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Emenda 109
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
bil-ħsieb li jikkontribwixxi direttament 
għall-ħolqien ta’ tmexxija industrijali, 
tkabbir u impjiegi fl-Ewropa u għandha 
tirrifletti l-viżjoni strateġika tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-
6 ta’ Ottubru 2010 lill-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat 
tar-Reġjuni “Innovazzjoni tal-Inizjattiva 
Ewlenija tal-Ewropa 2020” fejn il-
Kummissjoni timpenja lilha nfisha biex 
tissimