriġ 
postgradwatorju paragunabbli. L-Ewropa 
għandha tiżviluppa skemi ta’ taħriġ 
innovattivi u tal-ogħla kwalità, li jkunu 
konsistenti mar-rekwiżiti kompetittivi 
ħafna u dejjem aktar interdixxiplinari tar-
riċerka u l-innovazzjoni. Se jkun meħtieġ l-
involviment qawwi tan-negozji, inklużi 
SMEs u atturi soċjoekonomiċi oħrajn, biex 
ir-riċerkaturi jingħatawlhom il-ħiliet 
trasversali tal-innovazzjoni u tal-
intraprenditorija mitluba mill-impjiegi tal-
ġejjieni. Se jkun ukoll importanti li tittejjeb 
l-mobbiltà ta’ dawn ir-riċerkaturi, billi 
bħalissa din għadha f’livell modest wisq: 
fl-2008, kienu biss 7 % tal-kandidati 
Ewropej għad-dottorat li tħarrġu fi Stat 
Membru ieħor, filwaqt li l-mira hija li 
dawn jitilgħu għal 20 % sal-2030.

Or. en

Emenda 909
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żieda fil-mobbiltà tar-riċerkaturi u t-
tisħiħ tar-riżorsi ta' dawk l-istituzzjonijiet 
li jattiraw riċerkaturi iminn Stati Membri 
oħra ser iħeġġu ċentri ta' eċċellenza 
madwar l-Unjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 910
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din ir-riforma għandha tkompli f’kull 
stadju tal-karriera tar-riċerkaturi. Huwa 
essenzjali li tiżdied il-mobbiltà tar-
riċerkaturi fil-livelli kollha, inkluż l-
mobbiltà f’nofs il-karriera, mhux biss bejn 
il-pajjiżi iżda wkoll bejn is-setturi pubbliċi 
u privati. Dan joħloq stimulu b’saħħtu 
għat-tagħlim u l-iżvilupp ta’ ħiliet ġodda. 
Dan huwa wkoll fattur ewlieni fil-
kooperazzjoni bejn l-akkademiċi, iċ-ċentri 
tar-riċerka u l-industrija fil-pajjiżi kollha. 
Il-fattur uman huwa s-sinsla ta’ 
kollaborazzjoni sostenibbli li hija l-
katalizzatur ewlieni għal Ewropa 
innovattiva u kreattiva li tkun kapaċi 
taffronta l-isfidi tas-soċjetà, u li huwa 
ċentrali biex tingħeleb il-frammentazzjoni 
tal-politiki nazzjonali. Il-kollaborazzjoni u 
l-kondiviżjoni tal-għarfien, permezz tal-
mobbiltà individwali fl-istadji kollha tal-
karriera u permezz ta’ skambji ta’ persunal 
b’ħiliet għoljin fir-riċerka u l-innovazzjoni, 
huma essenzjali biex l-Ewropa terġa’ 
taqbad it-triq lejn it-tkabbir sostenibbli u 
biex tindirizza l-isfidi tas-soċjetà.

Din ir-riforma għandha tkompli f’kull 
stadju tal-karriera tar-riċerkaturi. Huwa 
essenzjali li tiżdied il-mobbiltà tar-
riċerkaturi fil-livelli kollha, inkluż l-
mobbiltà f’nofs il-karriera, mhux biss bejn 
il-pajjiżi iżda wkoll bejn is-setturi pubbliċi 
u privati. Dan joħloq stimulu b’saħħtu 
għat-tagħlim u l-iżvilupp ta’ ħiliet ġodda. 
Dan huwa wkoll fattur ewlieni fil-
kooperazzjoni bejn l-akkademiċi, iċ-ċentri 
tar-riċerka u l-industrija fil-pajjiżi kollha. 
Il-fattur uman huwa s-sinsla ta’ 
kollaborazzjoni sostenibbli li hija l-
katalizzatur ewlieni għal Ewropa 
innovattiva u kreattiva li tkun kapaċi 
taffronta l-isfidi tas-soċjetà, u li huwa 
ċentrali biex tingħeleb il-frammentazzjoni 
tal-politiki nazzjonali. Il-kollaborazzjoni u 
l-kondiviżjoni tal-għarfien, permezz tal-
mobbiltà individwali fl-istadji kollha tal-
karriera u permezz ta’ skambji ta’ persunal 
b’ħiliet għoljin fir-riċerka u l-innovazzjoni, 
huma essenzjali biex l-Ewropa terġa’ 
taqbad it-triq lejn it-tkabbir sostenibbli u 
biex tindirizza l-isfidi tas-soċjetà. F’dan il-
kuntest, Orizzont 2020 għandu 
jinkoraġġixxi l-kollaborazzjoni bejn ir-
riċerkaturi Ewropej billi jintroduċi skema 
ta’ vawċers ta' riċerka b’finanzjament 
għar-riċerka li ssegwi r-riċerkaturi li 
jiċċaqilqu f’Universitajiet fl-Istati Membri 
kollha, tikkontribwixxi għal ċentri ta’ 
eċċellenza, għal universitajiet 
indipendenti u għal aktar mobilità fost ir-
riċerkaturi;

Or. en

Emenda 911
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din ir-riforma għandha tkompli f’kull 
stadju tal-karriera tar-riċerkaturi. Huwa 
essenzjali li tiżdied il-mobbiltà tar-
riċerkaturi fil-livelli kollha, inkluż l-
mobbiltà f’nofs il-karriera, mhux biss bejn 
il-pajjiżi iżda wkoll bejn is-setturi pubbliċi 
u privati. Dan joħloq stimulu b’saħħtu 
għat-tagħlim u l-iżvilupp ta’ ħiliet ġodda. 
Dan huwa wkoll fattur ewlieni fil-
kooperazzjoni bejn l-akkademiċi, iċ-ċentri 
tar-riċerka u l-industrija fil-pajjiżi kollha. 
Il-fattur uman huwa s-sinsla ta’ 
kollaborazzjoni sostenibbli li hija l-
katalizzatur ewlieni għal Ewropa 
innovattiva u kreattiva li tkun kapaċi 
taffronta l-isfidi tas-soċjetà, u li huwa 
ċentrali biex tingħeleb il-frammentazzjoni 
tal-politiki nazzjonali. Il-kollaborazzjoni u 
l-kondiviżjoni tal-għarfien, permezz tal-
mobbiltà individwali fl-istadji kollha tal-
karriera u permezz ta’ skambji ta’ persunal 
b’ħiliet għoljin fir-riċerka u l-innovazzjoni, 
huma essenzjali biex l-Ewropa terġa’ 
taqbad it-triq lejn it-tkabbir sostenibbli u 
biex tindirizza l-isfidi tas-soċjetà.

Din ir-riforma għandha tkompli f’kull 
stadju tal-karriera tar-riċerkaturi. Huwa 
essenzjali li tiżdied il-mobbiltà tar-
riċerkaturi fil-livelli kollha, inkluż l-
mobbiltà f’nofs il-karriera, mhux biss bejn 
il-pajjiżi iżda wkoll bejn is-setturi pubbliċi 
u privati. Dan joħloq stimulu b’saħħtu 
għat-tagħlim u l-iżvilupp ta’ ħiliet ġodda. 
Dan huwa wkoll fattur ewlieni fil-
kooperazzjoni bejn l-akkademiċi, iċ-ċentri 
tar-riċerka u l-industrija fil-pajjiżi kollha. 
Il-fattur uman huwa s-sinsla ta’ 
kollaborazzjoni sostenibbli li hija l-
katalizzatur ewlieni għal Ewropa 
innovattiva u kreattiva li tkun kapaċi 
taffronta l-isfidi tas-soċjetà, u li huwa 
ċentrali biex tingħeleb il-frammentazzjoni 
tal-politiki nazzjonali. L-aċċess miftuħ 
għar-riżultati tar-riċerka u l-
kollaborazzjoni u l-kondiviżjoni tal-
għarfien, permezz tal-mobbiltà individwali 
fl-istadji kollha tal-karriera u permezz ta’ 
skambji ta’ persunal b’ħiliet għoljin fir-
riċerka u l-innovazzjoni, huma essenzjali 
biex l-Ewropa tegħleb diverġenzi interni 
fil-kapaċitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni,
terġa’ taqbad it-triq lejn it-tkabbir 
sostenibbli u biex tindirizza l-isfidi tas-
soċjetà.

Or. en

Emenda 912
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi ta’ mobilità se jiżguraw 
opportunitajiet indaqs u effikaċi bejn l-
irġiel u n-nisa u se jinkludu miżuri 
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speċifiċi sabiex ineħħu t-tfixkil għall-
mobilità tar-riċerkaturi kollha.

Or. en

Emenda 913
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-interess tal-mobilità fl-Ewropa, jeħtieġ 
li l-kompatibilità ta’ għotjiet bħala 
strument ta’ finanzjament għal 
riċerkaturi mobbli tkun garantita. Jeħtieġ 
li jiġu riżolti kwistjonijiet relatati mat-
taxxa, u li x-xjenzati Ewropej ikollhom 
protezzjoni soċjali garantita.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għotjiet huma komponent essenzjali għall-promozzjoni tal-kollaborazzjoni xjentifika 
internazzjonali. Jeħtieġ li l-mobilità fl-Ewropa ma tisafx imfixkla minn problemi ta’ 
kompatibilità, kwistjonijiet tat-taxxa u nuqqas ta’ protezzjoni soċjali għar-riċerkaturi.

Emenda 914
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex l-Ewropa tlaħħaq mal-kompetituri 
tagħha fir-riċerka u l-innovazzjoni, hija 
għandha tħajjar aktar żgħażagħ irġiel u nisa 
biex jaqbdu karrieri fir-riċerka u għandha 
tipprovdi opportunitajiet u ambjenti ferm 
attraenti ta’ riċerka u innovazzjoni. L-
individwi bl-akbar talenti, mill-Ewropa u 

Biex l-Ewropa tlaħħaq mal-kompetituri 
tagħha fir-riċerka u l-innovazzjoni, hija 
għandha tħajjar aktar żgħażagħ irġiel u nisa 
biex jaqbdu karrieri unifikati fir-riċerka 
madwar l-Ewropa kollha u għandha 
tipprovdi opportunitajiet u ambjenti ferm 
attraenti ta’ riċerka u innovazzjoni. L-
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minn postijiet oħra, għandhom iħarsu lejn 
l-Ewropa bħala post prominenti fejn 
jaħdmu. L-ugwaljanza bejn is-sessi, 
impjiegi u kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ 
kwalita għolja u affidabbli kif ukoll ir-
rikonoxximent huma aspetti kruċjali li 
għandhom jiġu żgurati b’mod konsistenti 
fl-Ewropa kollha.

individwi bl-akbar talenti, mill-Ewropa u 
minn postijiet oħra, għandhom iħarsu lejn 
l-Ewropa bħala post prominenti fejn 
jaħdmu. L-ugwaljanza bejn is-sessi, 
impjiegi u kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ 
kwalita għolja u affidabbli kif ukoll ir-
rikonoxximent huma aspetti kruċjali li 
għandhom jiġu żgurati b’mod konsistenti 
fl-Ewropa kollha.

Or. en

Emenda 915
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex l-Ewropa tlaħħaq mal-kompetituri 
tagħha fir-riċerka u l-innovazzjoni, hija 
għandha tħajjar aktar żgħażagħ irġiel u nisa 
biex jaqbdu karrieri fir-riċerka u għandha 
tipprovdi opportunitajiet u ambjenti ferm 
attraenti ta’ riċerka u innovazzjoni. L-
individwi bl-akbar talenti, mill-Ewropa u 
minn postijiet oħra, għandhom iħarsu lejn 
l-Ewropa bħala post prominenti fejn 
jaħdmu. L-ugwaljanza bejn is-sessi, 
impjiegi u kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ 
kwalita għolja u affidabbli kif ukoll ir-
rikonoxximent huma aspetti kruċjali li 
għandhom jiġu żgurati b’mod konsistenti 
fl-Ewropa kollha.

Biex l-Ewropa tlaħħaq mal-kompetituri 
tagħha fir-riċerka u l-innovazzjoni, hija 
għandha tħajjar aktar żgħażagħ irġiel u nisa 
biex jaqbdu karrieri fir-riċerka u għandha 
tipprovdi opportunitajiet u ambjenti ferm 
attraenti ta’ riċerka u innovazzjoni. L-
individwi bl-akbar talenti, mill-Ewropa u 
minn postijiet oħra, għandhom iħarsu lejn 
l-Ewropa bħala post prominenti fejn 
jaħdmu. L-ugwaljanza bejn is-sessi, 
impjiegi u kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ 
kwalita għolja u affidabbli kif ukoll ir-
rikonoxximent u l-istatus soċjali huma 
aspetti kruċjali li għandhom jiġu żgurati 
b’mod konsistenti fl-Ewropa kollha.

Or. en

Emenda 916
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex l-Ewropa tlaħħaq mal-kompetituri 
tagħha fir-riċerka u l-innovazzjoni, hija 
għandha tħajjar aktar żgħażagħ irġiel u nisa 
biex jaqbdu karrieri fir-riċerka u għandha 
tipprovdi opportunitajiet u ambjenti ferm 
attraenti ta’ riċerka u innovazzjoni. L-
individwi bl-akbar talenti, mill-Ewropa u 
minn postijiet oħra, għandhom iħarsu lejn 
l-Ewropa bħala post prominenti fejn 
jaħdmu. L-ugwaljanza bejn is-sessi, 
impjiegi u kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ 
kwalita għolja u affidabbli kif ukoll ir-
rikonoxximent huma aspetti kruċjali li 
għandhom jiġu żgurati b’mod konsistenti 
fl-Ewropa kollha.

Biex l-Ewropa tlaħħaq mal-kompetituri 
tagħha fir-riċerka u l-innovazzjoni, hija 
għandha tħajjar aktar żgħażagħ irġiel u nisa 
biex jaqbdu karrieri fir-riċerka u għandha 
tipprovdi opportunitajiet u ambjenti ferm 
attraenti ta’ riċerka u innovazzjoni. L-
individwi bl-akbar talenti, mill-Ewropa u 
minn postijiet oħra, għandhom iħarsu lejn 
l-Ewropa bħala post prominenti fejn 
jaħdmu. Opportunitajiet indaqs għall-
irġiel u n-nisa, impjiegi u kundizzjonijiet 
tax-xogħol ta’ kwalita għolja u affidabbli 
kif ukoll ir-rikonoxximent huma aspetti 
kruċjali li għandhom jiġu żgurati b’mod 
konsistenti fl-Ewropa kollha.

Or. en

Emenda 917
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet strateġiċi u pariri xjentifiċi 
jistgħu jiżguraw implimentazzjoni mħaffa 
tal-Azzjonijiet Marie Curie. Il-Kunsill 
Xjentifiku tal-ERC għandu, 
għaldaqsatant, jimplimenta u jissorvelja 
kontinwament l-Azzjonijiet Marie Curie u 
jikkunsidra kif għandhom jilħqu l-
objettivi tagħhom bl-aħjar mod.

Or. en

Emenda 918
Anna Záborská, Jan Březina
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

La l-finanzjament tal-Unjoni waħdu u 
lanqas Stati Membri individwali, ma huma 
se jkunu jistgħu jindirizzaw din l-isfida. 
Għalkemm l-Istati Membri introduċew 
riformi biex itejbu l-istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni terzjarja tagħhom u 
jimmodernizzaw is-sistemi tat-taħriġ 
tagħhom, il-progress għadu mhux l-istess 
madwar l-Ewropa, u hemm differenzi kbar 
bejn il-pajjiżi. B’mod globali, il-
kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika 
bejn is-settur pubbliku u dak privat 
għadha ġeneralment dgħajfa fl-Ewropa.
Jista’ jingħad l-istess għall-ugwaljanza 
bejn is-sessi u l-isforz tagħhom biex
jattiraw studenti u riċerkaturi barra mill-
ERA. Fil-preżent madwar 20 % tal-
kandidati tad-dottorat fl-Unjoni huma 
ċittadini minn pajjiżi terzi, filwaqt li 35 % 
fl-Istati Uniti tal-Amerika ġejjin minn 
barra. Sabiex titħaffef din il-bidla, huwa 
meħtieġ approċċ strateġiku li jmur lil hinn 
mill-fruntieri nazzjonali fil-livell tal-
Unjoni. Il-finanzjament tal-Unjoni huwa 
kruċjali biex jinħolqu inċentivi għal u jiġu 
mħeġġa r-riformi strutturali indispensabbli.

La l-finanzjament tal-Unjoni waħdu u 
lanqas Stati Membri individwali, ma huma 
se jkunu jistgħu jindirizzaw din l-isfida. 
Għalkemm l-Istati Membri introduċew 
riformi biex itejbu l-istituzzjonijiet tal-
edukazzjoni terzjarja tagħhom u 
jimmodernizzaw is-sistemi tat-taħriġ 
tagħhom, il-progress għadu mhux l-istess 
madwar l-Ewropa, u hemm differenzi kbar 
bejn il-pajjiżi. Jista’ jingħad l-istess dwar l-
opportunitajiet indaqs għan-nisa u l-irġiel 
fir-riċerka u l-innovazzjoni, u dwar l-
isforz biex jiġu attratti studenti u 
riċerkaturi taż-żewġ sessi minn barra l-
ERA. Fil-preżent madwar 20 % tal-
kandidati tad-dottorat fl-Unjoni huma 
ċittadini minn pajjiżi terzi, filwaqt li 35 % 
fl-Istati Uniti tal-Amerika ġejjin minn 
barra. Sabiex titħaffef din il-bidla, huwa 
meħtieġ approċċ strateġiku li jmur lil hinn 
mill-fruntieri nazzjonali fil-livell tal-
Unjoni. Il-finanzjament tal-Unjoni huwa 
kruċjali biex jinħolqu inċentivi għal u jiġu 
mħeġġa r-riformi strutturali indispensabbli.

Or. en

Emenda 919
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Azzjonijiet Ewropej Marie Curie
għamlu progress notevoli biex 
jippromwovu l-mobbiltà, kemm 

L-Azzjonijiet Ewropej Marie Skłodowska-
Curie  għamlu progress notevoli biex 
jippromwovu l-mobbiltà, kemm 
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transnazzjonali kif ukoll intersettorjali, u 
biex joffru karrieri fir-riċerka fil-livelli 
Ewropej u internazzjonali, 
b’kundizzjonijiet eċċellenti ta’ impjieg u 
xogħol skont il-Karta u l-Kodiċi tar-
Riċerkaturi Ewropej. Ma hemm xejn 
ekwivalenti għalihom fl-Istati Membri fir-
rigward tal-iskala u l-ambitu, il-
finanzjament, in-natura internazzjonali, il-
ġenerazzjoni u t-trasferiment tal-għarfien 
tagħhom. Dawn saħħew ir-riżorsi ta’ dawk 
l-istituzzjonijiet li jistgħu jattiraw r-
riċerkaturi internazzjonalment u 
għaldaqstant inkoraġġixxew il-ftuħ ta’ 
ċentri ta’ eċċellenza madwar l-Unjoni. 
Dawn servew ukoll ta’ mudell eżemplari 
b’effett ta’ strutturazzjoni pronunzjat billi 
xerrdu l-aħjar prattiki tagħhom fil-livell 
nazzjonali. Permezz tal-approċċ tal-
azzjonijiet Marie Curie minn isfel għal fuq, 
maġġoranza kbira ta’ dawk l-
istituzzjonijiet setgħu jħarrġu u jaġġornaw 
il-ħiliet ta’ ġenerazzjoni ġdida ta’ 
riċerkaturi kapaċi li jindirizzaw l-isfidi tas-
soċjetà.

transnazzjonali kif ukoll intersettorjali, u 
biex joffru karrieri fir-riċerka fil-livelli 
Ewropej u internazzjonali, 
b’kundizzjonijiet eċċellenti ta’ impjieg u 
xogħol skont il-Karta u l-Kodiċi tar-
Riċerkaturi Ewropej. Ma hemm xejn 
ekwivalenti għalihom fl-Istati Membri fir-
rigward tal-iskala u l-ambitu, il-
finanzjament, in-natura internazzjonali, il-
ġenerazzjoni u t-trasferiment tal-għarfien 
tagħhom. Dawn saħħew ir-riżorsi ta’ dawk 
l-istituzzjonijiet li jistgħu jattiraw r-
riċerkaturi internazzjonalment u 
għaldaqstant inkoraġġixxew il-ftuħ ta’ 
ċentri ta’ eċċellenza madwar l-Unjoni. 
Dawn servew ukoll ta’ mudell eżemplari 
b’effett ta’ strutturazzjoni pronunzjat billi 
xerrdu l-aħjar prattiki tagħhom fil-livell 
nazzjonali. Permezz tal-approċċ tal-
azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie minn 
isfel għal fuq, maġġoranza kbira ta’ dawk 
l-istituzzjonijiet setgħu jħarrġu u 
jaġġornaw il-ħiliet ta’ ġenerazzjoni ġdida 
ta’ riċerkaturi kapaċi li jindirizzaw l-isfidi 
tas-soċjetà.

Or. en

Emenda 920
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aktar żvilupp tal-Azzjonijiet Marie Curie
se jwassal għal kontribuzzjoni sinifikanti 
għall-iżvilupp taż-Żona Ewropea tar-
Riċerka. Bl-istruttura tagħhom ta’ 
finanzjament kompetittiv mal-Ewropa 
kollha, l-azzjonijiet Marie Curie se jħeġġu 
tipi ġodda, kreattivi u innovattivi ta’ taħriġ 
bħal dottorati industrijali, li jinvolvu atturi 
fl-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni 

Aktar żvilupp tal-Azzjonijiet Marie 
Skłodowska-Curie se jwassal għal 
kontribuzzjoni sinifikanti għall-iżvilupp 
taż-Żona Ewropea tar-Riċerka. Bl-
istruttura tagħhom ta’ finanzjament 
kompetittiv mal-Ewropa kollha, l-
azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie se 
jħeġġu tipi ġodda, kreattivi u innovattivi ta’ 
taħriġ bħal dottorati industrijali, li jinvolvu 
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li jkunu jridu jikkompetu globalment għal 
reputazzjoni ta’ eċċellenza. Billi jipprovdu 
finanzjament tal-Unjoni għall-aħjar 
programmi ta’ riċerka u taħriġ skont il-
Prinċipji għal Taħriġ Innovattiv għad-
Dottorati fl-Ewropa, dawn se jippromwovu 
wkoll disseminazzjoni u adozzjoni aktar 
mifruxa, li jwasslu għal taħriġ għad-
dottorat aktar strutturat.

atturi fl-edukazzjoni, ir-riċerka u l-
innovazzjoni li jkunu jridu jikkompetu 
globalment għal reputazzjoni ta’ 
eċċellenza. Billi jipprovdu finanzjament 
tal-Unjoni għall-aħjar programmi ta’ 
riċerka u taħriġ skont il-Prinċipji għal 
Taħriġ Innovattiv għad-Dottorati fl-
Ewropa, dawn se jippromwovu wkoll 
disseminazzjoni u adozzjoni aktar mifruxa, 
li jwasslu għal taħriġ għad-dottorat aktar 
strutturat.

Or. en

Emenda 921
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aktar żvilupp tal-Azzjonijiet Marie Curie 
se jwassal għal kontribuzzjoni sinifikanti 
għall-iżvilupp taż-Żona Ewropea tar-
Riċerka. Bl-istruttura tagħhom ta’ 
finanzjament kompetittiv mal-Ewropa 
kollha, l-azzjonijiet Marie Curie se jħeġġu 
tipi ġodda, kreattivi u innovattivi ta’ taħriġ 
bħal dottorati industrijali, li jinvolvu atturi 
fl-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
li jkunu jridu jikkompetu globalment għal 
reputazzjoni ta’ eċċellenza. Billi jipprovdu 
finanzjament tal-Unjoni għall-aħjar 
programmi ta’ riċerka u taħriġ skont il-
Prinċipji għal Taħriġ Innovattiv għad-
Dottorati fl-Ewropa, dawn se jippromwovu 
wkoll disseminazzjoni u adozzjoni aktar 
mifruxa, li jwasslu għal taħriġ għad-
dottorat aktar strutturat.

Aktar żvilupp tal-Azzjonijiet Marie Curie 
se jwassal għal kontribuzzjoni sinifikanti 
għall-iżvilupp taż-Żona Ewropea tar-
Riċerka. Bl-istruttura tagħhom ta’ 
finanzjament kompetittiv mal-Ewropa 
kollha, l-azzjonijiet Marie Curie se jħeġġu 
tipi ġodda, kreattivi u innovattivi ta’ taħriġ 
bħal lawrji ta’ dottorat konġunti jew 
industrijali, li jinvolvu atturi fl-
edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni li 
jkunu jridu jikkompetu globalment għal 
reputazzjoni ta’ eċċellenza. Billi jipprovdu 
finanzjament tal-Unjoni għall-aħjar 
programmi ta’ riċerka u taħriġ skont il-
Prinċipji għal Taħriġ Innovattiv għad-
Dottorati fl-Ewropa, dawn se jippromwovu 
wkoll disseminazzjoni u adozzjoni aktar 
mifruxa, li jwasslu għal taħriġ għad-
dottorat aktar strutturat.

Or. en
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Emenda 922
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għotjiet Marie Curie se jiġu estiżi wkoll 
għall-mobbiltà temporanja ta’ riċerkaturi u 
inġiniera bl-esperjenza mill-istituzzjonijiet 
pubbliċi għas-settur privat u viċi versa, 
biex b’hekk iħeġġu u jappoġġaw 
universitajiet, ċentri tar-riċerka u negozji 
biex jikkooperaw ma’ xulxin fuq skala 
Ewropea u internazzjonali. Bl-għajnuna 
tas-sistema ta’ evalwazzjoni stabbilita sew, 
trasparenti u ġusta tagħhom, l-Azzjonijiet 
Marie Curie se jidentifikaw it-talenti 
eċċellenti fir-riċerka u l-innovazzjoni 
f’kompetizzjoni internazzjonali li tagħti 
prestiġju u għaldaqstant motivazzjoni lir-
riċerkaturi biex javvanzaw fil-karriera 
tagħhom fl-Ewropa.

L-għotjiet Marie Skłodowska-Curie se jiġu 
estiżi wkoll għall-mobbiltà temporanja ta’ 
riċerkaturi u inġiniera bl-esperjenza mill-
istituzzjonijiet pubbliċi għas-settur privat u 
viċi versa, biex b’hekk iħeġġu u jappoġġaw 
universitajiet, ċentri tar-riċerka u negozji 
biex jikkooperaw ma’ xulxin fuq skala 
Ewropea u internazzjonali. Bl-għajnuna 
tas-sistema ta’ evalwazzjoni stabbilita sew, 
trasparenti u ġusta tagħhom, l-Azzjonijiet 
Marie Skłodowska-Curie se jidentifikaw 
it-talenti eċċellenti fir-riċerka u l-
innovazzjoni f’kompetizzjoni 
internazzjonali li tagħti prestiġju u 
għaldaqstant motivazzjoni lir-riċerkaturi 
biex javvanzaw fil-karriera tagħhom fl-
Ewropa.

Or. en

Emenda 923
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isfidi tas-soċjetà li għandhom jiġu 
indirizzati minn riċerkaturi b’ħiliet għolja u 
persunal mis-settur tal-innovazzjoni 
mhumiex biss problema tal-Ewropa. Dawn 
huma sfidi internazzjonali ta’ kumplessità 
u kobor kolossali. L-aqwa riċerkaturi fl-
Ewropa u fid-dinja jeħtieġ li jaħdmu 
flimkien fil-pajjiżi, is-setturi u d-dixxiplini 

L-isfidi tas-soċjetà li għandhom jiġu 
indirizzati minn riċerkaturi b’ħiliet għolja u 
persunal mis-settur tal-innovazzjoni 
mhumiex biss problema tal-Ewropa. Dawn 
huma sfidi internazzjonali ta’ kumplessità 
u kobor kolossali. L-aqwa riċerkaturi fl-
Ewropa u fid-dinja jeħtieġ li jaħdmu 
flimkien fil-pajjiżi, is-setturi u d-dixxiplini 
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kollha. L-Azzjonijiet Marie Curie se 
jkollhom rwol ewlieni f’dan ir-rigward billi 
jappoġġaw l-iskambji tal-persunal li se 
jrawmu mentalità kollaborattiva permezz 
tal-kondiviżjoni tal-għarfien fil-livell 
internazzjonali u intersettorjali li hija tant 
kruċjali għal innovazzjoni miftuħa.

kollha. L-Azzjonijiet Marie Skłodowska-
Curie se jkollhom rwol ewlieni f’dan ir-
rigward billi jappoġġaw l-iskambji tal-
persunal li se jrawmu mentalità 
kollaborattiva permezz tal-kondiviżjoni tal-
għarfien fil-livell internazzjonali u 
intersettorjali li hija tant kruċjali għal 
innovazzjoni miftuħa.

Or. en

Emenda 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-estensjoni tal-mekkaniżmu ta’ 
kofinanzjament tal-azzjonijiet Marie Curie 
se tkun kruċjali għall-espansjoni tal-grupp 
ta’ talenti tal-Ewropa. L-impatt numeriku u 
strutturali tal-azzjoni tal-Unjoni se jikber 
permezz tal-ingranaġġ tal-finanzjament 
reġjonali, nazzjonali, internazzjonali u 
privat biex jinħolqu programmi ġodda u 
biex f’dawk eżistenti jkun hemm il-
possibbiltà ta’ taħriġ, mobbiltà u żvilupp 
tal-karriera fil-livell internazzjonali u 
intersettorjali. Tali mekkaniżmu joħloq 
rabtiet aktar sodi bejn l-isforzi fir-riċerka u 
l-edukazzjoni fil-livelli nazzjonali u tal-
Unjoni.

L-estensjoni tal-mekkaniżmu ta’ 
kofinanzjament tal-azzjonijiet Marie Curie 
se tkun kruċjali għall-espansjoni tal-grupp 
ta’ talenti tal-Ewropa. L-impatt numeriku u 
strutturali tal-azzjoni tal-Unjoni se jikber 
permezz tal-ingranaġġ tal-finanzjament 
reġjonali, nazzjonali, internazzjonali 
pubbliku u privat biex jinħolqu programmi 
ġodda u biex f’dawk eżistenti jkun hemm 
il-possibbiltà ta’ taħriġ, mobbiltà u żvilupp 
tal-karriera fil-livell internazzjonali u 
intersettorjali. Tali mekkaniżmu joħloq 
rabtiet aktar sodi bejn l-isforzi fir-riċerka u 
l-edukazzjoni fil-livelli nazzjonali u tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 925
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-estensjoni tal-mekkaniżmu ta’ 
kofinanzjament tal-azzjonijiet Marie Curie 
se tkun kruċjali għall-espansjoni tal-grupp 
ta’ talenti tal-Ewropa. L-impatt numeriku u 
strutturali tal-azzjoni tal-Unjoni se jikber 
permezz tal-ingranaġġ tal-finanzjament 
reġjonali, nazzjonali, internazzjonali u 
privat biex jinħolqu programmi ġodda u 
biex f’dawk eżistenti jkun hemm il-
possibbiltà ta’ taħriġ, mobbiltà u żvilupp 
tal-karriera fil-livell internazzjonali u 
intersettorjali. Tali mekkaniżmu joħloq 
rabtiet aktar sodi bejn l-isforzi fir-riċerka u 
l-edukazzjoni fil-livelli nazzjonali u tal-
Unjoni.

L-estensjoni tal-mekkaniżmu ta’ 
kofinanzjament tal-azzjonijiet Marie 
Skłodowska-Curie se tkun kruċjali għall-
espansjoni tal-grupp ta’ talenti tal-Ewropa. 
L-impatt numeriku u strutturali tal-azzjoni 
tal-Unjoni se jikber permezz tal-ingranaġġ 
tal-finanzjament reġjonali, nazzjonali, 
internazzjonali u privat biex jinħolqu 
programmi ġodda u biex f’dawk eżistenti 
jkun hemm il-possibbiltà ta’ taħriġ, 
mobbiltà u żvilupp tal-karriera fil-livell 
internazzjonali u intersettorjali. Tali 
mekkaniżmu joħloq rabtiet aktar sodi bejn 
l-isforzi fir-riċerka u l-edukazzjoni fil-
livelli nazzjonali u tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 926
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-estensjoni tal-mekkaniżmu ta’ 
kofinanzjament tal-azzjonijiet Marie Curie 
se tkun kruċjali għall-espansjoni tal-grupp 
ta’ talenti tal-Ewropa. L-impatt numeriku u 
strutturali tal-azzjoni tal-Unjoni se jikber 
permezz tal-ingranaġġ tal-finanzjament 
reġjonali, nazzjonali, internazzjonali u 
privat biex jinħolqu programmi ġodda u 
biex f’dawk eżistenti jkun hemm il-
possibbiltà ta’ taħriġ, mobbiltà u żvilupp 
tal-karriera fil-livell internazzjonali u 
intersettorjali. Tali mekkaniżmu joħloq 
rabtiet aktar sodi bejn l-isforzi fir-riċerka u 
l-edukazzjoni fil-livelli nazzjonali u tal-
Unjoni.

L-estensjoni tal-mekkaniżmu ta’ 
kofinanzjament tal-azzjonijiet Marie Curie 
se tkun kruċjali għall-espansjoni tal-grupp 
ta’ talenti tal-Ewropa. L-impatt numeriku u 
strutturali tal-azzjoni tal-Unjoni se jikber 
permezz tal-ingranaġġ tal-finanzjament 
reġjonali, nazzjonali, internazzjonali u 
privat biex jinħolqu programmi ġodda, 
b’miri simili u komplementari, u biex 
f’dawk eżistenti jkun hemm il-possibbiltà 
ta’ taħriġ, mobbiltà u żvilupp tal-karriera 
fil-livell internazzjonali u intersettorjali. 
Tali mekkaniżmu joħloq rabtiet aktar sodi 
bejn l-isforzi fir-riċerka u l-edukazzjoni fil-
livelli nazzjonali u tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 927
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet kollha li jaqgħu taħt din l-
isfida se jikkontribwixxu għall-ħolqien ta’ 
mentalità totalment ġdida fl-Ewropa li hija 
kruċjali għall-kreattività u l-innovazzjoni. 
Il-miżuri ta’ finanzjament tal-Marie Curie
se jsaħħu l-ġabra tar-riżorsi fl-Ewropa u 
b’hekk iwasslu għal titjib fil-
koordinazzjoni u l-amministrazzjoni tat-
taħriġ, il-mobbiltà u l-iżvilupp tal-karriera 
tar-riċerkaturi. Dawn se jikkontribwixxu 
għall-miri tal-politika elenkati fl-Unjoni 
tal-Innovazzjoni, Żgħażagħ Attivi u l-
Aġenda għal Ħiliet u Impjiegi Ġodda u se 
jkunu essenzjali biex idawru ż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka f’realta.

L-attivitajiet kollha li jaqgħu taħt din l-
isfida se jikkontribwixxu għall-ħolqien ta’ 
mentalità totalment ġdida fl-Ewropa li hija 
kruċjali għall-kreattività u l-innovazzjoni. 
Il-miżuri ta’ finanzjament tal-Marie 
Skłodowska-Curie se jsaħħu l-ġabra tar-
riżorsi fl-Ewropa u b’hekk iwasslu għal 
titjib fil-koordinazzjoni u l-
amministrazzjoni tat-taħriġ, il-mobbiltà u l-
iżvilupp tal-karriera tar-riċerkaturi. Dawn 
se jikkontribwixxu għall-miri tal-politika 
elenkati fl-Unjoni tal-Innovazzjoni, 
Żgħażagħ Attivi u l-Aġenda għal Ħiliet u 
Impjiegi Ġodda u se jkunu essenzjali biex 
idawru ż-Żona Ewropea tar-Riċerka 
f’realta.

Or. en

Emenda 928
Giles Chichester

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu li 
jiġi pprovdut taħriġ eċċellenti u innovattiv 
lir-riċerkaturi fl-istadju bikri fil-livell ta’ 
wara l-lawrja (post-graduate) permezz ta’ 
proġetti interdixxiplinari jew programmi 
ta’ dottorat li jinvolvu universitajiet, 
istituzzjonijiet ta’ riċerka, negozji, SMEs u 
gruppi soċjoekonomiċi oħrajn minn pajjiżi 

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu li 
jiġi pprovdut taħriġ eċċellenti u innovattiv 
lir-riċerkaturi fl-istadju bikri fil-livell ta’ 
wara l-lawrja (post-graduate) permezz ta’ 
proġetti interdixxiplinari jew programmi 
ta’ dottorat li jinvolvu universitajiet, 
istituzzjonijiet ta’ riċerka, negozji, SMEs u 
gruppi soċjoekonomiċi oħrajn minn pajjiżi 
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differenti. Dan se jtejjeb il-prospetti tal-
karriera għar-riċerkaturi żgħażagħ ta’ wara 
l-lawrja kemm fis-setturi pubbliċi kif ukoll 
fis-setturi privati.

differenti. Flessibbiltà sħiħa f’dak li 
jirrigwarda t-tul ta’ żmien, l-istituzzjoni 
ospitanti u l-għadd ta’ apprendisti se tkun 
possibbli fi ħdan in-netwerk ospitanti 
komprensiv maqbul u l-volum finanzjarju 
għal proġett. Dan se jtejjeb il-prospetti tal-
karriera għar-riċerkaturi żgħażagħ ta’ wara 
l-lawrja kemm fis-setturi pubbliċi kif ukoll 
fis-setturi privati.

Or. en

Emenda 929
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu li 
jiġi pprovdut taħriġ eċċellenti u innovattiv 
lir-riċerkaturi fl-istadju bikri fil-livell ta’ 
wara l-lawrja (post-graduate) permezz ta’ 
proġetti interdixxiplinari jew programmi 
ta’ dottorat li jinvolvu universitajiet, 
istituzzjonijiet ta’ riċerka, negozji, SMEs u 
gruppi soċjoekonomiċi oħrajn minn pajjiżi 
differenti. Dan se jtejjeb il-prospetti tal-
karriera għar-riċerkaturi żgħażagħ ta’ wara 
l-lawrja kemm fis-setturi pubbliċi kif ukoll 
fis-setturi privati.

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu li 
jiġi pprovdut taħriġ eċċellenti u innovattiv 
lir-riċerkaturi fl-istadju bikri fil-livell ta’ 
wara l-lawrja (post-graduate) permezz ta’ 
proġetti interdixxiplinari jew programmi 
ta’ dottorat li jinvolvu universitajiet, skemi 
ta’ mentoring għat-trasferiment ta’ 
għarfien u esperjenza minn xjenzati 
anzjani għal dawk żgħażagħ, 
istituzzjonijiet ta’ riċerka, negozji, SMEs u 
gruppi soċjoekonomiċi oħrajn minn pajjiżi 
differenti. Dan se jtejjeb il-prospetti tal-
karriera għar-riċerkaturi żgħażagħ ta’ wara 
l-lawrja kemm fis-setturi pubbliċi kif ukoll 
fis-setturi privati.

Or. en

Emenda 930
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt a – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu li 
jiġi pprovdut taħriġ eċċellenti u innovattiv 
lir-riċerkaturi fl-istadju bikri fil-livell ta’ 
wara l-lawrja (post-graduate) permezz ta’ 
proġetti interdixxiplinari jew programmi 
ta’ dottorat li jinvolvu universitajiet, 
istituzzjonijiet ta’ riċerka, negozji, SMEs u 
gruppi soċjoekonomiċi oħrajn minn pajjiżi 
differenti. Dan se jtejjeb il-prospetti tal-
karriera għar-riċerkaturi żgħażagħ ta’ wara 
l-lawrja kemm fis-setturi pubbliċi kif ukoll 
fis-setturi privati.

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu li 
jiġi pprovdut taħriġ eċċellenti u innovattiv 
lir-riċerkaturi fl-istadju bikri fil-livell ta’ 
wara l-lawrja (post-graduate) permezz ta’ 
proġetti interdixxiplinari jew programmi 
ta’ dottorat li jinvolvu universitajiet, 
istituzzjonijiet ta’ riċerka, negozji, SMEs u 
gruppi soċjoekonomiċi oħrajn minn pajjiżi 
differenti. F’dan is-sens, il-programmi 
dottorali industrijali għandhom jissaħħu 
bħala element importanti għat-trawwim 
ta’ spirtu inovattiv fost ir-riċerkaturi u 
għall-ħolqien ta’ konnessjonijiet aktar 
stretti bejn l-industrija u d-dinja 
akkademika. Dan se jtejjeb il-prospetti tal-
karriera għar-riċerkaturi żgħażagħ ta’ wara 
l-lawrja kemm fis-setturi pubbliċi kif ukoll 
fis-setturi privati. It-taħriġ inizjali tar-
riċerkaturi jista’ jinkludi l-possibbiltà li 
jiġu reklutati riċerkaturi ta’ espejenza 
biex jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni ta’ 
impriżi żgħar u medji u ta’ kumpaniji 
kbar f’dawn il-proġetti, u biex joħolqu 
sinerġiji bejn riċerkaturi żgħażagħ u dawk 
ta’ esperjenza.

Or. en

Emenda 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu biex 
iħeġġu lir-riċerkaturi b’esperjenza 
jwessgħu jew japprofondixxu l-ħiliet 
tagħhom permezz tal-mobbiltà billi 
jinħolqu opportunitajiet ta’ karrieri 
attraenti f’universitajiet, istituzzjonijiet tar-
riċerka, negozji, SMEs u gruppi 

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu biex 
iħeġġu lir-riċerkaturi b’esperjenza 
jwessgħu jew japprofondixxu l-ħiliet 
tagħhom permezz tal-mobbiltà billi 
jinħolqu opportunitajiet ta’ karrieri 
attraenti f’universitajiet, istituzzjonijiet tar-
riċerka, negozji, SMEs u gruppi 
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soċjoekonomiċi oħrajn fl-Ewropa kollha u 
lil hinn. L-opportunitajiet li terġa’ tinbeda 
karriera fir-riċerka wara waqfa għandhom 
jiġu appoġġati wkoll.

soċjoekonomiċi oħrajn fl-Ewropa kollha u 
lil hinn. Għandhom jiġu appoġġati wkoll
opportunitajiet li terġa' tinbeda karriera fir-
riċerka wara waqfa u li r-riċerkaturi 
jerġgħu jiġu integrati f'pożizzjoni ta' 
riċerka aktar fit-tul fl-Ewropa, inkluż fil-
pajjiż ta' oriġini tagħhom, wara esperjenzi 
ta' mobilità 
transnazzjonali/internazzjonali.

Or. en

Emenda 932
Luigi Berlinguer

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu li 
jiġi pprovdut taħriġ eċċellenti u innovattiv 
lir-riċerkaturi fl-istadju bikri fil-livell ta’ 
wara l-lawrja (post-graduate) permezz ta’ 
proġetti interdixxiplinari jew programmi 
ta’ dottorat li jinvolvu universitajiet, 
istituzzjonijiet ta’ riċerka, negozji, SMEs u 
gruppi soċjoekonomiċi oħrajn minn pajjiżi 
differenti. Dan se jtejjeb il-prospetti tal-
karriera għar-riċerkaturi żgħażagħ ta’ wara 
l-lawrja kemm fis-setturi pubbliċi kif ukoll 
fis-setturi privati.

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu li 
jiġi pprovdut taħriġ eċċellenti u innovattiv, 
ukoll fil-qasam tat-tielet missjoni tal-
università, lir-riċerkaturi fl-istadju bikri fil-
livell ta’ wara l-lawrja (post-graduate) 
permezz ta’ proġetti interdixxiplinari jew 
programmi ta’ dottorat li jinvolvu 
universitajiet, istituzzjonijiet ta’ riċerka, 
negozji, SMEs u gruppi soċjoekonomiċi 
oħrajn minn pajjiżi differenti. Dan se 
jtejjeb il-prospetti tal-karriera għar-
riċerkaturi żgħażagħ ta’ wara l-lawrja 
kemm fis-setturi pubbliċi kif ukoll fis-
setturi privati.

Or. en

Emenda 933
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt a – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu li 
jiġi pprovdut taħriġ eċċellenti u innovattiv 
lir-riċerkaturi fl-istadju bikri fil-livell ta’ 
wara l-lawrja (post-graduate) permezz ta’ 
proġetti interdixxiplinari jew programmi 
ta’ dottorat li jinvolvu universitajiet, 
istituzzjonijiet ta’ riċerka, negozji, SMEs u 
gruppi soċjoekonomiċi oħrajn minn pajjiżi 
differenti. Dan se jtejjeb il-prospetti tal-
karriera għar-riċerkaturi żgħażagħ ta’ wara 
l-lawrja kemm fis-setturi pubbliċi kif ukoll 
fis-setturi privati.

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu li 
jiġi pprovdut taħriġ eċċellenti u innovattiv 
lir-riċerkaturi fl-istadju bikri fil-livell ta’ 
wara l-lawrja (post-graduate) permezz ta’ 
proġetti interdixxiplinari jew programmi 
ta’ dottorat li jinvolvu universitajiet, 
istituzzjonijiet ta’ riċerka, negozji, SMEs u 
gruppi soċjoekonomiċi oħrajn minn pajjiżi 
differenti. Flessibbiltà sħiħa f’dak li 
jirrigwarda t-tul ta’ żmien, l-istituzzjoni 
ospitanti u l-għadd ta’ apprendisti se tkun 
possibbli fi ħdan in-netwerk ospitanti 
komprensiv maqbul u l-volum finanzjarju 
għal proġett. Dan se jtejjeb il-prospetti tal-
karriera għar-riċerkaturi żgħażagħ ta’ wara 
l-lawrja kemm fis-setturi pubbliċi kif ukoll 
fis-setturi privati.

Or. en

Emenda 934
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu biex 
iħeġġu lir-riċerkaturi b’esperjenza 
jwessgħu jew japprofondixxu l-ħiliet 
tagħhom permezz tal-mobbiltà billi 
jinħolqu opportunitajiet ta’ karrieri 
attraenti f’universitajiet, istituzzjonijiet tar-
riċerka, negozji, SMEs u gruppi 
soċjoekonomiċi oħrajn fl-Ewropa kollha u 
lil hinn. L-opportunitajiet li terġa’ tinbeda 
karriera fir-riċerka wara waqfa għandhom 
jiġu appoġġati wkoll.

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu biex 
iħeġġu lir-riċerkaturi b’esperjenza 
jwessgħu jew japprofondixxu l-ħiliet 
tagħhom permezz tal-mobbiltà billi 
jinħolqu opportunitajiet ta’ karrieri 
attraenti f’universitajiet, istituzzjonijiet tar-
riċerka, negozji, SMEs u gruppi 
soċjoekonomiċi oħrajn fl-Ewropa kollha u 
lil hinn. Biex tissaħħaħ il-kapaċità 
innovattiva fis-settur privat, l-enfasi f’dan 
ir-rigward għandu jmur fuq il-mobilità 
transettorjali. L-opportunitajiet li terġa’ 
tinbeda karriera fir-riċerka wara waqfa 
għandhom jiġu appoġġati wkoll.
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Or. en

Emenda 935
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu biex 
iħeġġu lir-riċerkaturi b’esperjenza 
jwessgħu jew japprofondixxu l-ħiliet 
tagħhom permezz tal-mobbiltà billi 
jinħolqu opportunitajiet ta’ karrieri 
attraenti f’universitajiet, istituzzjonijiet tar-
riċerka, negozji, SMEs u gruppi 
soċjoekonomiċi oħrajn fl-Ewropa kollha u 
lil hinn. L-opportunitajiet li terġa’ tinbeda 
karriera fir-riċerka wara waqfa għandhom 
jiġu appoġġati wkoll.

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu biex 
iħeġġu lir-riċerkaturi b’esperjenza 
jwessgħu jew japprofondixxu l-ħiliet 
tagħhom permezz tal-mobbiltà billi 
jinħolqu opportunitajiet ta’ karrieri 
attraenti f’universitajiet, istituzzjonijiet tar-
riċerka, negozji, SMEs u gruppi 
soċjoekonomiċi oħrajn fl-Ewropa kollha u 
lil hinn, li joffru lir-riċerkaturi l-
opportunità li jitħarrġu u jiksbu għarfien 
ġdid f’organizzazzjoni ta’ riċerka ta’ livell 
għoli f’pajjiż terz, u li jerġgħu jilqgħuhom 
fl-Ewropa jekk jagħżlu li jirritornaw. L-
opportunitajiet li terġa’ tinbeda karriera fir-
riċerka wara waqfa għandhom jiġu 
appoġġati wkoll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kapital uman tal-Ewropa fir-riċerka u l-inovazzjoni jista’ jittejjeb billi r-riċerkaturi 
jingħataw l-opportunità li jirritornaw wara t-taħriġ f’pajjiż terz, imma m’għandux ikollhom l-
obbligu li jerġgħu lura bilfors.

Emenda 936
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu rinforzati l-
kollaborazzjonijiet internazzjonali 

L-għan huwa li jiġu rinforzati l-
kollaborazzjonijiet internazzjonali 
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transkonfinali u transsettorjali fir-riċerka u 
l-innovazzjoni permezz ta’ skambju tal-
persunal tar-riċerka u l-innovazzjoni biex 
jiġu affrontati aħjar l-isfidi globali.

transkonfinali u transsettorjali fir-riċerka u 
l-innovazzjoni permezz ta’ skambju tal-
għarfien u tal-persunal tar-riċerka u l-
innovazzjoni biex jiġu affrontati aħjar l-
isfidi globali.

Or. en

Emenda 937
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu l-
appoġġ għal skambji għal terminu ta’ 
żmien qasir ta’ persunal tar-riċerka u l-
innovazzjoni fost sħubija ta’ universitajiet, 
istituzzjonijiet tar-riċerka, negozji, SMEs u 
gruppi soċjoekonomiċi oħrajn, fl-Ewropa 
kif ukoll madwar id-dinja. Dan se jinkludi 
t-trawwim ta’ kooperazzjoni ma’ pajjiżi 
terzi.

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu l-
appoġġ għal skambji għal terminu ta’ 
żmien qasir ta’ persunal tar-riċerka u l-
innovazzjoni, kif ukoll possibbiltajiet ta’ 
reklutaġġ tar-riċerkaturi, fost sħubija ta’ 
universitajiet, istituzzjonijiet tar-riċerka, 
negozji, SMEs u gruppi soċjoekonomiċi 
oħrajn, fl-Ewropa kif ukoll madwar id-
dinja. Dan se jinkludi t-trawwim ta’ 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 938
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu l-
appoġġ għal skambji għal terminu ta’ 
żmien qasir ta’ persunal tar-riċerka u l-
innovazzjoni fost sħubija ta’ universitajiet, 
istituzzjonijiet tar-riċerka, negozji, SMEs u 
gruppi soċjoekonomiċi oħrajn, fl-Ewropa 
kif ukoll madwar id-dinja. Dan se jinkludi 

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu l-
appoġġ għal skambji għal ta’ persunal tar-
riċerka u l-innovazzjoni fost sħubija ta’ 
universitajiet, istituzzjonijiet tar-riċerka, 
negozji, SMEs u gruppi soċjoekonomiċi 
oħrajn, fl-Ewropa kif ukoll madwar id-
dinja. Dan se jinkludi t-trawwim ta’ 
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t-trawwim ta’ kooperazzjoni ma’ pajjiżi 
terzi.

kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 939
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li, permezz tal-ingranaġġ ta’ 
fondi addizzjonali, jitkabbar l-impatt 
numeriku u strutturali tal-azzjonijiet Marie 
Curie u titrawwem l-eċċellenza fil-livell 
nazzjonali fit-taħriġ, il-mobbiltà u l-
iżvilupp tal-karriera tar-riċerkaturi.

L-għan huwa li, permezz tal-ingranaġġ ta’ 
fondi addizzjonali, jitkabbar l-impatt 
numeriku u strutturali tal-azzjonijiet Marie 
Skłodowska-Curie u titrawwem l-
eċċellenza fil-livell nazzjonali fit-taħriġ, il-
mobbiltà u l-iżvilupp tal-karriera tar-
riċerkaturi.

Or. en

Emenda 940
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt d – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fondi nazzjonali u reġjonali għandhom 
jappoġġjaw azzjonijiet Marie Curie li tkun 
saritilhom evalwazzjoni pożittiva u li 
jissodisfaw il-kriterji ta' eċċelenza, imma 
fejn ma jkunx hemm biżżejjed 
finanzjament disponibbli fil-programm ta’ 
Orizzont 2020.

Or. en
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Emenda 941
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt d – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu, bl-
għajnuna ta’ mekkaniżmu ta’ 
kofinanzjament, biex iħeġġu 
organizzazzjonijiet reġjonali, nazzjonali u 
internazzjonali biex jinħolqu programmi 
ġodda u biex dawk eżistenti jinfetħu għat-
taħriġ internazzjonali u intersettorjali, il-
mobbiltà u l-iżvilupp tal-karriera. Dan se 
jżid il-kwalità tat-taħriġ tar-riċerka fl-
Ewropa fl-istadji kollha tal-karriera, inkluż 
fil-livell tad-dottorat, se jrawwem iċ-
ċirkolazzjoni libera tar-riċerkaturi u l-
għarfien xjentifiku fl-Ewropa, se 
jippromwovi karrieri tar-riċerka attraenti 
billi joffrilhom reklutaġġ miftuħ u 
kundizzjonijiet tax-xogħol attraenti u se 
jappoġġa kooperazzjoni tar-riċerka u l-
innovazzjoni bejn l-universitajiet, 
istituzzjonijiet tar-riċerka u impriżi u 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali.

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu, bl-
għajnuna ta’ mekkaniżmu ta’ 
kofinanzjament, biex iħeġġu 
organizzazzjonijiet reġjonali, nazzjonali u 
internazzjonali biex jadattaw programmi 
ġodda u biex dawk eżistenti jiftħuhom
għat-taħriġ internazzjonali u intersettorjali, 
il-mobbiltà u l-iżvilupp tal-karriera. Dan se 
jżid il-kwalità tat-taħriġ tar-riċerka fl-
Ewropa fl-istadji kollha tal-karriera, inkluż 
fil-livell tad-dottorat, se jrawwem iċ-
ċirkolazzjoni libera tar-riċerkaturi u l-
għarfien xjentifiku fl-Ewropa, se 
jippromwovi karrieri tar-riċerka attraenti 
billi joffrilhom reklutaġġ miftuħ u 
kundizzjonijiet tax-xogħol attraenti u se 
jappoġġa kooperazzjoni tar-riċerka u l-
innovazzjoni bejn l-universitajiet, 
istituzzjonijiet tar-riċerka u impriżi u 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali.

Or. en

Emenda 942
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt d – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu, bl-
għajnuna ta’ mekkaniżmu ta’ 
kofinanzjament, biex iħeġġu 
organizzazzjonijiet reġjonali, nazzjonali u 
internazzjonali biex jinħolqu programmi 
ġodda u biex dawk eżistenti jinfetħu għat-

L-attivitajiet ewlenin għandhom ikunu, bl-
għajnuna ta’ mekkaniżmu ta’ 
kofinanzjament, biex iħeġġu 
organizzazzjonijiet reġjonali, nazzjonali u 
internazzjonali biex jinħolqu programmi 
ġodda u biex dawk eżistenti jinfetħu għat-
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taħriġ internazzjonali u intersettorjali, il-
mobbiltà u l-iżvilupp tal-karriera. Dan se 
jżid il-kwalità tat-taħriġ tar-riċerka fl-
Ewropa fl-istadji kollha tal-karriera, inkluż 
fil-livell tad-dottorat, se jrawwem iċ-
ċirkolazzjoni libera tar-riċerkaturi u l-
għarfien xjentifiku fl-Ewropa, se 
jippromwovi karrieri tar-riċerka attraenti 
billi joffrilhom reklutaġġ miftuħ u 
kundizzjonijiet tax-xogħol attraenti u se 
jappoġġa kooperazzjoni tar-riċerka u l-
innovazzjoni bejn l-universitajiet, 
istituzzjonijiet tar-riċerka u impriżi u 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali.

taħriġ internazzjonali u intersettorjali, il-
mobbiltà u l-iżvilupp tal-karriera. Dan se 
jżid il-kwalità tat-taħriġ tar-riċerka fl-
Ewropa fl-istadji kollha tal-karriera, inkluż 
fil-livell tad-dottorat, se jrawwem iċ-
ċirkolazzjoni libera tar-riċerkaturi u l-
għarfien xjentifiku fl-Ewropa, se 
jippromwovi karrieri tar-riċerka attraenti 
billi joffrilhom reklutaġġ miftuħ u 
kundizzjonijiet tax-xogħol attraenti u se 
jappoġġa kooperazzjoni tar-riċerka u l-
innovazzjoni bejn l-universitajiet, 
istituzzjonijiet tar-riċerka u impriżi u 
kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali. L-
eċċellenza u l-kwalità għandhom 
jingħataw attenzjoni.

Or. en

Emenda 943
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt e – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għanijiet huma li jsir monitoraġġ tal-
progress, jiġu identifikati n-nuqqasijiet fl-
Azzjonijet Marie Curie u jiżdied l-impatt 
tagħhom. F’dan il-kuntest, għandhom jiġu 
żviluppati indikaturi u dejta relatati mal-
mobbiltà, il-ħiliet u l-karrieri analizzati 
tar-riċerkaturi, sabiex ikun hemm sinerġiji 
u koordinazzjoni mill-qrib mal-azzjonijiet 
ta’ appoġġ tal-politika dwar ir-riċerkaturi, 
minn iħaddimhom u minn jiffinanzjhom, 
imwettqa taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-attività għandu jkollha l-għan ulterjuri li 
tqajjem is-sensibilizzazzjoni dwar l-
importanza u l-attrattività ta’ karriera fir-
riċerka u d-disseminazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka u l-innovazzjoni li jirriżultaw minn 
xogħol appoġġat mill-azzjonijiet Marie 

L-għanijiet huma li jsir monitoraġġ tal-
progress, jiġu identifikati n-nuqqasijiet fl-
Azzjonijet Marie Curie u jiżdied l-impatt 
tagħhom, filwaqt li t-titjib tal-eċċellenza 
jibqa’ dejjem jinżamm bħala l-objettiv 
prinċipali li jirbaħ fuq kollox. F’dan il-
kuntest, data relatati mal-mobbiltà, il-ħiliet, 
il-karrieri u t-trattament ugwali tar-
riċerkaturi għandhom jiġu analizzati, 
sabiex ikun hemm sinerġiji u 
koordinazzjoni mill-qrib mal-azzjonijiet ta’ 
appoġġ tal-politika dwar ir-riċerkaturi, 
minn iħaddimhom u minn jiffinanzjhom, 
imwettqa taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklusivi, innovattivi u siguri”. 
L-attività għandu jkollha l-għan ulterjuri li 
tqajjem is-sensibilizzazzjoni dwar l-
importanza u l-attrattività ta’ karriera fir-
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Curie. riċerka u d-disseminazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka u l-innovazzjoni li jirriżultaw minn 
xogħol appoġġat mill-azzjonijiet Marie 
Curie. Għandha tinkludi wkoll miżuri 
speċifiċi mmirati lejn it-tneħħija tal-
ostakoli għall-iżvilupp tal-karrieri, inkluż 
għal dawk li jkunu interrompew il-
karriera tagħhom.

Or. en

Emenda 944
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt e – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għanijiet huma li jsir monitoraġġ tal-
progress, jiġu identifikati n-nuqqasijiet fl-
Azzjonijet Marie Curie u jiżdied l-impatt 
tagħhom. F’dan il-kuntest, għandhom jiġu 
żviluppati indikaturi u dejta relatati mal-
mobbiltà, il-ħiliet u l-karrieri analizzati tar-
riċerkaturi, sabiex ikun hemm sinerġiji u 
koordinazzjoni mill-qrib mal-azzjonijiet ta’ 
appoġġ tal-politika dwar ir-riċerkaturi, 
minn iħaddimhom u minn jiffinanzjhom, 
imwettqa taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri”. 
L-attività għandu jkollha l-għan ulterjuri li 
tqajjem is-sensibilizzazzjoni dwar l-
importanza u l-attrattività ta’ karriera fir-
riċerka u d-disseminazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka u l-innovazzjoni li jirriżultaw minn 
xogħol appoġġat mill-azzjonijiet Marie 
Curie.

L-għanijiet huma li jsir monitoraġġ tal-
progress, jiġu identifikati n-nuqqasijiet fl-
Azzjonijet Marie Skłodowska-Curie u 
jiżdied l-impatt tagħhom. F’dan il-kuntest, 
għandhom jiġu żviluppati indikaturi u dejta 
relatati mal-mobbiltà, il-ħiliet u l-karrieri 
analizzati tar-riċerkaturi, sabiex ikun hemm 
sinerġiji u koordinazzjoni mill-qrib mal-
azzjonijiet ta’ appoġġ tal-politika dwar ir-
riċerkaturi, minn iħaddimhom u minn 
jiffinanzjhom, imwettqa taħt l-objettiv 
speċifiku “Soċjetajiet inklużivi, innovattivi 
u siguri”. L-attività għandu jkollha l-għan 
ulterjuri li tqajjem is-sensibilizzazzjoni 
dwar l-importanza u l-attrattività ta’ 
karriera fir-riċerka u d-disseminazzjoni tar-
riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni li 
jirriżultaw minn xogħol appoġġat mill-
azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie.

Or. en

Emenda 945
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 3 – punt 3.3 – punt e – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għanijiet huma li jsir monitoraġġ tal-
progress, jiġu identifikati n-nuqqasijiet fl-
Azzjonijet Marie Curie u jiżdied l-impatt 
tagħhom. F’dan il-kuntest, għandhom jiġu 
żviluppati indikaturi u dejta relatati mal-
mobbiltà, il-ħiliet u l-karrieri analizzati tar-
riċerkaturi, sabiex ikun hemm sinerġiji u 
koordinazzjoni mill-qrib mal-azzjonijiet ta’ 
appoġġ tal-politika dwar ir-riċerkaturi,
minn iħaddimhom u minn jiffinanzjhom, 
imwettqa taħt l-objettiv speċifiku 
“Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u
siguri”. L-attività għandu jkollha l-għan 
ulterjuri li tqajjem is-sensibilizzazzjoni 
dwar l-importanza u l-attrattività ta’ 
karriera fir-riċerka u d-disseminazzjoni tar-
riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni li 
jirriżultaw minn xogħol appoġġat mill-
azzjonijiet Marie Curie.

L-għanijiet huma li jsir monitoraġġ tal-
progress, jiġu identifikati n-nuqqasijiet fl-
Azzjonijet Marie Curie u jiżdied l-impatt
tagħhom. F’dan il-kuntest, għandhom jiġu 
żviluppati indikaturi u dejta relatati mal-
mobbiltà, il-ħiliet u l-karrieri analizzati tar-
riċerkaturi, sabiex ikun hemm sinerġiji u 
koordinazzjoni mill-qrib mal-azzjonijiet ta’ 
appoġġ tal-politika dwar ir-riċerkaturi, 
minn iħaddimhom u minn jiffinanzjhom, 
imwettqa taħt l-objettiv speċifiku “Xjenza 
għas-soċjetà u mas-soċjetà”. L-attività 
għandu jkollha l-għan ulterjuri li tqajjem 
is-sensibilizzazzjoni dwar l-importanza u l-
attrattività ta’ karriera fir-riċerka u d-
disseminazzjoni tar-riżultati tar-riċerka u l-
innovazzjoni li jirriżultaw minn xogħol 
appoġġat mill-azzjonijiet Marie Curie.

Or. en

Emenda 946
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-infrastrutturi tar-riċerka huma fatturi 
determinanti ewlenin tal-kompetittività tal-
Ewropa fil-firxa sħiħa tad-dominji 
xjentifiċi u huma essenzjali għall-
innovazzjoni bbażata fuq ix-xjenza. 
F’ħafna oqsma r-riċerka hija impossibbli 
mingħajr aċċess għal superkompjuters, 
sorsi ta’ radjazzjoni għal materjali ġodda, 
kmamar nodfa għan-nanoteknoloġiji, 
bażijiet tad-dejta għall-ġenomika u x-

L-infrastrutturi tar-riċerka huma fatturi 
determinanti ewlenin tal-kompetittività tal-
Ewropa fil-firxa sħiħa tad-dominji 
xjentifiċi u huma essenzjali għall-
innovazzjoni bbażata fuq ix-xjenza. 
F’ħafna oqsma r-riċerka hija impossibbli 
mingħajr aċċess għal superkompjuters, 
sorsi ta’ radjazzjoni għal materjali ġodda, 
kmamar nodfa għan-nanoteknoloġiji, 
bażijiet tad-dejta għall-ġenomika u x-
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xjenzi soċjali, osservatorji għax-xjenzi 
terrestri, netwerks tal-broadband għat-
trasferiment tad-dejta, eċċ. L-infrastrutturi 
tar-riċerka huma neċessarji biex issir ir-
riċerka meħtieġa biex jiġu indirizzati l-
isfidi tas-soċjetà l-kbar – l-enerġija, it-
tibdil fil-klima, il-bijoekonomija u s-saħħa 
matul il-ħajja kollha u l-benesseri għal 
kulħadd. Dawn jixprunaw il-
kollaborazzjoni bejn il-fruntieri u d-
dixxiplini kollha u joħolqu spazju 
Ewropew bla xkiel u miftuħ għar-riċerka 
onlajn. Jippromwovu l-mobbiltà tal-persuni 
u l-ideat, jiġbru flimkien l-aqwa xjenzati 
mill-Ewropa u d-dinja kollha, u jtejbu l-
edukazzjoni xjentifika. Imexxu l-
eċċellenza fi ħdan il-komunitajiet Ewropej 
tar-riċerka u l-innovazzjoni u jistgħu iservu 
ta’ mudell eċċellenti tax-xjenza għas-
soċjetà inġenerali.

xjenzi soċjali, osservatorji għax-xjenzi 
terrestri, netwerks tal-broadband u tal-
broadband rapidu għat-trasferiment tad-
dejta, eċċ. L-infrastrutturi tar-riċerka huma 
neċessarji biex issir ir-riċerka meħtieġa 
biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-soċjetà l-
kbar – l-enerġija, it-tibdil fil-klima, il-
bijoekonomija u s-saħħa matul il-ħajja 
kollha u l-benesseri għal kulħadd. Dawn 
jixprunaw il-kollaborazzjoni transfruntiera
u d-dixxiplini kollha u joħolqu spazju 
Ewropew bla xkiel u miftuħ għar-riċerka 
onlajn. Jippromwovu l-mobbiltà tal-persuni 
u l-ideat, jiġbru flimkien l-aqwa xjenzati 
mill-Ewropa u d-dinja kollha, u jtejbu l-
edukazzjoni xjentifika. Imexxu l-
eċċellenza fi ħdan il-komunitajiet Ewropej 
tar-riċerka u l-innovazzjoni u jistgħu iservu 
ta’ mudell eċċellenti tax-xjenza għas-
soċjetà inġenerali.

Or. fr

Emenda 947
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-infrastrutturi tar-riċerka huma fatturi 
determinanti ewlenin tal-kompetittività tal-
Ewropa fil-firxa sħiħa tad-dominji 
xjentifiċi u huma essenzjali għall-
innovazzjoni bbażata fuq ix-xjenza. 
F’ħafna oqsma r-riċerka hija impossibbli 
mingħajr aċċess għal superkompjuters, 
sorsi ta’ radjazzjoni għal materjali ġodda, 
kmamar nodfa għan-nanoteknoloġiji, 
bażijiet tad-dejta għall-ġenomika u x-
xjenzi soċjali, osservatorji għax-xjenzi 
terrestri, netwerks tal-broadband għat-
trasferiment tad-dejta, eċċ. L-infrastrutturi 
tar-riċerka huma neċessarji biex issir ir-
riċerka meħtieġa biex jiġu indirizzati l-

L-infrastrutturi tar-riċerka tal-ogħla 
kwalità u ta’ attrattività internazzjonali 
huma fatturi determinanti ewlenin tal-
kompetittività tal-Ewropa fil-firxa sħiħa 
tad-dominji xjentifiċi u huma essenzjali 
għall-innovazzjoni bbażata fuq ix-xjenza. 
In many fields research is impossible 
without access to supercomputers, 
radiation sources for new materials, clean 
rooms for nanotechnologies, databases for 
genomics and social sciences, 
observatories for Earth sciences, broadband 
networks for transferring data, etc. L-
infrastrutturi tar-riċerka huma neċessarji
biex issir ir-riċerka meħtieġa biex jiġu 
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isfidi tas-soċjetà l-kbar – l-enerġija, it-
tibdil fil-klima, il-bijoekonomija u s-saħħa 
matul il-ħajja kollha u l-benesseri għal 
kulħadd. Dawn jixprunaw il-
kollaborazzjoni bejn il-fruntieri u d-
dixxiplini kollha u joħolqu spazju 
Ewropew bla xkiel u miftuħ għar-riċerka 
onlajn. Jippromwovu l-mobbiltà tal-persuni 
u l-ideat, jiġbru flimkien l-aqwa xjenzati 
mill-Ewropa u d-dinja kollha, u jtejbu l-
edukazzjoni xjentifika. Imexxu l-
eċċellenza fi ħdan il-komunitajiet Ewropej 
tar-riċerka u l-innovazzjoni u jistgħu iservu 
ta’ mudell eċċellenti tax-xjenza għas-
soċjetà inġenerali.

indirizzati l-isfidi tas-soċjetà l-kbar – l-
enerġija, it-tibdil fil-klima, il-
bijoekonomija u s-saħħa matul il-ħajja 
kollha u l-benesseri għal kulħadd, fost l-
oħrajn. Dawn jixprunaw il-kollaborazzjoni 
transfruntiera u d-dixxiplini kollha u 
joħolqu spazju Ewropew bla xkiel u miftuħ 
għar-riċerka onlajn. Jippromwovu l-
mobbiltà tal-persuni u l-ideat, jiġbru 
flimkien l-aqwa xjenzati mill-Ewropa u d-
dinja kollha, u jtejbu l-edukazzjoni 
xjentifika. Il-kostruzzjoni tagħhom hija 
sfida għar-riċerkaturi u għall-kumpaniji 
innovattivi biex jiżviluppaw teknoloġija 
mill-aktar avvanzata. B'dan il-mod, 
isaħħu l-industrija innovattiva ta' 
teknoloġija avvanzata tal-Ewropa. Imexxu 
l-eċċellenza fi ħdan il-komunitajiet 
Ewropej tar-riċerka u l-innovazzjoni u 
jistgħu iservu ta’ mudell eċċellenti tax-
xjenza għas-soċjetà inġenerali.

Or. en

Emenda 948
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-infrastrutturi tar-riċerka huma fatturi 
determinanti ewlenin tal-kompetittività tal-
Ewropa fil-firxa sħiħa tad-dominji 
xjentifiċi u huma essenzjali għall-
innovazzjoni bbażata fuq ix-xjenza. 
F’ħafna oqsma r-riċerka hija impossibbli 
mingħajr aċċess għal superkompjuters, 
sorsi ta’ radjazzjoni għal materjali ġodda, 
kmamar nodfa għan-nanoteknoloġiji, 
bażijiet tad-dejta għall-ġenomika u x-
xjenzi soċjali, osservatorji għax-xjenzi 
terrestri, netwerks tal-broadband għat-
trasferiment tad-dejta, eċċ. L-infrastrutturi 
tar-riċerka huma neċessarji biex issir ir-

L-infrastrutturi tar-riċerka huma fatturi 
determinanti ewlenin tal-kompetittività tal-
Ewropa fil-firxa sħiħa tad-dominji 
xjentifiċi u huma essenzjali għall-
innovazzjoni bbażata fuq ix-xjenza. 
F’ħafna oqsma r-riċerka hija impossibbli 
mingħajr aċċess għal superkompjuters, 
sorsi ta’ radjazzjoni għal materjali ġodda, 
kmamar nodfa għan-nanoteknoloġiji, 
laboratorji b’tagħmir speċjali għar-
riċerka bijoloġika u tal-mediċina, bażijiet 
tad-dejta għall-ġenomika u x-xjenzi soċjali,
osservatorji u sensuri għax-xjenzi terrestri, 
netwerks tal-broadband għat-trasferiment 



PE492.761v03-00 116/167 AM\907534MT.doc

MT

riċerka meħtieġa biex jiġu indirizzati l-
isfidi tas-soċjetà l-kbar – l-enerġija, it-
tibdil fil-klima, il-bijoekonomija u s-saħħa 
matul il-ħajja kollha u l-benesseri għal 
kulħadd. Dawn jixprunaw il-
kollaborazzjoni bejn il-fruntieri u d-
dixxiplini kollha u joħolqu spazju 
Ewropew bla xkiel u miftuħ għar-riċerka 
onlajn. Jippromwovu l-mobbiltà tal-persuni 
u l-ideat, jiġbru flimkien l-aqwa xjenzati 
mill-Ewropa u d-dinja kollha, u jtejbu l-
edukazzjoni xjentifika. Imexxu l-
eċċellenza fi ħdan il-komunitajiet Ewropej 
tar-riċerka u l-innovazzjoni u jistgħu iservu 
ta’ mudell eċċellenti tax-xjenza għas-
soċjetà inġenerali.

tad-dejta, eċċ. L-infrastrutturi tar-riċerka 
huma neċessarji biex issir ir-riċerka 
meħtieġa biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-
soċjetà l-kbar – l-enerġija, it-tibdil fil-
klima, il-bijoekonomija u s-saħħa matul il-
ħajja kollha u l-benesseri għal kulħadd. 
Dawn jixprunaw il-kollaborazzjoni 
transfruntiera u d-dixxiplini kollha u 
joħolqu spazju Ewropew bla xkiel u miftuħ 
għar-riċerka onlajn. Jippromwovu l-
mobbiltà tal-persuni u l-ideat, jiġbru 
flimkien l-aqwa xjenzati mill-Ewropa u d-
dinja kollha, u jtejbu l-edukazzjoni 
xjentifika. Imexxu l-eċċellenza fi ħdan il-
komunitajiet Ewropej tar-riċerka u l-
innovazzjoni u jistgħu iservu ta’ mudell 
eċċellenti tax-xjenza għas-soċjetà 
inġenerali.

Or. en

Emenda 949
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-infrastrutturi tar-riċerka huma fatturi 
determinanti ewlenin tal-kompetittività tal-
Ewropa fil-firxa sħiħa tad-dominji 
xjentifiċi u huma essenzjali għall-
innovazzjoni bbażata fuq ix-xjenza. 
F’ħafna oqsma r-riċerka hija impossibbli 
mingħajr aċċess għal superkompjuters, 
sorsi ta’ radjazzjoni għal materjali ġodda, 
kmamar nodfa għan-nanoteknoloġiji, 
bażijiet tad-dejta għall-ġenomika u x-
xjenzi soċjali, osservatorji għax-xjenzi 
terrestri, netwerks tal-broadband għat-
trasferiment tad-dejta, eċċ. L-infrastrutturi 
tar-riċerka huma neċessarji biex issir ir-
riċerka meħtieġa biex jiġu indirizzati l-
isfidi tas-soċjetà l-kbar – l-enerġija, it-
tibdil fil-klima, il-bijoekonomija u s-saħħa 

L-infrastrutturi tar-riċerka eċċellenti huma 
fatturi determinanti ewlenin tal-
kompetittività tal-Ewropa fil-firxa sħiħa 
tad-dominji xjentifiċi u huma essenzjali 
għall-innovazzjoni bbażata fuq ix-xjenza. 
F’ħafna oqsma r-riċerka hija impossibbli 
mingħajr aċċess għal superkompjuters, 
faċilitajiet analitiċi għal materjali ġodda, 
kmamar nodfa metroloġija avvanzata
għan-nanoteknoloġiji, bażijiet tad-dejta 
għall-ġenomika u x-xjenzi soċjali, 
osservatorji għax-xjenzi terrestri u għall-
ambjent, netwerks tal-broadband għat-
trasferiment tad-dejta, eċċ. L-infrastrutturi 
tar-riċerka huma neċessarji biex issir ir-
riċerka meħtieġa biex jiġu indirizzati l-
isfidi tas-soċjetà l-kbar – l-enerġija, it-
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matul il-ħajja kollha u l-benesseri għal 
kulħadd. Dawn jixprunaw il-
kollaborazzjoni bejn il-fruntieri u d-
dixxiplini kollha u joħolqu spazju 
Ewropew bla xkiel u miftuħ għar-riċerka 
onlajn. Jippromwovu l-mobbiltà tal-
persuni u l-ideat, jiġbru flimkien l-aqwa 
xjenzati mill-Ewropa u d-dinja kollha, u 
jtejbu l-edukazzjoni xjentifika. Imexxu l-
eċċellenza fi ħdan il-komunitajiet Ewropej 
tar-riċerka u l-innovazzjoni u jistgħu iservu 
ta’ mudell eċċellenti tax-xjenza għas-
soċjetà inġenerali.

tibdil fil-klima, il-bijoekonomija u s-saħħa 
matul il-ħajja kollha u l-benesseri għal 
kulħadd. Meta jkunu ta’ kwalità dinjija,
jixprunaw il-kollaborazzjoni bejn il-
fruntieri u d-dixxiplini kollha u joħolqu 
spazju Ewropew bla xkiel u miftuħ għar-
riċerka onlajn. Jippromwovu l-mobbiltà 
tal-persuni u l-ideat, jiġbru flimkien l-aqwa 
xjenzati mill-Ewropa u d-dinja kollha, u 
jtejbu l-edukazzjoni xjentifika. Imexxu l-
eċċellenza fi ħdan il-komunitajiet Ewropej 
tar-riċerka u l-innovazzjoni u jistgħu iservu 
ta’ mudell eċċellenti tax-xjenza għas-
soċjetà inġenerali.

Or. en

Emenda 950
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa trid tistabbilixxi bażi adegwata u 
stabbli għall-bini, iż-żamma u l-operat tal-
infrastrutturi tar-riċerka jekk trid li r-
riċerka tagħha tibqa’ mill-aqwa. Dan 
jirrikjedi kooperazzjoni sostanzjali u 
effettiva bejn il-finanzjaturi tal-Unjoni, 
nazzjonali u reġjonali li għalihom se 
jitwettqu rabtiet b'saħħithom mal-politika 
ta' koeżjoni sabiex ikunu żgurati sinerġiji u 
approċċ koerenti.

L-Ewropa jeħtiġilha tistabbilixxi bażi 
adegwata u stabbli għall-bini, iż-żamma u 
l-operat tal-infrastrutturi tar-riċerka 
eċċellenti, u tagħżilhom u 
tipprijoritizzahom abbażi ta’ kriterji tal-
UE rigward il-kwalità u r-relevanza jekk 
trid li r-riċerka tagħha tibqa’ mill-aqwa. 
Dan jirrikjedi t-twaqqif ta’ evalwazzjoni 
Ewropea ta’ livell għoli bbażata fuq ir-
reviżjoni indipendenti inter pares, kif 
ukoll kooperazzjoni sostanzjali u effettiva 
bejn il-finanzjaturi tal-Unjoni, nazzjonali u 
reġjonali li għalihom se jitwettqu rabtiet 
b'saħħithom mal-politika ta' koeżjoni 
sabiex ikunu żgurati sinerġiji u approċċ 
koerenti.

Or. en
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Emenda 951
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-objettiv speċifiku jindirizza impenn 
ewlieni tal-inizjattiva ewlenija Unjoni tal-
Innovazzjoni, li tenfasizza r-rwol kruċjali li 
għandhom l-aqwa infrastrutturi tar-riċerka 
f’li jagħmlu possibbli r-riċerka u l-
innovazzjoni rivoluzzjonarji. L-inizjattiva 
tenfasizza l-ħtieġa li jingħaqdu flimkien ir-
riżorsi tal-Ewropa kollha, u f’xi każijiet 
globalment, biex jinbnew u jitħaddmu 
infrastrutturi tar-riċerka. Bl-istess mod, l-
inizjattiva ewlenija Aġenda Diġitali għall-
Ewropa tenfasizza l-ħtieġa li jiġu rinforzati
l-infrastrutturi elettroniċi tal-Ewropa u l-
importanza li jiġu żviluppati 
raggruppamenti tal-innovazzjoni li jibnu l-
vantaġġ innovattiv tal-Ewropa.

Dan l-objettiv speċifiku jindirizza impenn 
ewlieni tal-inizjattiva ewlenija Unjoni tal-
Innovazzjoni, li tenfasizza r-rwol kruċjali li 
għandhom l-aqwa infrastrutturi tar-riċerka 
f’li jagħmlu possibbli r-riċerka u l-
innovazzjoni rivoluzzjonarji. L-inizjattiva 
tenfasizza l-ħtieġa li jingħaqdu flimkien ir-
riżorsi tal-Ewropa kollha, u f’xi każijiet 
globalment, biex jinbnew u jitħaddmu 
dawn l-infrastrutturi tar-riċerka. Bl-istess 
mod, l-inizjattiva ewlenija Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa tenfasizza l-ħtieġa li jiġu 
rinforzati l-infrastrutturi elettroniċi tal-
Ewropa u l-importanza li jiġu żviluppati 
raggruppamenti tal-innovazzjoni li jibnu l-
vantaġġ innovattiv tal-Ewropa.

Or. en

Emenda 952
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-infrastrutturi tar-riċerka l-aktar avvanzati 
qed isiru dejjem aktar kumplessi u jiswew 
ħafna flus, u ħafna drabi jirrikjedu l-
integrazzjoni ta’ tagħmir, servizzi u sorsi 
tad-dejta differenti u kollaborazzjoni 
transnazzjonali estensiva. L-ebda pajjiż 
waħdu ma għandu biżżejjed riżorsi biex 
jappoġġa l-infrastrutturi tar-riċerka kollha 
li jeħtieġ. F’dawn l-aħħar snin, sar progress 
notevoli fl-approċċ Ewropew lejn l-
infrastrutturi tar-riċerka permezz tal-

L-infrastrutturi tar-riċerka l-aktar avvanzati 
u ta’ relevanza għall-UE qed isiru dejjem 
aktar kumplessi u jiswew ħafna flus, u 
ħafna drabi jirrikjedu l-integrazzjoni ta’ 
tagħmir, servizzi u sorsi tad-dejta differenti 
u kollaborazzjoni transnazzjonali estensiva. 
L-ebda pajjiż waħdu ma għandu biżżejjed 
riżorsi biex jappoġġa l-infrastrutturi tar-
riċerka kollha li jeħtieġ u jiftaħhom għall-
użu internazzjonali. F’dawn l-aħħar snin, 
sar progress notevoli fl-approċċ Ewropew 
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implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali tal-
ESFRI għall-infrastrutturi, l-integrazzjoni 
u l-ftuħ ta’ faċilitajiet nazzjonali tar-riċerka 
u l-iżvilupp ta’ infrastrutturi elettroniċi li 
jsostnu Żona Ewropea tar-Riċerka diġitali. 
In-netwerks tal-infrastrutturi tar-riċerka 
madwar l-Ewropa jsaħħu l-bażi tal-kapital 
uman tagħna billi jipprovdu taħriġ mill-
aqwa għal ġenerazzjoni ġdida ta’ 
riċerkaturi u inġiniera u jippromwovu l-
kollaborazzjoni interdixxiplinarja.

lejn l-infrastrutturi tar-riċerka permezz tal-
iżvilupp mill-ESFRI u l-Istati Membri tal-
aqwa prattiki, kriterji tal-UE dwar il-
kwalità u r-relevanza għall-infrastrutturi 
ta' riċerka eżistenti u bl-implimentazzjoni
tal-pjani direzzjonali tal-ESFRI u 
nazzjonali għal infrastrutturi ġodda u/jew 
aġġornati, il-prijoritizzazzjoni, it-titjib, l-
integrazzjoni u l-ftuħ ta’ faċilitajiet 
nazzjonali tar-riċerka u l-iżvilupp ta’ 
infrastrutturi elettroniċi li jsostnu Żona 
Ewropea tar-Riċerka diġitali. In-netwerks 
tal-infrastrutturi tar-riċerka madwar l-
Ewropa kienu pass preliminari biex 
jibdew jintegraw u jsaħħu l-bażi tal-kapital 
uman tagħna billi jipprovdu taħriġ għal 
ġenerazzjoni ġdida ta’ riċerkaturi u 
inġiniera u jippromwovu l-kollaborazzjoni 
interdixxiplinarja. Dan kien 
prekundizzjoni għall-pass li jmiss li 
għandu jsir f’Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 953
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-infrastrutturi tar-riċerka l-aktar avvanzati 
qed isiru dejjem aktar kumplessi u jiswew 
ħafna flus, u ħafna drabi jirrikjedu l-
integrazzjoni ta’ tagħmir, servizzi u sorsi 
tad-dejta differenti u kollaborazzjoni 
transnazzjonali estensiva. L-ebda pajjiż 
waħdu ma għandu biżżejjed riżorsi biex 
jappoġġa l-infrastrutturi tar-riċerka kollha 
li jeħtieġ. F’dawn l-aħħar snin, sar progress 
notevoli fl-approċċ Ewropew lejn l-
infrastrutturi tar-riċerka permezz tal-
implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali tal-
ESFRI għall-infrastrutturi, l-integrazzjoni u 
l-ftuħ ta’ faċilitajiet nazzjonali tar-riċerka u 

L-infrastrutturi tar-riċerka l-aktar avvanzati 
qed isiru dejjem aktar kumplessi u jiswew 
ħafna flus, u ħafna drabi jirrikjedu l-
integrazzjoni ta’ tagħmir, servizzi u sorsi 
tad-dejta differenti u kollaborazzjoni 
transnazzjonali estensiva. L-ebda pajjiż 
waħdu ma għandu biżżejjed riżorsi biex 
jappoġġa l-infrastrutturi tar-riċerka kollha 
li jeħtieġ. F’dawn l-aħħar snin, sar progress 
notevoli fl-approċċ Ewropew lejn l-
infrastrutturi tar-riċerka permezz tal-
iżvilupp kontinwu u tal-implimentazzjoni 
tal-pjan direzzjonali tal-ESFRI għall-
infrastrutturi, l-integrazzjoni u l-ftuħ ta’ 
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l-iżvilupp ta’ infrastrutturi elettroniċi li 
jsostnu Żona Ewropea tar-Riċerka diġitali. 
In-netwerks tal-infrastrutturi tar-riċerka 
madwar l-Ewropa jsaħħu l-bażi tal-kapital 
uman tagħna billi jipprovdu taħriġ mill-
aqwa għal ġenerazzjoni ġdida ta’ 
riċerkaturi u inġiniera u jippromwovu l-
kollaborazzjoni interdixxiplinarja.

faċilitajiet nazzjonali tar-riċerka u l-
iżvilupp ta’ infrastrutturi elettroniċi li 
jsostnu Żona Ewropea tar-Riċerka diġitali. 
In-netwerks tal-infrastrutturi tar-riċerka 
madwar l-Ewropa jsaħħu l-bażi tar-riżorsi 
umani tagħna billi jipprovdu taħriġ mill-
aqwa għal ġenerazzjoni ġdida ta’ 
riċerkaturi u inġiniera u jippromwovu l-
kollaborazzjoni interdixxiplinarja.

Or. en

Emenda 954
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-infrastrutturi tar-riċerka l-aktar avvanzati 
qed isiru dejjem aktar kumplessi u jiswew 
ħafna flus, u ħafna drabi jirrikjedu l-
integrazzjoni ta’ tagħmir, servizzi u sorsi 
tad-dejta differenti u kollaborazzjoni 
transnazzjonali estensiva. L-ebda pajjiż 
waħdu ma għandu biżżejjed riżorsi biex 
jappoġġa l-infrastrutturi tar-riċerka kollha 
li jeħtieġ. F’dawn l-aħħar snin, sar progress 
notevoli fl-approċċ Ewropew lejn l-
infrastrutturi tar-riċerka permezz tal-
implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali tal-
ESFRI għall-infrastrutturi, l-integrazzjoni u 
l-ftuħ ta’ faċilitajiet nazzjonali tar-riċerka u 
l-iżvilupp ta’ infrastrutturi elettroniċi li 
jsostnu Żona Ewropea tar-Riċerka diġitali. 
In-netwerks tal-infrastrutturi tar-riċerka 
madwar l-Ewropa jsaħħu l-bażi tal-kapital 
uman tagħna billi jipprovdu taħriġ mill-
aqwa għal ġenerazzjoni ġdida ta’ 
riċerkaturi u inġiniera u jippromwovu l-
kollaborazzjoni interdixxiplinarja.

L-infrastrutturi tar-riċerka l-aktar avvanzati 
qed isiru dejjem aktar kumplessi u jiswew 
ħafna flus, u ħafna drabi jirrikjedu l-
integrazzjoni ta’ tagħmir, servizzi u sorsi 
tad-dejta differenti u kollaborazzjoni 
transnazzjonali estensiva. L-ebda pajjiż 
waħdu ma għandu biżżejjed riżorsi biex 
jappoġġa l-infrastrutturi tar-riċerka kollha 
li jeħtieġ. F’dawn l-aħħar snin, sar progress 
notevoli fl-approċċ Ewropew lejn l-
infrastrutturi tar-riċerka permezz tal-
implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali tal-
ESFRI għall-infrastrutturi, l-integrazzjoni u 
l-ftuħ ta’ faċilitajiet nazzjonali tar-riċerka u 
l-iżvilupp ta’ infrastrutturi elettroniċi li 
jsostnu Żona Ewropea tar-Riċerka diġitali
u integrata f’netwerk. In-netwerks tal-
infrastrutturi tar-riċerka madwar l-Ewropa 
jsaħħu l-bażi tal-kapital uman tagħna billi 
jipprovdu taħriġ mill-aqwa għal 
ġenerazzjoni ġdida ta’ riċerkaturi u 
inġiniera u jippromwovu l-kollaborazzjoni 
interdixxiplinarja.

Or. en
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Emenda 955
Luigi Berlinguer

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aktar żvilupp u l-użu estiż tal-infrastrutturi 
tar-riċerka fil-livell tal-Unjoni se jagħtu 
kontribuzzjoni sinifikanti għall-iżvilupp 
taż-Żona Ewropea tar-Riċerka. Filwaqt li 
r-rwol tal-Istati Membri jibqa ċentrali 
għall-iżvilupp u l-finanzjament tal-
infrastrutturi tar-riċerka, l-Unjoni 
għandha rwol importanti fl-appoġġ tal-
infrastruttura fil-livell tal-Unjoni, it-
trawwim tal-varar ta' faċilitajiet ġodda, il-
ftuħ għal aċċess wiesgħa għal infrastrutturi 
nazzjonali u Ewropej, u l-iżgurar li l-
politiki reġjonali, nazzjonali, Ewropej u 
internazzjonali huma konsisteni u effettivi. 
Mhux biss neċessarju li tiġi evitata d-
duplikazzjoni fl-isforz u li l-użu tal-
faċilitajiet ikun koordinat u razzjonalizzat, 
iżda li jinġabru r-riżorsi flimkien sabiex l-
Unjoni tkun tista’ wkoll tikseb u topera 
infrastrutturi tar-riċerka fil-livell dinji.

Aktar żvilupp u l-użu estiż tal-infrastrutturi 
tar-riċerka fil-livell tal-Unjoni se jagħtu 
kontribuzzjoni sinifikanti għall-iżvilupp 
taż-Żona Ewropea tar-Riċerka. L-Unjoni 
għandha rwol importanti fl-appoġġ tal-
infrastruttura fil-livell tal-Unjoni, it-
trawwim tal-varar ta' faċilitajiet ġodda, il-
ftuħ għal aċċess wiesgħa għal infrastrutturi 
nazzjonali u Ewropej, u l-iżgurar li l-
politiki reġjonali, nazzjonali, Ewropej u 
internazzjonali huma konsisteni u effikaċi. 
Mhux biss neċessarju li tiġi evitata d-
duplikazzjoni fl-isforz u li l-użu tal-
faċilitajiet ikun koordinat u razzjonalizzat, 
iżda li jinġabru r-riżorsi flimkien sabiex l-
Unjoni tkun tista’ wkoll tikseb u topera 
infrastrutturi tar-riċerka fil-livell dinji.

Or. en

Emenda 956
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aktar żvilupp u l-użu estiż tal-infrastrutturi 
tar-riċerka fil-livell tal-Unjoni se jagħtu 
kontribuzzjoni sinifikanti għall-iżvilupp 
taż-Żona Ewropea tar-Riċerka. Filwaqt li r-
rwol tal-Istati Membri jibqa ċentrali għall-

Aktar żvilupp u l-użu estiż tal-infrastrutturi 
tar-riċerka fil-livell tal-Unjoni se jagħtu 
kontribuzzjoni sinifikanti għall-iżvilupp 
taż-Żona Ewropea tar-Riċerka. Filwaqt li r-
rwol tal-Istati Membri jibqa’ ċentrali għall-
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iżvilupp u l-finanzjament tal-infrastrutturi 
tar-riċerka, l-Unjoni għandha rwol 
importanti fl-appoġġ tal-infrastruttura fil-
livell tal-Unjoni, it-trawwim tal-varar ta' 
faċilitajiet ġodda, il-ftuħ għal aċċess 
wiesgħa għal infrastrutturi nazzjonali u 
Ewropej, u l-iżgurar li l-politiki reġjonali, 
nazzjonali, Ewropej u internazzjonali huma 
konsisteni u effettivi. Mhux biss neċessarju 
li tiġi evitata d-duplikazzjoni fl-isforz u li l-
użu tal-faċilitajiet ikun koordinat u 
razzjonalizzat, iżda li jinġabru r-riżorsi 
flimkien sabiex l-Unjoni tkun tista’ wkoll 
tikseb u topera infrastrutturi tar-riċerka fil-
livell dinji.

iżvilupp u l-finanzjament tal-infrastrutturi 
tar-riċerka, l-Unjoni għandha rwol 
importanti fl-appoġġ tal-infrastruttura fil-
livell tal-Unjoni, it-trawwim tal-varar ta' 
faċilitajiet ġodda f’reġjuni aktar 
imbiegħda, il-ftuħ għal aċċess wiesgħa 
għal infrastrutturi nazzjonali u Ewropej, u 
l-iżgurar li l-politiki reġjonali, nazzjonali, 
Ewropej u internazzjonali huma konsisteni 
u effikaċi. Mhux biss neċessarju li tiġi 
evitata d-duplikazzjoni fl-isforz u li l-użu 
tal-faċilitajiet ikun koordinat u 
razzjonalizzat, iżda li jinġabru r-riżorsi 
flimkien sabiex l-Unjoni tkun tista’ wkoll 
tikseb u topera infrastrutturi tar-riċerka fil-
livell dinji.

Or. fr

Emenda 957
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aktar żvilupp u l-użu estiż tal-infrastrutturi 
tar-riċerka fil-livell tal-Unjoni se jagħtu 
kontribuzzjoni sinifikanti għall-iżvilupp 
taż-Żona Ewropea tar-Riċerka. Filwaqt li r-
rwol tal-Istati Membri jibqa ċentrali għall-
iżvilupp u l-finanzjament tal-infrastrutturi 
tar-riċerka, l-Unjoni għandha rwol 
importanti fl-appoġġ tal-infrastruttura fil-
livell tal-Unjoni, it-trawwim tal-varar ta' 
faċilitajiet ġodda, il-ftuħ għal aċċess 
wiesgħa għal infrastrutturi nazzjonali u 
Ewropej, u l-iżgurar li l-politiki reġjonali, 
nazzjonali, Ewropej u internazzjonali huma 
konsisteni u effettivi. Mhux biss neċessarju 
li tiġi evitata d-duplikazzjoni fl-isforz u li l-
użu tal-faċilitajiet ikun koordinat u 
razzjonalizzat, iżda li jinġabru r-riżorsi 
flimkien sabiex l-Unjoni tkun tista’ wkoll 
tikseb u topera infrastrutturi tar-riċerka fil-

Aktar żvilupp u l-użu estiż tal-infrastrutturi 
tar-riċerka fil-livell tal-Unjoni se jagħtu 
kontribuzzjoni sinifikanti għall-iżvilupp 
taż-Żona Ewropea tar-Riċerka. Filwaqt li r-
rwol tal-Istati Membri jibqa’ ċentrali għall-
iżvilupp u l-finanzjament tal-infrastrutturi 
tar-riċerka, l-Unjoni għandha rwol 
importanti fl-appoġġ tal-infrastruttura fil-
livell tal-Unjoni, bħall-attivitajiet ta’ 
koordinazzjoni ta’ infrastrutturi 
distribwiti Ewropej ta’ riċerka, it-trawwim 
tal-varar ta' faċilitajiet ġodda, il-ftuħ għal 
aċċess wiesgħa għal infrastrutturi 
nazzjonali u Ewropej, u l-iżgurar li l-
politiki reġjonali, nazzjonali, Ewropej u 
internazzjonali huma konsisteni u effikaċi. 
Mhux biss neċessarju li tiġi evitata d-
duplikazzjoni fl-isforz u li l-użu tal-
faċilitajiet ikun koordinat u razzjonalizzat, 
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livell dinji. iżda li jinġabru r-riżorsi flimkien sabiex l-
Unjoni tkun tista’ wkoll tikseb u topera 
infrastrutturi tar-riċerka fil-livell dinji.

Or. en

Emenda 958
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aktar żvilupp u l-użu estiż tal-infrastrutturi 
tar-riċerka fil-livell tal-Unjoni se jagħtu 
kontribuzzjoni sinifikanti għall-iżvilupp 
taż-Żona Ewropea tar-Riċerka. Filwaqt li r-
rwol tal-Istati Membri jibqa ċentrali għall-
iżvilupp u l-finanzjament tal-infrastrutturi 
tar-riċerka, l-Unjoni għandha rwol 
importanti fl-appoġġ tal-infrastruttura fil-
livell tal-Unjoni, it-trawwim tal-varar ta' 
faċilitajiet ġodda, il-ftuħ għal aċċess 
wiesgħa għal infrastrutturi nazzjonali u 
Ewropej, u l-iżgurar li l-politiki reġjonali, 
nazzjonali, Ewropej u internazzjonali huma 
konsisteni u effettivi. Mhux biss 
neċessarju li tiġi evitata d-duplikazzjoni fl-
isforz u li l-użu tal-faċilitajiet ikun 
koordinat u razzjonalizzat, iżda li jinġabru 
r-riżorsi flimkien sabiex l-Unjoni tkun 
tista’ wkoll tikseb u topera infrastrutturi 
tar-riċerka fil-livell dinji.

Aktar żvilupp u l-użu estiż tal-infrastrutturi 
tar-riċerka fil-livell Ewropew se jagħtu 
kontribuzzjoni sinifikanti għall-iżvilupp 
taż-Żona Ewropea tar-Riċerka. Filwaqt li r-
rwol tal-Istati Membri jibqa’ ċentrali għall-
iżvilupp u l-finanzjament tal-infrastrutturi 
tar-riċerka, l-Unjoni għandha rwol 
importanti fl-appoġġ tal-infrastruttura fil-
livell Ewropew, bħall-inkoraġġiment tal-
koordinazzjoni ta’ infrastrutturi 
distribwiti ta’ riċerka, it-trawwim tal-varar 
ta' faċilitajiet ġodda, il-ftuħ għal aċċess 
wiesgħa u sostenn għal infrastrutturi 
nazzjonali u Ewropej, u l-iżgurar li l-
politiki reġjonali, nazzjonali, Ewropej u 
internazzjonali huma konsisteni u effikaċi. 
Jeħtieġ li tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-
isforzi, jitrawwem użu koordinat u 
effikaċi tal-faċilitajiet u fejn ikun il-każ li 
jinġabru flimkien ir-riżorsi sabiex l-
Ewropa tkun tista' tikseb u tħaddem anki 
infrastrutturi tar-riċerka fuq livell ta' klassi 
dinjija.

Or. en

Emenda 959
Patrizia Toia
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aktar żvilupp u l-użu estiż tal-
infrastrutturi tar-riċerka fil-livell tal-
Unjoni se jagħtu kontribuzzjoni sinifikanti 
għall-iżvilupp taż-Żona Ewropea tar-
Riċerka. Filwaqt li r-rwol tal-Istati Membri 
jibqa ċentrali għall-iżvilupp u l-
finanzjament tal-infrastrutturi tar-riċerka, l-
Unjoni għandha rwol importanti fl-appoġġ 
tal-infrastruttura fil-livell tal-Unjoni, it-
trawwim tal-varar ta' faċilitajiet ġodda, il-
ftuħ għal aċċess wiesgħa għal infrastrutturi 
nazzjonali u Ewropej, u l-iżgurar li l-
politiki reġjonali, nazzjonali, Ewropej u 
internazzjonali huma konsisteni u effettivi. 
Mhux biss neċessarju li tiġi evitata d-
duplikazzjoni fl-isforz u li l-użu tal-
faċilitajiet ikun koordinat u razzjonalizzat, 
iżda li jinġabru r-riżorsi flimkien sabiex l-
Unjoni tkun tista’ wkoll tikseb u topera 
infrastrutturi tar-riċerka fil-livell dinji.

Aktar żvilupp fil-livell tal-UE jirrikjedi 
prijoritizzazzjoni effikaċi abbażi tal-
eċċellenza u implimentazzjoni ta’ 
standards ta’ kwalità fil-livell tal-UE kif 
ukoll l-użu estiż tal-aqwa infrastrutturi
tar-riċerka fil-livell tal-Unjoni. Dan se 
jagħmel kontribut sinifikanti għall-
implimentazzjoni u l-operat  taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka. Filwaqt li r-rwol tal-
Istati Membri jibqa’ ċentrali għall-iżvilupp 
u l-finanzjament tal-infrastrutturi tar-
riċerka, l-Unjoni għandha rwol importanti 
fl-għażla u fl-appoġġ ta’ eċċellenza dinjija 
tal-infrastrutturi fil-livell tal-Unjoni, it-
trawwim tal-varar ta' faċilitajiet ġodda u 
integrati, il-ftuħ għal aċċess wiesgħa 
għall-aqwa infrastrutturi nazzjonali u 
Ewropej, u l-iżgurar li l-politiki reġjonali, 
nazzjonali, Ewropej u internazzjonali huma 
konsisteni u effikaċi. Mhux biss neċessarju 
li jiġu evitati d-duplikazzjoni u l-
frammentazzjoni fl-isforz u li l-użu tal-
faċilitajiet ikun koordinat u razzjonalizzat 
permezz tal-introduzzjoni ta’ evalwazzjoni 
u prijoritizzazzjoni adegwati, iżda li fuq il-
faċilitajiet l-aktar effikaċi u ta’ relevanza 
għall-UE jinġabru r-riżorsi flimkien sabiex 
l-Unjoni tkun tista’ tikseb u topera 
infrastrutturi tar-riċerka b’tali mod li 
ssaħħaħ l-attrattività u l-kompetittività 
tagħha fil-livell dinji.

Or. en

Emenda 960
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kollaborazzjoni remota, l-ipproċessar 
massiv tad-data, l-isperimentazzjoni in 
silico u l-aċċess għal riżorsi mbiegħda 
lkoll ifissru li l-infrastruttura tal-ICT 
għandha rwol trasformattiv fl-irfid tax-
xjenza. Għaldaqstant x’aktarx li 
proporzjon sinifikanti tal-baġit taħt dan l-
objettiv speċifiku jkun indirizat lejn 
infrastrutturi elettroniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ICT u l-infrastruttura elettronika huma ta’ importanza vitali, iżda, fid-dawl tal-kosts tal-
iżviluppi teknoloġiċi li qed jinbidlu bil-ħeffa jista’ ma jkunx f’loku li jiġu ffissati perċentwali 
definiti ta’ finanzjament.

Emenda 961
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness I – Parti I – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ICT ilha tittrasfroma x-xjenza billi
tippermetti kollaborazzjoni remota, 
ipproċessar massiv tad-data, 
sperimentazzjoni in silico u aċċess għar-
riżorsi imbiegħda. Ir-riċerka għaldaqstant 
issir aktar transnazzjonali u 
interdixxiplinari, u tirrikjedi l-użu tal-
infrastrutturi tal-ICT li huma 
supranazzjonali bħalma hija x-xjenza 
nfisha. Għalhekk huwa xieraq li 38 % tal-
baġit taħt dan l-objettiv speċifiku jmur 
għar-riċerka u l-innovazzjoni fl-
infrastrutturi elettroniċi.

Or. en
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Emenda 962
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-effiċjenzi tal-iskala u l-ambitu miksuba 
permezz tal-approċċ Ewropew għall-
kostruzzjoni, l-użu u l-ġestjoni tal-
infrastrutturi tar-riċerka, inklużi l-
infrastrutturi elettroniċi, se jagħtu 
kontribuzzjoni sinifikanti biex tingħata 
spinta lill-potenzjal Ewropew tar-riċerka u 
l-innovazzjoni.

L-effiċjenzi tal-iskala u l-ambitu miksuba 
permezz tal-approċċ Ewropew għall-
kostruzzjoni, l-użu u l-ġestjoni tal-
infrastrutturi tar-riċerka, inklużi l-
infrastrutturi elettroniċi, se jagħtu 
kontribuzzjoni sinifikanti biex tingħata 
spinta lill-potenzjal Ewropew tar-riċerka u 
l-innovazzjoni u biex l-UE ssir aktar 
kompetittiva fil-livell internazzjonali.

Or. en

Emenda 963
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-effiċjenzi tal-iskala u l-ambitu miksuba 
permezz tal-approċċ Ewropew għall-
kostruzzjoni, l-użu u l-ġestjoni tal-
infrastrutturi tar-riċerka, inklużi l-
infrastrutturi elettroniċi, se jagħtu 
kontribuzzjoni sinifikanti biex tingħata 
spinta lill-potenzjal Ewropew tar-riċerka u 
l-innovazzjoni.

L-effiċjenzi tal-iskala u l-ambitu miksuba 
permezz ta’ approċċ Ewropew komuni u 
prijoritizzat għall-kostruzzjoni, l-operat u 
l-użu u ta’ infrastrutturi tar-riċerka 
eċċellenti u ta’ klassi dinjija, inklużi l-
infrastrutturi elettroniċi, se jagħtu 
kontribuzzjoni sinifikanti biex tingħata 
spinta lill-potenzjal Ewropew tar-riċerka u 
l-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 964
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jimmiraw li 
jiżviluppaw l-infrastrutturi Ewropej tar-
riċerka għall-2020 u lil hinn, irawmu l-
potenzjal tal-innovazzjoni u l-kapital
uman tagħhom u jirrinforzaw l-politika 
Ewropea tal-infrastrutturi tar-riċerka.

L-attivitajiet għandhom jimmiraw li 
jiżviluppaw l-infrastrutturi Ewropej tar-
riċerka għall-2020 u lil hinn, irawmu l-
potenzjal tal-innovazzjoni u r-riżorsi 
umani tagħhom u jirrinforzaw l-politika 
Ewropea tal-infrastrutturi tar-riċerka.

Or. en

Emenda 965
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jimmiraw li 
jiżviluppaw l-infrastrutturi Ewropej tar-
riċerka għall-2020 u lil hinn, irawmu l-
potenzjal tal-innovazzjoni u l-kapital uman 
tagħhom u jirrinforzaw l-politika Ewropea 
tal-infrastrutturi tar-riċerka.

L-attivitajiet għandhom jimmiraw li 
jagħżlu, jiżviluppaw u jsostnu l-aqwa 
infrastrutturi Ewropej tar-riċerka eżistenti 
u ġodda, irawmu l-potenzjal tal-
innovazzjoni u l-kapital uman tagħhom u 
jirrinforzaw l-politika Ewropea tal-
infrastrutturi tar-riċerka.

Or. en

Emenda 966
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 1 – punt 4 – punt 4.3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kostituzzjoni ta’ bażi tad-data dwar ir-
riżultati tar-riċerka u l-innovazzjoni.
L-għan għandu jkun li tinħoloq u ssir 
disponibbli bażi tad-data tar-riżultati tar-
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riċerka u l-innovazzjoni. Din għandha 
tkun miftuħa għall-kollaborazzjoni 
internazzjonali. Kemm gruppi ta’ riċerka 
kif ukoll intrapriżi għandhom iżidu l-
kontenut f’din il-bażi tad-data sabiex 
jgħinu fil-varar ta’ suq ta’ innovazzjoni u 
kooperazzjoni u sabiex jistimolaw it-
tlaqqigħ ta’ sħab possibbli.

Or. en

Emenda 967
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għanijiet għandhom ikunu li jiġu żgurati 
l-implimentazzjoni u l-operat tal-ESFRI u 
ta’ infrastrutturi tar-riċerka oħrajn ta’ klassi 
dinjija, inkluż l-iżvilupp ta’ faċilitajiet ta’ 
msieħba reġjonali; l-integrazzjoni ta’ u 
aċċess għal infrastrutturi nazzjonali tar-
riċerka; u l-iżvilupp, l-iskjerament u l-
operat ta’ infrastrutturi elettroniċi.

L-għanijiet għandhom ikunu li jiġu żgurati 
l-implimentazzjoni u l-operat tal-ESFRI u 
ta’ infrastrutturi tar-riċerka oħrajn ta’ klassi 
dinjija, u l-aċċess transnazzjonali 
għalihom; finanzjament ta’ kosts 
operazzjonali b’valur miżjud Ewropew 
(attivitajiet ta’ koordinazzjoni 
transnazzjonali, aċċess transnazzjonali, 
aġġornament), inkluż l-iżvilupp ta’ 
faċilitajiet ta’ sħab reġjonali; l-
integrazzjoni ta’ u aċċess għal infrastrutturi 
nazzjonali tar-riċerka; u l-iżvilupp, l-
iskjerament u l-operat ta’ infrastrutturi 
elettroniċi.

Or. en

Emenda 968
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għanijiet għandhom ikunu li jiġu żgurati 
l-implimentazzjoni u l-operat tal-ESFRI u 
ta’ infrastrutturi tar-riċerka oħrajn ta’ klassi 
dinjija, inkluż l-iżvilupp ta’ faċilitajiet ta’ 
msieħba reġjonali; l-integrazzjoni ta’ u 
aċċess għal infrastrutturi nazzjonali tar-
riċerka; u l-iżvilupp, l-iskjerament u l-
operat ta’ infrastrutturi elettroniċi.

L-għanijiet għandhom ikunu li jiġu żgurati 
t-tħejjija, il-kostruzzjoni, l-
implimentazzjoni u l-operat tal-ESFRI u ta’ 
infrastrutturi tar-riċerka oħrajn ta’ klassi 
dinjija, inkluż l-iżvilupp ta’ faċilitajiet ta’ 
msieħba reġjonali; l-integrazzjoni ta’ u 
aċċess għal infrastrutturi nazzjonali tar-
riċerka biex ikunu jistgħu jużawhom ix-
xjenzati Ewropej, irrispettivament minn 
fejn ikunu, biex jagħmlu riċerka tal-ogħla 
livell; u l-iżvilupp, l-iskjerament u l-operat 
ta’ infrastrutturi elettroniċi meta jkun 
hemm valur miżjud qawwi għal intervent 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 969
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għanijiet għandhom ikunu li jiġu żgurati 
l-implimentazzjoni u l-operat tal-ESFRI u 
ta’ infrastrutturi tar-riċerka oħrajn ta’ klassi 
dinjija, inkluż l-iżvilupp ta’ faċilitajiet ta’ 
msieħba reġjonali; l-integrazzjoni ta’ u 
aċċess għal infrastrutturi nazzjonali tar-
riċerka; u l-iżvilupp, l-iskjerament u l-
operat ta’ infrastrutturi elettroniċi.

L-għanijiet għandhom ikunu li jiġu żgurati 
l-implimentazzjoni u l-operat tal-ESFRI u 
ta’ infrastrutturi tar-riċerka oħrajn ta’ klassi 
dinjija, inkluż l-iżvilupp ta’ faċilitajiet ta’ 
msieħba reġjonali; l-integrazzjoni ta’ u 
aċċess għal infrastrutturi nazzjonali tar-
riċerka ta' interess pan-Ewropew u 
reġjonali; u l-iżvilupp, l-iskjerament u l-
operat ta’ infrastrutturi elettroniċi.

Or. en

Emenda 970
Patrizia Toia
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għanijiet għandhom ikunu li jiġu żgurati 
l-implimentazzjoni u l-operat tal-ESFRI u 
ta’ infrastrutturi tar-riċerka oħrajn ta’ klassi 
dinjija, inkluż l-iżvilupp ta’ faċilitajiet ta’ 
msieħba reġjonali; l-integrazzjoni ta’ u 
aċċess għal infrastrutturi nazzjonali tar-
riċerka; u l-iżvilupp, l-iskjerament u l-
operat ta’ infrastrutturi elettroniċi.

L-għanijiet għandhom ikunu li jiġu żgurati 
l-għażla, l-implimentazzjoni u l-operat tal-
ESFRI u ta’ infrastrutturi tar-riċerka oħrajn 
ta’ klassi dinjija, inkluż l-iżvilupp ta’ 
faċilitajiet ta’ sħab reġjonali eċċellenti; l-
appoġġ għall-operat b’aċċess miftuħ fil-
livell tal-UE tal-infrastrutturi nazzjonali 
tar-riċerka l-aktar relevanti u eċċellenti; l-
integrazzjoni tagħhom f’infrastrutturi 
distribwiti fil-livell tal-UE; u l-iżvilupp, l-
iskjerament u l-operat ta’ infrastrutturi 
elettroniċi.

Or. en

Emenda 971
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.3 – punt b – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Trawwim tal-potenzjal tal-innovazzjoni 
ta’ infrastrutturi tar-riċerka u l-kapital 
uman tagħhom

(b) Trawwim tal-potenzjal tal-innovazzjoni 
ta’ infrastrutturi tar-riċerka relevanti għall-
UE u l-kapital uman tagħhom bl-iżgurar 
ra’ sostenn abbażi tal-eċċellenza u r-
relevanza pan-Ewropea

Or. en

Emenda 972
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għanijiet għandhom ikunu li l-
infrastrutturi tar-riċerka jiġu mħeġġu biex 
jaġixxu sabiex ikunu minn tal-ewwel li 
jadottaw it-teknoloġija, jippromwovu 
sħubijitar-R&Ż mal-industrija, jiffaċilitaw 
l-użu industrijali tal-infrastrutturi tar-
riċerka u jistimulaw il-ħolqien ta’ 
raggruppamenti tal-innovazzjoni. Din l-
attività għandha tappoġġa wkoll it-taħriġ
u/jew l-iskambju ta’ persunal responsabbli 
mill-ġestjoni u l-operat tal-infrastrutturi 
tar-riċerka.

L-għanijiet għandhom ikunu li l-
infrastrutturi tar-riċerka jiġu mħeġġu biex 
jaġixxu sabiex ikunu minn tal-ewwel li 
jadottaw it-teknoloġija, jippromwovu 
sħubijiet tar-R&Ż mal-industrija, 
jiffaċilitaw l-użu industrijali tal-
infrastrutturi tar-riċerka u jistimulaw il-
ħolqien ta’ raggruppamenti tal-
innovazzjoni. Din l-attività għandha 
tappoġġa wkoll it-taħriġ u/jew l-iskambju 
ta’ persunal responsabbli mill-ġestjoni u l-
operat tal-infrastrutturi tar-riċerka. Is-
sinerġija u l-koerenza mal-azzjonijiet 
Marie Sklodowska Curie u l-Komunitajiet 
ta’ Għrfien u Innovazzjoni tal-EIT 
għandhom ikunu inkoraġġiti.

Or. en

Emenda 973
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għanijiet għandhom ikunu li l-
infrastrutturi tar-riċerka jiġu mħeġġu biex 
jaġixxu sabiex ikunu minn tal-ewwel li 
jadottaw it-teknoloġija, jippromwovu 
sħubijitar-R&Ż mal-industrija, jiffaċilitaw 
l-użu industrijali tal-infrastrutturi tar-
riċerka u jistimulaw il-ħolqien ta’ 
raggruppamenti tal-innovazzjoni. Din l-
attività għandha tappoġġa wkoll it-taħriġ 
u/jew l-iskambju ta’ persunal responsabbli 
mill-ġestjoni u l-operat tal-infrastrutturi 
tar-riċerka.

L-għanijiet għandhom ikunu li l-
infrastrutturi tar-riċerka jiġu mħeġġa biex 
jaġixxu sabiex ikunu minn tal-ewwel li 
jadottaw it-teknoloġija l-aktar avvanzata, 
jippromwovu sħubijiet tar-R&Ż mal-
industrija, jiffaċilitaw l-użu industrijali tal-
infrastrutturi tar-riċerka u jistimulaw il-
kontribut tagħhom għall-ħolqien ta’ 
raggruppamenti tal-innovazzjoni. Din l-
attività għandha tappoġġa wkoll it-taħriġ 
u/jew l-iskambju ta’ persunal responsabbli 
mill-ġestjoni u l-operat tal-infrastrutturi 
tar-riċerka fil-livell internazzjonali.

Or. en
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Emenda 974
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.3 – punt c – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Rinforz tal-politika tal-infrastruttura 
Ewropea tar-riċerka u l-kooperazzjoni 
internazzjonali

(c) Rinforz tal-politika tal-infrastruttura 
Ewropea tar-riċerka u l-kooperazzjoni 
internazzjonali, ukoll permezz tal-
introduzzjoni ta’ reviżjoni inter pares ta’ 
livell għoli u indipendenti u 
prijoritizzazzjoni

Or. en

Emenda 975
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan għandu jkun li jiġu appoġġati s-
sħubiji bejn dawk li jfasslu l-politika u l-
korpi ta’ finanzjament rilevanti, l-għodod 
tal-pjanijiet direzzjonali u l-monitoraġġ 
għat-teħid ta’ deċiżjonijiet kif ukoll 
attivitajiet ta’ kooperazzjoni 
internazzjonali.

L-għan għandu jkun li jiġu appoġġati s-
sħubijiet bejn dawk li jfasslu l-politika u l-
korpi ta’ finanzjament rilevanti, l-għodod 
tal-pjanijiet direzzjonali u l-monitoraġġ 
għat-teħid ta’ deċiżjonijiet kif ukoll 
attivitajiet ta’ kooperazzjoni 
internazzjonali. L-infrastrutturi tar-
riċerka Ewropej għandhom jiġu 
appoġġjati fl-attivitajiet ta’ relazzjonijiet 
internazzjonali tagħhom u kkonsultati fil-
proċess tat-tfassil tal-istrateġija Ewropea 
għall-kooperazzjoni internazzjonali fir-
riċerka.

Or. en
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Emenda 976
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan għandu jkun li jiġu appoġġati s-
sħubiji bejn dawk li jfasslu l-politika u l-
korpi ta’ finanzjament rilevanti, l-għodod 
tal-pjanijiet direzzjonali u l-monitoraġġ 
għat-teħid ta’ deċiżjonijiet kif ukoll 
attivitajiet ta’ kooperazzjoni 
internazzjonali.

L-għan għandu jkun li jiġu appoġġati s-
sħubijiet bejn dawk li jfasslu l-politika u l-
korpi ta’ finanzjament rilevanti, l-għodod 
tal-pjanifikazzjoni u l-monitoraġġ, kif ukoll 
li jiġu implimentati l-evalwazzjoni ta’ 
livell għoli u t-teħid ta’ deċiżjonijiet 
abbażi tal-eċċellenza.

Or. en

Emenda 977
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4 – punt 4.3 – punt c – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi nazzjonali u reġjonali għandhom 
jintużaw kompletament biex jappoġġjaw 
il-bini tal-kapaċitajiet fl-infrastruttura 
tar-riċerka.

Or. en

Emenda 978
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. XJENZA GĦAS-SOĊJETÀ U MAS-
SOĊJETÀ, LEJN RIĊERKA U 
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INNOVAZZJONI RESPONSABBLI
4b.1 Objettiv speċifiku
L-objettiv speċifiku huwa li jibni djalogu 
effettiv bejn ix-xjenza u s-soċjetà, 
jirrekluta talent ġdid għax-xjenza u 
jgħaqqad l-eċċellenza xjentifika mal-
kuxjenza u r-responsabilità soċjali.
Avvanzi rapidi fir-riċerka xjentifika u l-
innovazzjoni wasslu biex feġġu 
kwistjonijiet inportanti etiċi, legali u 
soċjali li jeħtieġu relazzjoni msaħħa u 
impenn bejn ix-xjenza u s-soċjetà.
Is-sejbien tat-tweġibiet tajbin għall-isfidi 
li qed tiltaqa’ magħhom l-Ewropa 
jirrikjedi l-involviment ta’ kemm jista’ 
jkun atturi diversi fil-proċess tar-riċerka u 
l-innovazzjoni. Tradizzjonalment, l-
interazzjoni bejn ix-xjenza u s-soċjetà 
kienet limitata għal trasferiment tal-
għarfien f’direzzjoni waħda, minn fuq 
għal isfel, mill-esperti għaċ-ċittadini. L-
avvanz lejn soċjetà tal-għarfien miftuħa, 
effikaċi u demokratika bbażata fuq l-
għarfien jeħtieġ bidla għal djalogu iktar 
bidirezzjonali lil hinn mill-edukazzjoni 
tradizzjonali tax-xjenza jew mill-kunċett 
attwali taċ-ċittadini bħala sempliċiment 
konsumaturi tal-iskoperti tar-riċerka. Din 
ir-relazzjoni djalogali u l-kooperazzjoni 
attiva bla dubju se jippermettu lix-xjenza 
u l-innovazzjoni jipproċedu b’mod iktar 
responsabbli.
L-Unjoni għandha bżonn it-talenti kollha 
tagħha biex tagħti spinta lill-vantaġġ 
kompetittiv tagħha f’ekonomija globali. 
Kullimkien hemm nies kreattivi. Barra 
minn hekk, biex tgħaqqad il-miljun 
riċerkatur nett addizzjonali li huma 
meħtieġa fl-Ewropa sal-2020 biex 
jintlaħaq l-objettiv ta’ mira ta’ intensità 
tar-R&Ż ta’ 3% tal-PDG, l-Unjoni 
għandha bżonn li ż-żgħażagħ tagħha 
jaqbdu karriera fix-xjenza u għandha 
bżonn forza tax-xogħol diversa u b’bilanċ 
bejn is-sessi.
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Madankollu qed ikun iktar diffiċli biex 
proporzjon ogħla ta’ żgħażagħ jiġi attirat 
lejn ix-xjenza u t-teknoloġija u fl-Ewropa 
qed jikber it-tħassib li ħafna żgħażagħ ta’ 
talent ma jagħżlux karriera f’dawn l-
oqsma. Barra minn hekk, jeħtieġ ukoll li 
jkun żgurat li nies li jkunu qabdu karriera 
xjentifika jew teknoloġika jkunu jistgħu 
iżommu l-entużjażmu u l-motivazzjoni 
tagħhom u jkollhom opportunitajiet għall-
iżvilupp personali, mingħajr ma jkollhom 
jabbandunaw id-dixxiplini tagħhom.
Hemm ukoll żbilanċ ċar bejn is-sessi fix-
xjenza. Jekk l-Ewropa trid tiżgura li 
tiffinanzja programm ta’ riċerka u 
innovazzjoni effikaċi u effiċjenti, 
jeħtiġilha tagħti attenzjoni speċjali lis-
sottorappreżentazzjoni tan-nisa fix-xjenza 
u n-nuqqas ta’ kunsiderazzjoni tad-
differenzi bejn il-ġeneri fi ħdan ir-riċerka 
u l-innovazzjoni.
4b.2 Motivazzjoni u valur miżjud tal-
Unjoni
Li l-kooperazzjoni bejn ix-xjenza u s-
soċjetà tittejjeb biex ikun jista’ jitwessa’ s-
sostenn tax-xejnza u tat-teknoloġija fl-
Istati Membri kollha dejjem aktar qed 
issir kwistjoni kruċjali, kwistjoni li l-kriżi 
ekonomika attwali aggravat bil-kbir: 
f’soċjetajiet demokratiċi, il-prijorità għall-
investiment pubbliku fix-xjenza tirrikjedi 
kostitwenza soċjali u politika vasta li 
taqsam il-valuri tax-xjenza, li hija 
edukata fil-proċessi tagħha u kapaċi 
tirrikonoxxi l-kontribuzzjonijiet tagħha 
lill-għarfien, is-soċjetà u l-progress 
ekonomiku. Il-kundizzjonijiet għall-
fiduċja ma jistgħux jitwettqu b’mudell 
minn fuq għal isfel.
Jistgħu jiwtettqu biss jekk jiġu żviluppati 
dalogu produttiv u rikk u kooperazzjoni 
attiva bejn ix-xjenza u s-soċjetà biex 
jiżguraw xjenza aktar responsabbli u 
jippermettu l-iżvilupp ta’ politki aktar 
relevanti għaċ-ċittadini. Il-“laboratorju 
nazzjonali” varjat li tikkostitwixxi l-
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Ewropa u l-viżjonijiet differenti li joħorġu 
madwar il-kontinent jipprovdu l-valur 
miżjud li jkattar ir-relevanza tad-djalogu 
fost atturi differenti.
Barra minn hekk, il-promozzjoni ta’ 
kultura xjentifika fl-Ewropa se ssaħħaħ 
il-valuri demokratiċi u umanistiċi u tgħin 
biex jitqawwa l-interess fix-xjenza u t-
teknoloġija. Is-saħħa ta’ sistema 
xjentifika u teknoloġika Ewropea 
tiddependi fuq il-kapaċità tagħha li tattira 
u tisfrutta talenti u ideat, kull fejn jeżistu.
4b.3 Linji ġenerali tal-attivitajiet
Il-miżuri għandhom jimmiraw sabiex 
jattiraw talent ġdid lejn l-istudju tax-
xjenza u t-teknoloġija fis-soċjetajiet 
Ewropej u jnaqqsu d-distakk bejn is-sessi 
fir-riżorsi umani tar-riċerka fl-Unjoni. 
Jingħata sostenn ukoll għat-tqawwija tal-
kapaċità tagħna biex ninkorporaw ix-
xjenza u l-għarfien u metodi teknoloġiċi 
fil-proċessi deċiżjonali, l-iżvilupp ta’ 
mekkaniżmi li jippermettu t-twessigħ u l-
approfondiment tal-evalwazzjoni soċjali 
tal-għażliet, li tikkontribwixxi biex 
movimenti populisti u kontra x-xjenza ma 
jitħallewx mhux ikkontestati, u l-iżgurar li 
l-valuri etiċi u soċjali jiġu kkunsidrati fil-
proċess kollu tal-innovazzjoni.
Il-fokus tal-attivitajiet għandu jkun li:
(a) jappoġġjaw l-impenn soċjetali fir-
riċerka u l-innovazzjoni u jippromwovu 
riċerka u innovazzjoni transdixxiplinari, 
b’mod partikolari jappoġġjaw il-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini fir-riċerka u 
l-innovazzjoni; 
(b) jippromwovu l-ugwaljanza vejn is-
sessi billi jappoġġjaw tibdil fl-
organizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tar-
riċerka u fid-dissin ta’ programmi tar-
riċerka. Dan jikkomprendi d-
dimensjonijiet varji, partikolarment bi rbit 
ma’: l-iżgurar tal-ugwaljanza fil-karrieri 
tar-riċerka, fil-proċessi deċiżjonali u l-
inklużjoni tad-dimensjoni tal-ġeneru fil-
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kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni;
(c) jiffurmaw ċittadini li jifhmu x-xjenza, 
permezz ta’ edukazzjoni xjentifika formali 
u informali, u t-tixrid ta’ attivitajiet 
ibbażati fuq ix-xjenza, jiġifieri f’ċentri 
xjentifiċi u mużewijiet, bħala bżonn 
suprem għall-iżvilupp tas-soċjetà futura u 
bħala bażi ta’ koeżistenza fid-
demokrazija; jagħmlu l-karrieri xjentifiċi 
u teknoloġiċi attraenti għall-istudenti 
żgħażagħ, u jrawmu l-interazzjoni 
sostenibbli bejn l-iskejjel u l-
istituzzjonijiet tar-riċerka, l-industrija u l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;
(d) jippromwovu Qafas etiku għar-riċerka 
u l-innovazzjoni, imsejjes fuq prinċipji 
etiċi fundamentali inklużi dawk riflessi 
fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u fil-
liġijiet tal-Unjoni u l-Konvenzjonijiet 
kollha;
(e) itejbu l-aċċess miftuħ għar-riżultati 
xjentifiċi (b’mod partikolari l-
pubblikazzjoni u d-data) biex jiżguraw it-
trasparenza u l-fiduċja bejn l-atturi u 
jqawwu l-eċċellenza xjentifika u l-
kompetittività ekonomika;
(f) jiżviluppaw qafas ta’ governanza li 
jinkoraġġixxi lill-atturi tas-soċjetà (ir-
riċerkaturi, is-soċjetà ċivili, l-industrija, 
dawk li jfasslu l-politiki) biex jaħdmu 
flimkien tul il-proċess kollu tar-riċerka u 
l-innovazzjoni sabiex jallinjaw aktar dak 
il-proċess, flimkien mar-riżultati u l-
impatti, tiegħu, mal-istennijiet, il-ħtiġijiet 
u l-valuri tas-soċjetà;
(g) itejbu l-għarfien dwar il-
komunikazzjoni tax-xjenza ħalli jittejbu l-
kwalità u l-effikaċja tal-interazzjonijiet 
bejn ix-xjenzati, il-midja ġenerali u l-
pubbliku, u jimmonitorjaw il-perċezzjoni 
tax-xjenza min-naħa taċ-ċittadini.

Or. en
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Emenda 979
Edit Herczog

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. TIXRID TAL-EĊĊELLENZA U 
TWESSIGĦ TAL-PARTEĊIPAZZJONI
4a.3 Linji ġenerali tal-attivitajiet
(m) Jappoġġjaw il-parteċipazzjoni fi 
proġetti li jkunu għaddejjin ta’ sħab 
addizzjonali f’pajjiżi li mhumiex diġà 
preżenti fil-konsorzju eżistenti , bil-għan li 
jitkattar l-għarien espert, jitwessa’ l-
ambitu u jitħaffef il-pass tal-iżviluppi.

Or. en

Emenda 980
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. TIXRID TAL-EĊĊELLENZA U 
TWESSIGĦ TAL-PARTEĊIPAZZJONI
Linji ġenerali tal-attivitajiet
Jappoġġjaw il-parteċipazzjoni ta’ sħab 
addizzjonali f’pajjiżi li mhumiex diġà 
preżenti fil-konsorzji eżistenti.

Or. en

Emenda 981
Philippe Lamberts

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tinżamm u 
tinbena t-tmexxija globali fit-teknoloġiji 
abilitanti u fir-riċerka u l-innovazzjoni
dwar l-ispazju, li huma l-bażi tal-
kompetittività f’firxa sħiħa ta’ industriji u 
setturi eżistenti u emerġenti.

L-objettiv speċifiku huwa li tinżamm u 
tinbena t-tmexxija globali fit-teknoloġiji 
abilitanti u permezz tar-riċerka u l-
innovazzjoni, li huma l-bażi tal-
kompetittività f’firxa sħiħa ta’ industriji u 
setturi eżistenti u emerġenti.

Or. en

Emenda 982
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ambjent kummerċjali globali qed 
jinbidel malajr, u l-għanijiet tal-Ewropa 
2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv jippreżentaw sfidi u 
opportunitajiet għall-industrija Ewropea. 
L-Ewropa jeħtieġ li taċċellera l-
innovazzjoni, filwaqt li tittrasforma l-
għarfien iġġenerat biex issostni u ttejjeb il-
prodotti, is-servizzi u s-swieq eżistenti; u 
toħloq oħrajn ġodda. L-innovazzjoni 
għandha tiġi sfruttata fl-aktar sens wiesa’, 
tmur lil hinn mit-teknoloġija biex tinkludi 
aspetti tan-negozju, organizzattivi u soċjali.

L-ambjent kummerċjali globali qed 
jinbidel malajr, u l-għanijiet tal-Ewropa 
2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv jippreżentaw sfidi u 
opportunitajiet għall-industrija Ewropea. 
L-Ewropa jeħtieġ li taċċellera l-
innovazzjoni, filwaqt li tittrasforma l-
għarfien iġġenerat biex issostni u ttejjeb il-
kwalità u s-sostenibbiltà tal-prodotti, is-
servizzi u s-swieq eżistenti; u toħloq oħrajn 
ġodda. L-innovazzjoni għandha tiġi 
sfruttata fl-aktar sens wiesa’, tmur lil hinn 
mit-teknoloġija biex tinkludi aspetti tan-
negozju, organizzattivi u soċjali.

Or. en

Emenda 983
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ambjent kummerċjali globali qed 
jinbidel malajr, u l-għanijiet tal-Ewropa 
2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv jippreżentaw sfidi u 
opportunitajiet għall-industrija Ewropea. 
L-Ewropa jeħtieġ li taċċellera l-
innovazzjoni, filwaqt li tittrasforma l-
għarfien iġġenerat biex issostni u ttejjeb il-
prodotti, is-servizzi u s-swieq eżistenti; u 
toħloq oħrajn ġodda. L-innovazzjoni 
għandha tiġi sfruttata fl-aktar sens wiesa’, 
tmur lil hinn mit-teknoloġija biex tinkludi 
aspetti tan-negozju, organizzattivi u 
soċjali.

L-ambjent kummerċjali globali qed 
jinbidel malajr, u l-għanijiet tal-Ewropa 
2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv jippreżentaw sfidi u 
opportunitajiet għall-industrija Ewropea. 
L-Ewropa jeħtieġ li taċċellera l-
innovazzjoni, filwaqt li tittrasforma l-
għarfien iġġenerat biex issostni u ttejjeb il-
prodotti, is-servizzi u s-swieq eżistenti; u 
toħloq oħrajn ġodda. L-innovazzjoni 
għandha tiġi sfruttata fl-aktar sens wiesa’, 
tmur lil hinn mit-teknoloġija biex tinkludi 
aspetti tan-negozju, organizzattivi, soċjali 
u ta’ sigurtà.

Or. en

Emenda 984
Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tibqa’ fuq quddiem nett fil-
kompetizzjoni globali b’bażi teknoloġika 
soda u kapaċitajiet industrijali, tinħtieġ 
żieda fl-investimenti strateġiċi fir-riċerka, 
l-iżvilupp, il-validazzjoni u l-pilotaġġ fit-
Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-
Komunikazzjoni (ICT); in-
Nanoteknoloġiji; Materjali avvanzati; 
Bijoteknoloġija; il-Manifattura Avvanzata 
u l-Ipproċessar; u l-Ispazju.

Sabiex tibqa’ fuq quddiem nett fil-
kompetizzjoni globali b’bażi teknoloġika 
soda u kapaċitajiet industrijali, tinħtieġ 
żieda fl-investimenti strateġiċi fir-riċerka, 
l-iżvilupp, il-validazzjoni u l-pilotaġġ fit-
Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-
Komunikazzjoni (ICT); in-
Nanoteknoloġiji; Materjali avvanzati; 
Teknoloġija tal-Enerġija Rinnovabbli u
Bijoteknoloġija il-Manifattura Avvanzata u 
l-Ipproċessar; u l-Ispazju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE kienet il-benniena tal-innovazzjoni fl-enerġija rinnovabbli u l-industrija Ewropea f’dan 
il-qasam tirrappreżenta għadd ta’ impjiegi li qiegħed jiżdied, opportunitajiet sinifikanti u li 
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wkoll qed jiżdiedu, u l-UE għadha minn ta’ quddiem fid-dinja. Biex l-Ewropa tkun tista’ 
żżomm il-vantaġġ tagħha u l-pożizzjoni ta’ tmexxija dinjija tagħha f’dan il-qasam, l-UE 
jeħtiġilha tmantni l-momentum tagħha tar-R&Ż b’sostenn tal-industrija tagħha tal-enerġija 
rinnovabbli.

Emenda 985
Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tibqa’ fuq quddiem nett fil-
kompetizzjoni globali b’bażi teknoloġika 
soda u kapaċitajiet industrijali, tinħtieġ 
żieda fl-investimenti strateġiċi fir-riċerka, 
l-iżvilupp, il-validazzjoni u l-pilotaġġ fit-
Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-
Komunikazzjoni (ICT); in-
Nanoteknoloġiji; Materjali avvanzati; 
Bijoteknoloġija; il-Manifattura Avvanzata 
u l-Ipproċessar; u l-Ispazju.

Sabiex tibqa’ fuq quddiem nett fil-
kompetizzjoni globali b’bażi teknoloġika 
soda u kapaċitajiet industrijali, tinħtieġ 
żieda fl-investimenti strateġiċi fir-riċerka, 
l-iżvilupp, il-validazzjoni u l-pilotaġġ fit-
Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-
Komunikazzjoni (ICT); in-
Nanoteknoloġiji; Teknoloġiji quantum;
Materjali avvanzati; Bijoteknoloġija; il-
Manifattura Avvanzata u l-Ipproċessar; u l-
Ispazju.

Or. en

Emenda 986
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tibqa’ fuq quddiem nett fil-
kompetizzjoni globali b’bażi teknoloġika 
soda u kapaċitajiet industrijali, tinħtieġ 
żieda fl-investimenti strateġiċi fir-riċerka, 
l-iżvilupp, il-validazzjoni u l-pilotaġġ fit-
Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-
Komunikazzjoni (ICT); in-
Nanoteknoloġiji; Materjali avvanzati; 
Bijoteknoloġija; il-Manifattura Avvanzata 

Sabiex tibqa’ fuq quddiem nett fil-
kompetizzjoni globali b’bażi teknoloġika 
soda u kapaċitajiet industrijali, tinħtieġ 
żieda fl-investimenti strateġiċi fir-riċerka, 
l-iżvilupp, il-validazzjoni u l-pilotaġġ fit-
Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-
Komunikazzjoni (ICT); in-
Nanoteknoloġiji; Materjali avvanzati; 
Bijoteknoloġija; Teknoloġiji tal-ilma; il-
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u l-Ipproċessar; u l-Ispazju. Manifattura Avvanzata u l-Ipproċessar; u l-
Ispazju.

Or. en

Emenda 987
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Annex 1 – Part 2 – point 1 – paragraph 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tibqa’ fuq quddiem nett fil-
kompetizzjoni globali b’bażi teknoloġika 
soda u kapaċitajiet industrijali, tinħtieġ 
żieda fl-investimenti strateġiċi fir-riċerka, 
l-iżvilupp, il-validazzjoni u l-pilotaġġ fit-
Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-
Komunikazzjoni (ICT); in-
Nanoteknoloġiji; Materjali avvanzati; 
Bijoteknoloġija; il-Manifattura Avvanzata 
u l-Ipproċessar; u l-Ispazju.

Sabiex tibqa’ fuq quddiem nett fil-
kompetizzjoni globali b’bażi teknoloġika 
soda u kapaċitajiet industrijali, tinħtieġ 
żieda fl-investimenti strateġiċi fir-riċerka, 
l-iżvilupp, il-validazzjoni u l-pilotaġġ fit-
Teknoloġiji tal-Informazzjoni u l-
Komunikazzjoni (ICT); in-
Nanoteknoloġiji; Ottika quantum;
Materjali avvanzati; Bijoteknoloġija; il-
Manifattura Avvanzata u l-Ipproċessar;
Robotika; u l-Ispazju.

Or. de

Emenda 988
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-suċċess fil-ksib u l-iskjerament tat-
teknoloġiji abilitanti mill-industrija 
Ewropea huwa fattur ewlieni biex jissaħħu 
l-produttività u l-kapaċità tal-innovazzjoni 
tal-Ewropa u biex jiġi żgurat li l-Ewropa 
għandha ekonomija avvanzata, sostenibbli
u kompetittiva, tmexxija globali fis-setturi 
tal-applikazzjonijiet teknoloġiċi avvanzati 
u ħila biex tiżviluppa soluzzjonijiet 

Is-suċċess fil-ksib u l-iskjerament tat-
teknoloġiji abilitanti mill-industrija 
Ewropea huwa fattur ewlieni biex jissaħħu 
l-produttività u l-kapaċità tal-innovazzjoni 
tal-Ewropa u biex jiġi żgurat li l-Ewropa 
għandha ekonomija avvanzata, sostenibbli 
u kompetittiva, tmexxija globali fis-setturi 
tal-applikazzjonijiet teknoloġiċi avvanzati 
u ħila biex tiżviluppa soluzzjonijiet
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effettivi għall-isfidi tas-soċjetà. In-natura 
pervażiva ta’ tali attivitajiet tista’ tħeġġeġ 
aktar progress permezz ta’ invenzjonijiet u 
applikazzjonijiet kumplimentari, li 
jiżguraw dħul ogħla fuq l-investiment 
f’dawn it-teknoloġiji milli fi kwalunkwe 
qasam ieħor.

effettivi għall-isfidi tas-soċjetà. In-natura 
pervażiva ta’ tali attivitajiet tista’ tħeġġeġ 
aktar progress permezz ta’ invenzjonijiet u 
applikazzjonijiet kumplimentari, li 
jiżguraw dħul ogħla fuq l-investiment 
f’dawn it-teknoloġiji milli fi kwalunkwe 
qasam ieħor. L-iżvilupp ta’ proġetti pilota 
addizzjonali jew spin-offs minn proġetti 
ta’ riċerka għandu jkun appoġġjat 
permezz ta’ strumenti flessibbli bħalma 
huma sejħiet miftuħa.

Or. en

Emenda 989
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-suċċess fil-ksib u l-iskjerament tat-
teknoloġiji abilitanti mill-industrija 
Ewropea huwa fattur ewlieni biex jissaħħu 
l-produttività u l-kapaċità tal-innovazzjoni 
tal-Ewropa u biex jiġi żgurat li l-Ewropa 
għandha ekonomija avvanzata, sostenibbli 
u kompetittiva, tmexxija globali fis-setturi 
tal-applikazzjonijiet teknoloġiċi avvanzati 
u ħila biex tiżviluppa soluzzjonijiet 
effettivi għall-isfidi tas-soċjetà. In-natura 
pervażiva ta’ tali attivitajiet tista’ tħeġġeġ 
aktar progress permezz ta’ invenzjonijiet u 
applikazzjonijiet kumplimentari, li 
jiżguraw dħul ogħla fuq l-investiment 
f’dawn it-teknoloġiji milli fi kwalunkwe 
qasam ieħor.

Is-suċċess fil-ksib u l-iskjerament tat-
teknoloġiji abilitanti mill-industrija 
Ewropea huwa fattur ewlieni biex jissaħħu 
l-produttività u l-kapaċità tal-innovazzjoni 
tal-Ewropa u biex jiġi żgurat li l-Ewropa 
għandha ekonomija avvanzata, sostenibbli 
u kompetittiva, tmexxija globali fis-setturi 
tal-applikazzjonijiet teknoloġiċi avvanzati 
u ħila biex tiżviluppa soluzzjonijiet 
effettivi għall-isfidi tas-soċjetà. In-natura 
pervażiva ta’ tali attivitajiet tista’ tħeġġeġ 
aktar progress permezz ta’ invenzjonijiet u 
applikazzjonijiet kumplimentari, li 
jiżguraw dħul ogħla fuq l-investiment 
f’dawn it-teknoloġiji milli fi kwalunkwe
qasam ieħor. L-iżvilupp ta’ spin-offs minn 
proġetti ta’ riċerka għandu jkun 
appoġġjat permezz ta’ strumenti flessibbli 
bħalma huma sejħiet miftuħa.

Or. en
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Emenda 990
Philippe Lamberts

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-suċċess fil-ksib u l-iskjerament tat-
teknoloġiji abilitanti mill-industrija 
Ewropea huwa fattur ewlieni biex jissaħħu 
l-produttività u l-kapaċità tal-innovazzjoni 
tal-Ewropa u biex jiġi żgurat li l-Ewropa 
għandha ekonomija avvanzata, sostenibbli 
u kompetittiva, tmexxija globali fis-setturi 
tal-applikazzjonijiet teknoloġiċi avvanzati 
u ħila biex tiżviluppa soluzzjonijiet 
effettivi għall-isfidi tas-soċjetà. In-natura 
pervażiva ta’ tali attivitajiet tista’ tħeġġeġ 
aktar progress permezz ta’ invenzjonijiet u 
applikazzjonijiet kumplimentari, li 
jiżguraw dħul ogħla fuq l-investiment 
f’dawn it-teknoloġiji milli fi kwalunkwe 
qasam ieħor.

Is-suċċess fil-ksib u l-iskjerament tat-
teknoloġiji abilitanti mill-industrija 
Ewropea huwa fattur ewlieni biex jissaħħu 
l-produttività u l-kapaċità tal-innovazzjoni 
tal-Ewropa u biex jiġi żgurat li l-Ewropa 
għandha ekonomija avvanzata, sostenibbli 
u kompetittiva, tmexxija globali fis-setturi 
tal-applikazzjonijiet teknoloġiċi avvanzati 
u ħila biex tiżviluppa soluzzjonijiet effikaċi 
u sostenibbli għall-isfidi tas-soċjetà. In-
natura pervażiva ta’ tali attivitajiet tista’ 
tħeġġeġ aktar progress permezz ta’ 
invenzjonijiet u applikazzjonijiet 
kumplimentari, li jiżguraw dħul ogħla fuq 
l-investiment f’dawn it-teknoloġiji milli fi 
kwalunkwe qasam ieħor.

Or. en

Emenda 991
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet se jikkontribwixxu 
għall-objettivi tal-inizjattivi ewlenin tal-
Ewropa 2020 dwar l-Unjoni tal-
Innovazzjoni, Ewropa li tuża r-riżorsi 
b’effiċjenza, Politika industrijali għall-era 
tal-globalizzazzjoni u Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa kif ukoll l-objettivi tal-
politika tal-ispazju tal-Unjoni Ewropea.

Dawn l-attivitajiet se jikkontribwixxu 
għall-objettivi tal-inizjattivi ewlenin tal-
Ewropa 2020 dwar l-Unjoni tal-
Innovazzjoni, Ewropa li tuża r-riżorsi 
b’effiċjenza, Politika industrijali għall-era 
tal-globalizzazzjoni u Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa kif ukoll l-Istrateġija tas-
Sigurtà tal-Unjoni Ewropea u l-objettivi 
tal-politika tal-ispazju tal-Unjoni Ewropea.

Or. en
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Emenda 992
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Annex 1 – Part 2 – point 1 – paragraph 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet taħt “Tmexxija fit-Teknoloġiji 
Abilitanti u Industrijali” se jkunu bbażati 
primarjament fuq l-aġendi tar-riċerka u l-
innovazzjoni ddefiniti mill-industrija u n-
negozju flimkien mal-komunità tar-riċerka 
u se jiffukaw ħafna fuq l-ingranaġġ tal-
investimenti tas-settur privat.

L-attivitajiet taħt 'Tmexxija fit-Teknoloġiji 
Abilitanti u Industrijali' se jkunu bbażati 
primarjament fuq l-aġendi tar-riċerka u l-
innovazzjoni ddefiniti flimkien mal-
industrija u n-negozju, il-komunità tar-
riċerka u organizzazzjonijiet oħra ta’ 
partijiet interessati oħra bħal 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; l-
attivitajiet se jimmiraw mhux biss li 
jindirizzaw ħtiġijiet u preokkupazzjonijiet 
komuni fis-settur speċifiku iżda anki li 
jappoġġjaw l-implimentazzjoni ta’ 
objettivi tal-politika f’dawk is-setturi 
speċifiċi; l-attivitajiet se jiffukaw ħafna fuq 
l-ingranaġġ tal-investimenti tas-settur 
privat.

Or. en

Emenda 993
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet taħt “Tmexxija fit-Teknoloġiji 
Abilitanti u Industrijali” se jkunu bbażati 
primarjament fuq l-aġendi tar-riċerka u l-
innovazzjoni ddefiniti mill-industrija u n-
negozju flimkien mal-komunità tar-riċerka 
u se jiffukaw ħafna fuq l-ingranaġġ tal-
investimenti tas-settur privat.

L-attivitajiet taħt “Tmexxija fit-Teknoloġiji 
Abilitanti u Industrijali” se jkunu bbażati 
primarjament fuq l-aġendi tar-riċerka u l-
innovazzjoni ddefiniti mill-industrija u n-
negozju flimkien mal-komunità tar-riċerka 
u l-Pjattaformi Ewropej tat-Teknoloġija u 
se jiffukaw ħafna fuq l-ingranaġġ tal-
investimenti tas-settur privat.
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Emenda 994
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet taħt “Tmexxija fit-Teknoloġiji 
Abilitanti u Industrijali” se jkunu bbażati 
primarjament fuq l-aġendi tar-riċerka u l-
innovazzjoni ddefiniti mill-industrija u n-
negozju flimkien mal-komunità tar-riċerka 
u se jiffukaw ħafna fuq l-ingranaġġ tal-
investimenti tas-settur privat.

L-attivitajiet taħt “Tmexxija fit-Teknoloġiji 
Abilitanti u Industrijali” se jkunu bbażati 
primarjament fuq l-aġendi tar-riċerka u l-
innovazzjoni ddefiniti mill-industrija, in-
negozju u l-SMEs, flimkien mal-komunità 
tar-riċerka u se jiffukaw ħafna fuq l-
ingranaġġ tal-investimenti u l-innovazzjoni 
tas-settur privat.

Or. en

Emenda 995
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-integrazzjoni tat-teknoloġiji abilitanti 
f’soluzzjonijiet għall-isfidi tas-soċjetà 
għandha tkun appoġġata flimkien mal-
isfidi rilevanti. L-applikazzjonijiet ta’ 
teknoloġiji abilitanti li ma jaqgħux taħt l-
isfidi tas-soċjetà, iżda huma importanti 
għar-rinfurzar tal-kompetittività tal-
industrija Ewropea, għandhom ikunu 
appoġġati taħt “Tmexxija fit-Teknoloġiji 
Abilitanti u Industrijali”.

L-integrazzjoni tat-teknoloġiji abilitanti 
f’soluzzjonijiet għall-isfidi tas-soċjetà 
għandha tkun appoġġata flimkien mal-
isfidi rilevanti. L-applikazzjonijiet ta’ 
teknoloġiji abilitanti li ma jaqgħux taħt l-
isfidi tas-soċjetà, iżda huma importanti 
għar-rinfurzar tal-kompetittività tal-
industrija Ewropea, għandhom ikunu 
appoġġati taħt “Tmexxija fit-Teknoloġiji 
Abilitanti u Industrijali”. Biex Teknoloġiji 
Abilitanti u Teknoloġiji tal-Informazzjoni 
u l-Komunikazzjoni Ewlenin jiġu 
applikati b’mod effiċjenti fil-prijorità Sfidi 
tas-Soċjetà, jeħtieġ li jiġi stabbilit 
mekkaniżmu ta’ koordinazzjoni.
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Emenda 996
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approċċ għandu jinkludi kemm 
attivitajiet xprunati minn aġenda kif ukoll 
oqsma aktar miftuħa għall-promozzjoni ta’ 
proġetti innovattivi u soluzzjonijiet 
rivoluzzjonarji. L-enfasi għandha tkun fuq 
ir-R&Ż, attivitajiet pilota fuq skala kbira u 
attivitajiet ta’ dimostrazzjoni, pjattaformi 
għall-ittestjar u laboratorji ħajjin, il-
ħolqien ta’ prototipi u l-validazzjoni tal-
prodott f’linji pilota. L-attivitajiet 
għandhom ikunu ddisinjati biex jaħtu
spinta lill-kompetittività industrijali billi 
jistimulaw l-industrija, u b’mod partikolari 
l-SMEs, biex jagħmlu aktar investiment
fir-riċerka u l-innovazzjoni.

L-approċċ għandu jinkludi kemm 
attivitajiet xprunati minn aġenda kif ukoll
oqsma aktar miftuħa għall-promozzjoni ta’ 
proġetti innovattivi u soluzzjonijiet 
rivoluzzjonarji. L-enfasi għandha tkun fuq 
ir-R&Ż u attivitajiet fl-istadji 
prekummerċjali u prekompetittivi. Il-
finanzjament għandu jimmira li jittrattat 
ostakoli teknoloġiċi komuni aktar milli 
jagħżel rebbieħa jew jiffinanzja linji ta’ 
produzzjoni partikolari. L-attivitajiet 
għandhom ikunu ddisinjati biex jagħtu
spinta lill-kompetittività industrijali billi 
jistimulaw l-industrija biex ittejjeb b’mod 
partikolari l-effiċjenza enerġetika u tar-
riżorsi tagħha, tkattar l-investimenti 
tagħha fir-riċerka u l-innovazzjoni. 
L_attivitajiet għandhom b’mod partikolari 
jappoġġjaw l-SMEs biex ikollhom aktar
aċċess għal attvitajiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 997
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approċċ għandu jinkludi kemm L-approċċ għandu jinkludi kemm 
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attivitajiet xprunati minn aġenda kif ukoll 
oqsma aktar miftuħa għall-promozzjoni ta’ 
proġetti innovattivi u soluzzjonijiet 
rivoluzzjonarji. L-enfasi għandha tkun fuq 
ir-R&Ż, attivitajiet pilota fuq skala kbira u 
attivitajiet ta’ dimostrazzjoni, pjattaformi 
għall-ittestjar u laboratorji ħajjin, il-ħolqien 
ta’ prototipi u l-validazzjoni tal-prodott 
f’linji pilota. L-attivitajiet għandhom ikunu 
ddisinjati biex jaħtu spinta lill-
kompetittività industrijali billi jistimulaw l-
industrija, u b’mod partikolari l-SMEs, 
biex jagħmlu aktar investiment fir-riċerka u 
l-innovazzjoni.

attivitajiet xprunati minn aġenda kif ukoll 
oqsma aktar miftuħa għall-promozzjoni ta’ 
proġetti innovattivi u soluzzjonijiet 
rivoluzzjonarji. L-enfasi għandha tkun fuq 
ir-R&Ż, attivitajiet pilota fuq skala kbira u 
attivitajiet ta’ dimostrazzjoni, pjattaformi 
għall-ittestjar u laboratorji ħajjin, il-ħolqien 
ta’ prototipi u l-validazzjoni tal-prodott 
f’linji pilota. L-attivitajiet għandhom ikunu 
ddisinjati biex jagħtu spinta lill-
kompetittività industrijali billi jistimulaw l-
industrija, u b’mod partikolari l-SMEs, 
biex jagħmlu aktar investiment fir-riċerka u 
l-innovazzjoni. Attivitajiet ta’ segwitu 
dirett tal-proġetti bħal proġetti pilota, 
dimostrazzjoni u adozzjoni għandhom 
ikunu appoġġjati permezz ta’ strumenti 
flessibbli bħal sejħiet miftuħa.

Or. en

Emenda 998
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approċċ għandu jinkludi kemm 
attivitajiet xprunati minn aġenda kif ukoll 
oqsma aktar miftuħa għall-promozzjoni ta’ 
proġetti innovattivi u soluzzjonijiet 
rivoluzzjonarji. L-enfasi għandha tkun fuq 
ir-R&Ż, attivitajiet pilota fuq skala kbira u 
attivitajiet ta’ dimostrazzjoni, pjattaformi 
għall-ittestjar u laboratorji ħajjin, il-ħolqien 
ta’ prototipi u l-validazzjoni tal-prodott 
f’linji pilota. L-attivitajiet għandhom ikunu 
ddisinjati biex jaħtu spinta lill-
kompetittività industrijali billi jistimulaw l-
industrija, u b’mod partikolari l-SMEs, 
biex jagħmlu aktar investiment fir-riċerka u 
l-innovazzjoni.

L-approċċ għandu jinkludi kemm 
attivitajiet xprunati minn aġenda kif ukoll 
oqsma aktar miftuħa għall-promozzjoni ta’ 
proġetti innovattivi u soluzzjonijiet 
rivoluzzjonarji. L-enfasi għandha tkun fuq 
ir-R&Ż, attivitajiet pilota fuq skala kbira u 
attivitajiet ta’ dimostrazzjoni, pjattaformi 
għall-ittestjar u laboratorji ħajjin, il-ħolqien 
ta’ prototipi u l-validazzjoni tal-prodott 
f’linji pilota. L-attivitajiet għandhom ikunu 
ddisinjati biex jaħtu spinta lill-
kompetittività industrijali billi jistimulaw l-
industrija, u b’mod partikolari l-SMEs, 
biex jagħmlu aktar investiment fir-riċerka u 
l-innovazzjoni. Attivitajiet ta’ segwitu 
dirett tal-proġetti bħal proġetti pilota, 
dimostrazzjoni u adozzjoni għandhom 
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ikunu appoġġjati permezz ta’ strumenti 
flessibbli bħal sejħiet miftuħa.

Or. en

Emenda 999
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approċċ għandu jinkludi kemm 
attivitajiet xprunati minn aġenda kif ukoll 
oqsma aktar miftuħa għall-promozzjoni ta’ 
proġetti innovattivi u soluzzjonijiet 
rivoluzzjonarji. L-enfasi għandha tkun fuq 
ir-R&Ż, attivitajiet pilota fuq skala kbira u 
attivitajiet ta’ dimostrazzjoni, pjattaformi 
għall-ittestjar u laboratorji ħajjin, il-ħolqien 
ta’ prototipi u l-validazzjoni tal-prodott 
f’linji pilota. L-attivitajiet għandhom ikunu 
ddisinjati biex jaħtu spinta lill-
kompetittività industrijali billi jistimulaw l-
industrija, u b’mod partikolari l-SMEs, 
biex jagħmlu aktar investiment fir-riċerka u 
l-innovazzjoni.

L-approċċ għandu jinkludi kemm 
attivitajiet xprunati minn aġenda kif ukoll 
oqsma aktar miftuħa għall-promozzjoni ta’ 
proġetti innovattivi u soluzzjonijiet 
rivoluzzjonarji. L-enfasi għandha tkun fuq 
ir-R&Ż, attivitajiet pilota fuq skala kbira u 
attivitajiet ta’ dimostrazzjoni, 
standardizazzjoni, pjattaformi għall-
ittestjar u laboratorji ħajjin, il-ħolqien ta’ 
prototipi u l-validazzjoni tal-prodott f’linji 
pilota. L-attivitajiet għandhom ikunu 
ddisinjati biex jaħtu spinta lill-
kompetittività industrijali billi jistimulaw l-
industrija, u b’mod partikolari l-SMEs, 
biex jagħmlu aktar investiment fir-riċerka u 
l-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 1000
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approċċ għandu jinkludi kemm 
attivitajiet xprunati minn aġenda kif ukoll 
oqsma aktar miftuħa għall-promozzjoni ta’ 
proġetti innovattivi u soluzzjonijiet 

L-approċċ għandu jinkludi kemm 
attivitajiet xprunati minn aġenda kif ukoll 
oqsma aktar miftuħa għall-promozzjoni ta’ 
proġetti innovattivi u soluzzjonijiet 
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rivoluzzjonarji. L-enfasi għandha tkun fuq 
ir-R&Ż, attivitajiet pilota fuq skala kbira u 
attivitajiet ta’ dimostrazzjoni, pjattaformi 
għall-ittestjar u laboratorji ħajjin, il-ħolqien 
ta’ prototipi u l-validazzjoni tal-prodott 
f’linji pilota. L-attivitajiet għandhom ikunu 
ddisinjati biex jaħtu spinta lill-
kompetittività industrijali billi jistimulaw l-
industrija, u b’mod partikolari l-SMEs, 
biex jagħmlu aktar investiment fir-riċerka u 
l-innovazzjoni.

rivoluzzjonarji. L-enfasi għandha tkun fuq 
ir-R&Ż, attivitajiet pilota fuq skala kbira u 
attivitajiet ta’ dimostrazzjoni, proġetti 
innovattivi fuq skala żgħira u medja 
maħsuba biex iwittu t-triq għal proġetti 
fuq skala kbira, pjattaformi għall-ittestjar 
u laboratorji ħajjin, il-ħolqien ta’ prototipi 
u l-validazzjoni tal-prodott f’linji pilota. L-
attivitajiet għandhom ikunu ddisinjati biex 
jaħtu spinta lill-kompetittività industrijali 
billi jistimulaw l-industrija, u b’mod 
partikolari l-SMEs, biex jagħmlu aktar 
investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 1001
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr 
Borys

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approċċ għandu jinkludi kemm 
attivitajiet xprunati minn aġenda kif ukoll 
oqsma aktar miftuħa għall-promozzjoni ta’ 
proġetti innovattivi u soluzzjonijiet 
rivoluzzjonarji. L-enfasi għandha tkun fuq 
ir-R&Ż, attivitajiet pilota fuq skala kbira u 
attivitajiet ta’ dimostrazzjoni, pjattaformi 
għall-ittestjar u laboratorji ħajjin, il-ħolqien 
ta’ prototipi u l-validazzjoni tal-prodott 
f’linji pilota. L-attivitajiet għandhom ikunu 
ddisinjati biex jaħtu spinta lill-
kompetittività industrijali billi jistimulaw l-
industrija, u b’mod partikolari l-SMEs, 
biex jagħmlu aktar investiment fir-riċerka u 
l-innovazzjoni.

L-approċċ għandu jinkludi kemm 
attivitajiet xprunati minn aġenda kif ukoll 
oqsma aktar miftuħa għall-promozzjoni ta’ 
proġetti innovattivi u soluzzjonijiet 
rivoluzzjonarji. L-enfasi għandha tkun fuq 
ir-R&Ż, attivitajiet pilota fuq skala kbira u 
attivitajiet ta’ dimostrazzjoni, pjattaformi 
għall-ittestjar u laboratorji ħajjin, il-ħolqien 
ta’ prototipi u l-validazzjoni tal-prodott 
f’linji pilota. L-attivitajiet għandhom ikunu 
ddisinjati biex jaħtu spinta lill-
kompetittività industrijali billi jistimulaw l-
industrija, u b’mod partikolari l-SMEs, 
biex jagħmlu aktar investiment fir-riċerka u 
l-innovazzjoni.

Se tingħata attenzjoni adegwata lil 
proġetti ta' skala żgħira u medja.

Or. en
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Emenda 1002
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approċċ għandu jinkludi kemm 
attivitajiet xprunati minn aġenda kif ukoll 
oqsma aktar miftuħa għall-promozzjoni ta’ 
proġetti innovattivi u soluzzjonijiet 
rivoluzzjonarji. L-enfasi għandha tkun fuq 
ir-R&Ż, attivitajiet pilota fuq skala kbira u 
attivitajiet ta’ dimostrazzjoni, pjattaformi 
għall-ittestjar u laboratorji ħajjin, il-ħolqien 
ta’ prototipi u l-validazzjoni tal-prodott 
f’linji pilota. L-attivitajiet għandhom ikunu 
ddisinjati biex jaħtu spinta lill-
kompetittività industrijali billi jistimulaw l-
industrija, u b’mod partikolari l-SMEs, 
biex jagħmlu aktar investiment fir-riċerka u 
l-innovazzjoni.

L-approċċ għandu jinkludi kemm 
attivitajiet xprunati minn aġenda kif ukoll 
oqsma aktar miftuħa għall-promozzjoni ta’ 
proġetti innovattivi u soluzzjonijiet 
rivoluzzjonarji. L-enfasi għandha tkun fuq 
ir-R&Ż, attivitajiet pilota fuq skala kbira u 
attivitajiet ta’ dimostrazzjoni, pjattaformi 
għall-ittestjar u laboratorji ħajjin, il-ħolqien 
ta’ prototipi u l-validazzjoni tal-prodott 
f’linji pilota. L-attivitajiet għandhom ikunu 
ddisinjati biex jagħtu spinta lill-
kompetittività industrijali billi jistimulaw l-
industrija, u b’mod partikolari l-SMEs, 
biex jagħmlu aktar investiment fir-riċerka u 
l-innovazzjoni. Se tingħata attenzjoni 
sostanzkjali lil proġetti ta' skala żgħira u 
medja.

Or. en

Emenda 1003
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Annex 1 – Part 2 – point 1 – paragraph 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata. Dawn it-teknoloġiji 

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, it-teknoloġija quantum, 
il-fotonika, in-nanoteknoloġija, il-
bijoteknoloġija, il-materjali avvanzati u s-
sistemi ta’ manifattura avvanzata. Dawn it-
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multidixxiplinari, ta’ għarfien u intensivi 
fil-kapital huma rilevanti għal ħafna setturi 
varji u jipprovdu l-bażi għal vantaġġ 
kompetittiv sinifikanti għall-industrija 
Ewropea. Approċċ integrat, li jippromwovi 
l-kombinazzjoni, il-konverġenza u l-effett 
ta’ transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, 
eċċ.). Għaldaqstant, l-interazzjonijiet 
numerużi tal-KETs u t-teknoloġiji abilitanti 
se jiġu sfruttati b’mod flessibbli, bħala sors 
importanti tal-innovazzjoni. Dan se 
jikkumplementa l-appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-KETs li jista’ jiġi pprovdut 
mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali 
taħt il-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi 
ħdan il-qafas tal-istrateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti.

teknoloġiji multidixxiplinari, ta’ għarfien u 
intensivi fil-kapital huma rilevanti għal 
ħafna setturi varji u jipprovdu l-bażi għal 
vantaġġ kompetittiv sinifikanti għall-
industrija Ewropea. Approċċ integrat, li 
jippromwovi l-kombinazzjoni, il-
konverġenza u l-effett ta’ 
transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, 
eċċ.). Għaldaqstant, l-interazzjonijiet 
numerużi tal-KETs u t-teknoloġiji abilitanti 
se jiġu sfruttati b’mod flessibbli, bħala sors 
importanti tal-innovazzjoni. Dan se 
jikkumplementa l-appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-KETs li jista’ jiġi pprovdut 
mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali 
taħt il-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi 
ħdan il-qafas tal-istrateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti.

Or. en

Emenda 1004
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata22. Dawn it-
teknoloġiji multidixxiplinari, ta’ għarfien u 
intensivi fil-kapital huma rilevanti għal 
ħafna setturi varji u jipprovdu l-bażi għal 

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, l-ekoinnovazzjoni, il-
bijoteknoloġija, il-materjali avvanzati u s-
sistemi ta’ manifattura avvanzata22. Dawn 
it-teknoloġiji multidixxiplinari, ta’ għarfien 
u intensivi fil-kapital huma rilevanti għal 
ħafna setturi varji u jipprovdu l-bażi għal 
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vantaġġ kompetittiv sinifikanti għall-
industrija Ewropea. Approċċ integrat, li 
jippromwovi l-kombinazzjoni, il-
konverġenza u l-effett ta’ 
transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, 
eċċ.). Għaldaqstant, l-interazzjonijiet 
numerużi tal-KETs u t-teknoloġiji abilitanti 
se jiġu sfruttati b’mod flessibbli, bħala sors 
importanti tal-innovazzjoni. Dan se 
jikkumplementa l-appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-KETs li jista’ jiġi pprovdut 
mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali 
taħt il-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi 
ħdan il-qafas tal-istrateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti.

vantaġġ kompetittiv sinifikanti għall-
industrija Ewropea. Approċċ integrat, li 
jippromwovi l-kombinazzjoni, il-
konverġenza u l-effett ta’ 
transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, 
eċċ.). Għaldaqstant, l-interazzjonijiet 
numerużi tal-KETs u t-teknoloġiji abilitanti 
se jiġu sfruttati b’mod flessibbli, bħala sors 
importanti tal-innovazzjoni. Dan se 
jikkumplementa l-appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-KETs li jista’ jiġi pprovdut 
mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali 
taħt il-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi 
ħdan il-qafas tal-istrateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti.

Or. en

Emenda 1005
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Annex 1 – Part 2 – point 1 – paragraph 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata. Dawn it-teknoloġiji 
multidixxiplinari, ta’ għarfien u intensivi 
fil-kapital huma rilevanti għal ħafna setturi 
varji u jipprovdu l-bażi għal vantaġġ 
kompetittiv sinifikanti għall-industrija 
Ewropea. Approċċ integrat, li jippromwovi 
l-kombinazzjoni, il-konverġenza u l-effett 

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, it-
teknoloġija tal-ilma, il-materjali avvanzati 
u s-sistemi ta’ manifattura avvanzata. 
Dawn it-teknoloġiji multidixxiplinari, ta’ 
għarfien u intensivi fil-kapital huma 
rilevanti għal ħafna setturi varji u 
jipprovdu l-bażi għal vantaġġ kompetittiv 
sinifikanti għall-industrija Ewropea. 
Approċċ integrat, li jippromwovi l-
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ta’ transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, 
eċċ.). Għaldaqstant, l-interazzjonijiet 
numerużi tal-KETs u t-teknoloġiji abilitanti 
se jiġu sfruttati b’mod flessibbli, bħala sors 
importanti tal-innovazzjoni. Dan se 
jikkumplementa l-appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-KETs li jista’ jiġi pprovdut 
mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali 
taħt il-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi 
ħdan il-qafas tal-istrateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti.

kombinazzjoni, il-konverġenza u l-effett ta’ 
transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, 
eċċ.). Għaldaqstant, l-interazzjonijiet 
numerużi tal-KETs u t-teknoloġiji abilitanti 
se jiġu sfruttati b’mod flessibbli, bħala sors 
importanti tal-innovazzjoni. Dan se 
jikkumplementa l-appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-KETs li jista’ jiġi pprovdut 
mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali 
taħt il-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi 
ħdan il-qafas tal-istrateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti.

Or. en

Emenda 1006
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata22. Dawn it-
teknoloġiji multidixxiplinari, ta’ għarfien u 
intensivi fil-kapital huma rilevanti għal 
ħafna setturi varji u jipprovdu l-bażi għal 
vantaġġ kompetittiv sinifikanti għall-
industrija Ewropea. Approċċ integrat, li 
jippromwovi l-kombinazzjoni, il-
konverġenza u l-effett ta’ 
transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata22. Dawn it-
teknoloġiji multidixxiplinari, ta’ għarfien u 
intensivi fil-kapital huma rilevanti għal 
ħafna setturi varji u jipprovdu l-bażi għal 
vantaġġ kompetittiv sinifikanti għall-
industrija Ewropea. Approċċ integrat, li 
jippromwovi l-kombinazzjoni, il-
konverġenza u l-effett ta’ 
transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
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valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, 
eċċ.). Għaldaqstant, l-interazzjonijiet 
numerużi tal-KETs u t-teknoloġiji abilitanti 
se jiġu sfruttati b’mod flessibbli, bħala sors 
importanti tal-innovazzjoni. Dan se 
jikkumplementa l-appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-KETs li jista’ jiġi pprovdut 
mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali 
taħt il-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi 
ħdan il-qafas tal-istrateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti.

valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, l-
agrikoltura eċċ.). Għaldaqstant, l-
interazzjonijiet numerużi tal-KETs u t-
teknoloġiji abilitanti se jiġu sfruttati b’mod 
flessibbli, bħala sors importanti tal-
innovazzjoni. Dan se jikkumplementa l-
appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
KETs li jista’ jiġi pprovdut mill-
awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali taħt il-
Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi ħdan il-
qafas tal-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni 
intelliġenti.

Or. en

Emenda 1007
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata. Dawn it-teknoloġiji 
multidixxiplinari, ta’ għarfien u intensivi 
fil-kapital huma rilevanti għal ħafna setturi 
varji u jipprovdu l-bażi għal vantaġġ 
kompetittiv sinifikanti għall-industrija 
Ewropea. Approċċ integrat, li jippromwovi 
l-kombinazzjoni, il-konverġenza u l-effett 
ta’ transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata. Dawn it-teknoloġiji 
multidixxiplinari, ta’ għarfien u intensivi 
fil-kapital huma rilevanti għal ħafna setturi 
varji u jipprovdu l-bażi għal vantaġġ 
kompetittiv sinifikanti għall-industrija 
Ewropea. Approċċ integrat, li jippromwovi 
l-kombinazzjoni, il-konverġenza u l-effett 
ta’ transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
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ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, 
eċċ.). Għaldaqstant, l-interazzjonijiet 
numerużi tal-KETs u t-teknoloġiji abilitanti 
se jiġu sfruttati b’mod flessibbli, bħala sors 
importanti tal-innovazzjoni. Dan se 
jikkumplementa l-appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-KETs li jista’ jiġi pprovdut 
mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali 
taħt il-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi 
ħdan il-qafas tal-istrateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti.

ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, l-
agrikolatura eċċ.). Għaldaqstant, l-
interazzjonijiet numerużi tal-KETs u t-
teknoloġiji abilitanti se jiġu sfruttati b’mod 
flessibbli, bħala sors importanti tal-
innovazzjoni. Dan se jikkumplementa l-
appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
KETs li jista’ jiġi pprovdut mill-
awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali taħt il-
Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi ħdan il-
qafas tal-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni 
intelliġenti.

Or. en

Emenda 1008
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata. Dawn it-teknoloġiji 
multidixxiplinari, ta’ għarfien u intensivi 
fil-kapital huma rilevanti għal ħafna setturi 
varji u jipprovdu l-bażi għal vantaġġ 
kompetittiv sinifikanti għall-industrija 
Ewropea. Approċċ integrat, li jippromwovi 
l-kombinazzjoni, il-konverġenza u l-effett 
ta’ transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, 
eċċ.). Għaldaqstant, l-interazzjonijiet 

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata. Dawn it-teknoloġiji 
multidixxiplinari, ta’ għarfien u intensivi 
fil-kapital huma rilevanti għal ħafna setturi 
varji u jipprovdu l-bażi għal vantaġġ 
kompetittiv sinifikanti għall-industrija 
Ewropea. Approċċ integrat, li jippromwovi 
l-kombinazzjoni, il-konverġenza u l-effett 
ta’ transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, l-
agrikolatura eċċ.). Għaldaqstant, l-
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numerużi tal-KETs u t-teknoloġiji abilitanti 
se jiġu sfruttati b’mod flessibbli, bħala sors 
importanti tal-innovazzjoni. Dan se 
jikkumplementa l-appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-KETs li jista’ jiġi pprovdut 
mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali 
taħt il-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi 
ħdan il-qafas tal-istrateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti.

interazzjonijiet numerużi tal-KETs u t-
teknoloġiji abilitanti se jiġu sfruttati b’mod 
flessibbli, bħala sors importanti tal-
innovazzjoni. Dan se jikkumplementa l-
appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
KETs li jista’ jiġi pprovdut mill-
awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali taħt il-
Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi ħdan il-
qafas tal-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni 
intelliġenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm potenzjal kbir fl-applikazzjoni fl-agrikoltura ta’ teknoloġiji abilitanti u trasversali.

Emenda 1009
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata. Dawn it-teknoloġiji 
multidixxiplinari, ta’ għarfien u intensivi 
fil-kapital huma rilevanti għal ħafna setturi 
varji u jipprovdu l-bażi għal vantaġġ 
kompetittiv sinifikanti għall-industrija 
Ewropea. Approċċ integrat, li jippromwovi 
l-kombinazzjoni, il-konverġenza u l-effett 
ta’ transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata. Dawn it-teknoloġiji 
multidixxiplinari, ta’ għarfien u intensivi 
fil-kapital huma rilevanti għal ħafna setturi 
varji u jipprovdu l-bażi għal vantaġġ 
kompetittiv sinifikanti għall-industrija 
Ewropea. Approċċ integrat, li jippromwovi 
l-kombinazzjoni, il-konverġenza u l-effett 
ta’ transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
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ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, 
eċċ.). Għaldaqstant, l-interazzjonijiet 
numerużi tal-KETs u t-teknoloġiji abilitanti 
se jiġu sfruttati b’mod flessibbli, bħala sors 
importanti tal-innovazzjoni. Dan se 
jikkumplementa l-appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-KETs li jista’ jiġi pprovdut 
mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali 
taħt il-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi 
ħdan il-qafas tal-istrateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti.

ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, l-
agrikoltura eċċ.). Għaldaqstant, l-
interazzjonijiet numerużi tal-KETs u t-
teknoloġiji abilitanti se jiġu sfruttati b’mod 
flessibbli, bħala sors importanti tal-
innovazzjoni. Dan se jikkumplementa l-
appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
KETs li jista’ jiġi pprovdut mill-
awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali taħt il-
Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi ħdan il-
qafas tal-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni 
intelliġenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm potenzjal enormi fl-applikazzjoni ta’ teknoloġiji trasversali u abilitanti fl-agrikoltura, 
speċjalment permezz ta’ industriji ta’ adozzjoni agrikola li għandhom rwol ewlieni fit-
trawwim tal-kompetittività tal-agrikoltura Ewropea.

Emenda 1010
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata. Dawn it-teknoloġiji 
multidixxiplinari, ta’ għarfien u intensivi 
fil-kapital huma rilevanti għal ħafna setturi 
varji u jipprovdu l-bażi għal vantaġġ 
kompetittiv sinifikanti għall-industrija 
Ewropea. Approċċ integrat, li jippromwovi 
l-kombinazzjoni, il-konverġenza u l-effett 
ta’ transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata. Dawn it-teknoloġiji 
multidixxiplinari, ta’ għarfien u intensivi 
fil-kapital huma rilevanti għal ħafna setturi 
varji ta’ riċerka sew xjentifika (u b’mod 
speċjali matematika) kif ukoll teknoloġika
u jipprovdu l-bażi għal vantaġġ kompetittiv 
sinifikanti għall-industrija Ewropea. 
Approċċ integrat, li jippromwovi l-
kombinazzjoni, il-konverġenza u l-effett ta’ 
transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
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promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, 
eċċ.). Għaldaqstant, l-interazzjonijiet 
numerużi tal-KETs u t-teknoloġiji abilitanti 
se jiġu sfruttati b’mod flessibbli, bħala sors 
importanti tal-innovazzjoni. Dan se 
jikkumplementa l-appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-KETs li jista’ jiġi pprovdut 
mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali 
taħt il-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi 
ħdan il-qafas tal-istrateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti.

differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka sew teoretika kif 
ukoll applikata u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, 
eċċ.). Għaldaqstant, l-interazzjonijiet 
numerużi tal-KETs u t-teknoloġiji abilitanti 
se jiġu sfruttati b’mod flessibbli, bħala sors 
importanti tal-innovazzjoni. Dan se 
jikkumplementa l-appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-KETs li jista’ jiġi pprovdut 
mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali 
taħt il-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi 
ħdan il-qafas tal-istrateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti.

Or. en

Emenda 1011
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata. Dawn it-teknoloġiji 
multidixxiplinari, ta’ għarfien u intensivi 
fil-kapital huma rilevanti għal ħafna setturi 
varji u jipprovdu l-bażi għal vantaġġ 
kompetittiv sinifikanti għall-industrija 
Ewropea. Approċċ integrat, li jippromwovi 
l-kombinazzjoni, il-konverġenza u l-effett 
ta’ transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 
promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 

Komponent ewlieni tat-“Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali” huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, ir-robotika, 
in-nanoteknoloġija, l-ottika quantum, il-
bijoteknoloġija, il-materjali avvanzati u s-
sistemi ta’ manifattura avvanzata. Dawn it-
teknoloġiji multidixxiplinari, ta’ għarfien u 
intensivi fil-kapital huma rilevanti għal 
ħafna setturi varji u jipprovdu l-bażi għal 
vantaġġ kompetittiv sinifikanti għall-
industrija Ewropea. Approċċ integrat, li 
jippromwovi l-kombinazzjoni, il-
konverġenza u l-effett ta’ 
transfertilizzazzjoni tal-KETs f’ċikli 
differenti tal-innovazzjoni u ktajjen tal-
valur jista’ jwassal għal riżultati 
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teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, 
eċċ.). Għaldaqstant, l-interazzjonijiet 
numerużi tal-KETs u t-teknoloġiji abilitanti 
se jiġu sfruttati b’mod flessibbli, bħala sors 
importanti tal-innovazzjoni. Dan se 
jikkumplementa l-appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-KETs li jista’ jiġi pprovdut 
mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali 
taħt il-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi 
ħdan il-qafas tal-istrateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti.

promettenti tar-riċerka u jwitti t-triq għal 
teknoloġiji, prodotti, servizzi industrijali 
ġodda u applikazzjonijiet ġodda (eż. fl-
ispazju, it-trasport, l-ambjent, is-saħħa, 
eċċ.). Għaldaqstant, l-interazzjonijiet 
numerużi tal-KETs u t-teknoloġiji abilitanti 
se jiġu sfruttati b’mod flessibbli, bħala sors 
importanti tal-innovazzjoni. Dan se 
jikkumplementa l-appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-KETs li jista’ jiġi pprovdut 
mill-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali 
taħt il-Fondi tal-Politika ta’ Koeżjoni fi 
ħdan il-qafas tal-istrateġiji ta’ 
speċjalizzazzjoni intelliġenti.

Or. de

Emenda 1012
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għat-teknoloġiji abilitanti u industrijali 
kollha, inklużi l-KETs, wieħed mill-
għanijiet ewlenin se jkun dak li jitrawmu 
interazzjonijiet bejn it-teknoloġiji u mal-
applikazzjonijiet taħt l-isfidi tas-soċjetà. 
Dan għandu jiġi kkunsidrat bis-sħiħ fl-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-aġendi u 
l-prijoritajiet. Dan jirrikjedi li l-partijiet
interessati li jirrappreżentaw il-perspettivi 
differenti jkunu involuti bis-sħiħ fl-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-
prijoritajiet. F’ċerti każijiet, dan ikun 
jirrikjedi wkoll azzjonijiet li jkunu 
ffinanzjati b’mod konġunt mit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali, u mill-isfidi tas-
soċjetà rilevanti. Dan se jkun jinkludi 
finanzjament konġunt għall-isħubiji 
pubbliċi-privati li jimmiraw li jiżviluppaw 
teknoloġiji u japplikawhom biex 

Għat-teknoloġiji abilitanti u industrijali 
kollha, inklużi l-KETs, wieħed mill-
għanijiet ewlenin se jkun dak li jitrawmu 
interazzjonijiet bejn it-teknoloġiji u mal-
applikazzjonijiet taħt l-isfidi tas-soċjetà. 
Dan għandu jiġi kkunsidrat bis-sħiħ fl-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-aġendi u 
l-prijoritajiet. Dan jirrikjedi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw il-perspettivi 
differenti jkunu involuti bis-sħiħ fl-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-
prijoritajiet.
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jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex aċċettabbli li d-distinzjoni bejn il-pilastri u l-baġit ssir vaga permezz tal-
kofinanzjament ta’ PPs sew minn Sfidi tas-Soċjetà kif ukoll minn Tmexxija Industrijali. 
Bażikament, sehem kbir tal-flus jista’ jiġi assorbit minn dawk il-PPPs.

Emenda 1013
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għat-teknoloġiji abilitanti u industrijali 
kollha, inklużi l-KETs, wieħed mill-
għanijiet ewlenin se jkun dak li jitrawmu 
interazzjonijiet bejn it-teknoloġiji u mal-
applikazzjonijiet taħt l-isfidi tas-soċjetà. 
Dan għandu jiġi kkunsidrat bis-sħiħ fl-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-aġendi u 
l-prijoritajiet. Dan jirrikjedi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw il-perspettivi 
differenti jkunu involuti bis-sħiħ fl-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-
prijoritajiet. F’ċerti każijiet, dan ikun 
jirrikjedi wkoll azzjonijiet li jkunu 
ffinanzjati b’mod konġunt mit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali, u mill-isfidi tas-
soċjetà rilevanti. Dan se jkun jinkludi 
finanzjament konġunt għall-isħubiji
pubbliċi-privati li jimmiraw li jiżviluppaw 
teknoloġiji u japplikawhom biex 
jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà.

Għat-teknoloġiji abilitanti u industrijali 
kollha, inklużi l-KETs, wieħed mill-
għanijiet ewlenin se jkun dak li jitrawmu 
interazzjonijiet bejn it-teknoloġiji u mal-
applikazzjonijiet taħt l-isfidi tas-soċjetà. 
Dan għandu jiġi kkunsidrat bis-sħiħ fl-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-aġendi u 
l-prijoritajiet. Dan jirrikjedi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw il-perspettivi 
differenti, inkluża s-soċjetà ċivili, ikunu
involuti bis-sħiħ fl-istabbiliment u l-
implimentazzjoni tal-prijoritajiet. F’ċerti 
każijiet, dan ikun jirrikjedi wkoll 
azzjonijiet li jkunu ffinanzjati b’mod 
konġunt mit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali, u mill-isfidi tas-soċjetà 
rilevanti. Dan se jkun jinkludi finanzjament 
konġunt għas-sħubijiet pubbliċi-privati u 
għal sħubijiet ma’ organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili li jimmiraw li jiżviluppaw 
teknoloġiji u innovazzjonijiet u 
japplikawhom biex jindirizzaw l-isfidi tas-
soċjetà.

Or. en
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Emenda 1014
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għat-teknoloġiji abilitanti u industrijali 
kollha, inklużi l-KETs, wieħed mill-
għanijiet ewlenin se jkun dak li jitrawmu 
interazzjonijiet bejn it-teknoloġiji u mal-
applikazzjonijiet taħt l-isfidi tas-soċjetà. 
Dan għandu jiġi kkunsidrat bis-sħiħ fl-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-aġendi u 
l-prijoritajiet. Dan jirrikjedi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw il-perspettivi 
differenti jkunu involuti bis-sħiħ fl-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-
prijoritajiet. F’ċerti każijiet, dan ikun 
jirrikjedi wkoll azzjonijiet li jkunu 
ffinanzjati b’mod konġunt mit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali, u mill-isfidi tas-
soċjetà rilevanti. Dan se jkun jinkludi 
finanzjament konġunt għall-isħubiji
pubbliċi-privati li jimmiraw li jiżviluppaw 
teknoloġiji u japplikawhom biex 
jindirizzaw l-isfidi tas-soċjetà.

Għat-teknoloġiji abilitanti u industrijali 
kollha, inklużi l-KETs, wieħed mill-
għanijiet ewlenin se jkun dak li jitrawmu 
interazzjonijiet bejn it-teknoloġiji u mal-
applikazzjonijiet taħt l-isfidi tas-soċjetà. 
Dan għandu jiġi kkunsidrat bis-sħiħ fl-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-aġendi u 
l-prijoritajiet. Dan jirrikjedi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw il-perspettivi 
differenti jkunu involuti bis-sħiħ fl-
istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-
prijoritajiet. F’ċerti każijiet, dan ikun 
jirrikjedi wkoll azzjonijiet li jkunu 
ffinanzjati b’mod konġunt mit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali, u mill-isfidi tas-
soċjetà rilevanti. Dan se jkun jinkludi 
finanzjament konġunt għas-sħubijiet
pubbliċi-privati u għal sħubijiet ma’ 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li 
jimmiraw li jiżviluppaw teknoloġiji u 
metodi, u japplikawhom biex jindirizzaw l-
isfidi tas-soċjetà.

Or. en

Emenda 1015
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispazju huwa settur li qed jikber malajr li 
jwassal informazzjoni essenzjali lil bosta 
oqsma tas-soċjetà moderna, jissodisfa d-
domandi fundamenti tagħha, jindirizza 

L-ispazju huwa settur li qed jikber malajr li 
jwassal informazzjoni essenzjali lil bosta 
oqsma tas-soċjetà moderna, jissodisfa d-
domandi fundamenti tagħha, jindirizza 
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mistoqsijiet xjentifiċi universali, u huwa 
utli biex jiżgura l-pożizzjoni tal-Unjoni 
bħala attur ewlieni fix-xena internazzjonali. 
Ir-riċerka tal-ispazju hija l-bażi tal-
attivitajiet kollha mwettqa fl-ispazju, iżda 
fil-preżent hija frammentata fil-programmi 
nazzjonali mmexxija minn subsett ta' Stati 
Membri tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni u l-
investiment fil-livell tal-Unjoni fir-riċerka 
tal-ispazju huma meħtieġa (ara l-
Artikolu 189 TFUE) sabiex jinżamm l-lat
kompettitiv, biex ikun hemm salvagwardja 
għall-infrastruttura tal-ispazju tal-Unjoni 
bħal Galileo u biex jinżamm ir-rwol fil-
futur tal-Unjoni fl-ispazju. Barra minn 
hekk, is-servizzi u l-applikazzjonijiet 
innovattivi downstream li jużaw 
informazzjoni dderivata mill-ispazju 
jirrappreżentaw sors importanti ta’ tkabbir 
u ħolqien ta’ impjiegi.

mistoqsijiet xjentifiċi universali, u huwa 
utli biex jiżgura l-pożizzjoni tal-Unjoni 
bħala attur ewlieni fix-xena internazzjonali. 
Ir-riċerka tal-ispazju hija l-bażi tal-
attivitajiet kollha mwettqa fl-ispazju, iżda 
fil-preżent hija frammentata fil-programmi 
nazzjonali mmexxija minn subsett ta' Stati 
Membri tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni u l-
investiment fil-livell tal-Unjoni fir-riċerka 
tal-ispazju huma meħtieġa (ara l-
Artikolu 189 TFUE) sabiex jinżamm il-
vantaġġ kompettitivu biex jinżamm ir-rwol 
fil-futur tal-Unjoni fl-ispazju. Barra minn 
hekk, is-servizzi u l-applikazzjonijiet 
innovattivi downstream li jużaw 
informazzjoni dderivata mill-ispazju 
jistgħu jirrappreżentaw sors importanti ta’ 
tkabbir u ħolqien ta’ impjiegi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Orizzont 2020 m’għandux jiffinanzja l-infrastruttura tal-ispazju, iżda biss riċerka spazali 
inkluż l-iżvilupp ta’ applikazzjonijiet tan-navigazzjoni satellitari.

Emenda 1016
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispazju huwa settur li qed jikber malajr li 
jwassal informazzjoni essenzjali lil bosta 
oqsma tas-soċjetà moderna, jissodisfa d-
domandi fundamenti tagħha, jindirizza 
mistoqsijiet xjentifiċi universali, u huwa 
utli biex jiżgura l-pożizzjoni tal-Unjoni 
bħala attur ewlieni fix-xena internazzjonali. 
Ir-riċerka tal-ispazju hija l-bażi tal-
attivitajiet kollha mwettqa fl-ispazju, iżda 
fil-preżent hija frammentata fil-

L-ispazju huwa settur li qed jikber malajr li 
jwassal informazzjoni essenzjali lil bosta 
oqsma tas-soċjetà moderna, jissodisfa d-
domandi fundamenti tagħha, jindirizza 
mistoqsijiet xjentifiċi universali, u huwa 
utli biex jiżgura l-pożizzjoni tal-Unjoni 
bħala attur ewlieni fix-xena internazzjonali. 
Ir-riċerka tal-ispazju hija l-bażi tal-
attivitajiet kollha mwettqa fl-ispazju. Il-
koordinazzjoni u l-investiment fil-livell tal-
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programmi nazzjonali mmexxija minn 
subsett ta' Stati Membri tal-Unjoni. Il-
koordinazzjoni u l-investiment fil-livell tal-
Unjoni fir-riċerka tal-ispazju huma 
meħtieġa (ara l-Artikolu 189 TFUE) sabiex 
jinżamm l-lat kompettitiv, biex ikun hemm 
salvagwardja għall-infrastruttura tal-
ispazju tal-Unjoni bħal Galileo u biex 
jinżamm ir-rwol fil-futur tal-Unjoni fl-
ispazju. Barra minn hekk, is-servizzi u l-
applikazzjonijiet innovattivi downstream li 
jużaw informazzjoni dderivata mill-ispazju 
jirrappreżentaw sors importanti ta’ tkabbir 
u ħolqien ta’ impjiegi.

Unjoni fir-riċerka tal-ispazju huma 
meħtieġa (ara l-Artikolu 189 TFUE) sabiex 
jinżamm l-lat kompettitiv, biex ikun hemm 
salvagwardja għall-infrastruttura tal-
ispazju tal-Unjoni bħal Galileo u biex 
jinżamm ir-rwol fil-futur tal-Unjoni fl-
ispazju. Dan għandu jintlaħaq 
b’kooperazzjoni stretta mal-Aġenzija 
Ewropea tal-Ispazju. Barra minn hekk, is-
servizzi u l-applikazzjonijiet innovattivi 
downstream li jużaw informazzjoni 
dderivata mill-ispazju jirrappreżentaw sors 
importanti ta’ tkabbir u ħolqien ta’ impjiegi 
u l-iżvilupp tagħhom jirrappreżenta 
opportunità importanti għall-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kooperazzjoni mal-aġenziji spazjali tal-Istati Membri għandha tkun prevista fejn dan ikun 
relevanti.

Emenda 1017
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispazju huwa settur li qed jikber malajr li 
jwassal informazzjoni essenzjali lil bosta 
oqsma tas-soċjetà moderna, jissodisfa d-
domandi fundamenti tagħha, jindirizza 
mistoqsijiet xjentifiċi universali, u huwa 
utli biex jiżgura l-pożizzjoni tal-Unjoni 
bħala attur ewlieni fix-xena internazzjonali. 
Ir-riċerka tal-ispazju hija l-bażi tal-
attivitajiet kollha mwettqa fl-ispazju, iżda 
fil-preżent hija frammentata fil-programmi 
nazzjonali mmexxija minn subsett ta' Stati 
Membri tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni u l-
investiment fil-livell tal-Unjoni fir-riċerka 
tal-ispazju huma meħtieġa (ara l-
Artikolu 189 TFUE) sabiex jinżamm l-lat

L-ispazju huwa settur li qed jikber malajr li 
jwassal informazzjoni essenzjali lil bosta 
oqsma tas-soċjetà moderna, jissodisfa d-
domandi fundamenti tagħha, jindirizza 
mistoqsijiet xjentifiċi universali, u huwa 
utli biex jiżgura l-pożizzjoni tal-Unjoni 
bħala attur ewlieni fix-xena internazzjonali. 
Ir-riċerka tal-ispazju hija l-bażi tal-
attivitajiet kollha mwettqa fl-ispazju, iżda 
fil-preżent hija frammentata fil-programmi 
nazzjonali mmexxija minn subsett ta' Stati 
Membri tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni u l-
investiment fil-livell tal-Unjoni fir-riċerka 
tal-ispazju huma meħtieġa (ara l-
Artikolu 189 TFUE) sabiex jinżamm il-
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kompettitiv, biex ikun hemm salvagwardja 
għall-infrastruttura tal-ispazju tal-Unjoni 
bħal Galileo u biex jinżamm ir-rwol fil-
futur tal-Unjoni fl-ispazju. Barra minn 
hekk, is-servizzi u l-applikazzjonijiet 
innovattivi downstream li jużaw 
informazzjoni dderivata mill-ispazju 
jirrappreżentaw sors importanti ta’ tkabbir 
u ħolqien ta’ impjiegi.

vantaġġ kompettitiv, pereżempju f’setturi 
tan-negozju kompetittivi ħafna bħat-
telekomunikazzjonijiet, biex ikun hemm 
salvagwardja għall-infrastruttura tal-
ispazju tal-Unjoni bħal Galileo u biex 
jinżamm ir-rwol fil-futur tal-Unjoni f’dawk 
is-setturi kollha tal-industrija spazjali li 
jindirizzaw l-isfidi ffaċċjati mis-soċjetajiet 
tal-UE u/jew jiġġeneraw għadd kbir ta’ 
impjiegi ta’ ħila kbira li jinsabu fl-
Ewropa. Barra minn hekk, is-servizzi u l-
applikazzjonijiet innovattivi downstream li 
jużaw informazzjoni dderivata mill-ispazju 
jirrappreżentaw ukoll sors importanti ta’ 
tkabbir u ħolqien ta’ impjiegi.

Or. fr

Emenda 1018
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa tista’ tikseb massa kritika 
permezz ta’ sħubiji, raggruppamenti u 
netwerks, standardizzazzjoni, biex b’hekk 
tippromwovi l-kooperazzjoni bejn 
dixxiplini u setturi xjentifiċi u teknoloġiċi 
differenti bi ħtiġijiet simili ta’ riċerka u 
żvilupp, u dan iwassal għal skoperti, 
teknoloġiji ġodda u soluzzjonijiet 
innovattivi.

L-Ewropa tista’ tikseb massa kritika 
permezz ta’ sħubiji, raggruppamenti u 
netwerks, standardizzazzjoni, biex b’hekk 
tippromwovi l-kooperazzjoni bejn 
dixxiplini u setturi xjentifiċi u teknoloġiċi 
differenti bi ħtiġijiet simili ta’ riċerka u 
żvilupp, u dan iwassal għal skoperti, 
teknoloġiji ġodda u soluzzjonijiet 
innovattivi. Proġetti kollaborattivi huma 
mira ewlenija għall-finanzjament f’dan il-
qasam.

Or. de

Emenda 1019
Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ aġendi 
tar-riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
sħubiji pubbliċi privati, il-bini ta’ rabtiet 
effettivi bejn l-industrija u l-qasam 
akkademiku, l-ingranaġġ ta’ investimenti 
addizzjonali, l-aċċess għall-iffinanzjar ta’ 
riskju, l-istandardizzazzjoni u l-appoġġ 
għall-akkwist prekummerċjali u l-akkwist 
ta’ prodotti u servizzi innovattivi huma 
kollha aspetti li huma essenzjali fl-
indirizzar tal-kompetittività.

L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ aġendi 
tar-riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
Pjattaformi Ewropej tat-Teknoloġija u 
sħubijiet pubbliċi privati, il-bini ta’ rabtiet 
effettivi bejn l-industrija u l-qasam 
akkademiku, l-ingranaġġ ta’ investimenti 
addizzjonali, l-aċċess għall-iffinanzjar ta’ 
riskju, l-istandardizzazzjoni u l-appoġġ 
għall-akkwist prekummerċjali u l-akkwist 
ta’ prodotti u servizzi innovattivi huma 
kollha aspetti li huma essenzjali fl-
indirizzar tal-kompetittività.

Or. en

Emenda 1020
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – paragrafu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kollaborazzjoni fil-livell tal-Unjoni tista’ 
tappoġġa wkoll opportunitajiet 
kummerċjali permezz tal-iżvilupp ta’ 
standards Ewropej jew internazzjonali għal 
prodotti u servizzi u teknoloġiji emerġenti 
ġodda. Se jiġu promossi attivitajiet li 
jappoġġaw l-istandarizzazzjoni u l-
interoperabbiltà, is-sigurtà u attivitajiet 
preregolatorji.

Il-kollaborazzjoni fil-livell tal-Unjoni 
għandha tappoġġa wkoll opportunitajiet 
kummerċjali permezz tal-iżvilupp ta’ 
standards Ewropej jew internazzjonali għal 
prodotti u servizzi u teknoloġiji emerġenti 
ġodda. Dak l-iżvilupp ta’ dawn l-
istandards jipproduċi dinamika pożittiva li 
toħroġ mill-konsultazzjoni tal-persuni 
interessati kollha, sew dawk xjentifiċi kif 
ukoll dawk industrijali. Se jiġu promossi 
attivitajiet li jappoġġaw l-
istandarizzazzjoni u l-interoperabbiltà, is-
sigurtà u attivitajiet preregolatorji.

Or. fr
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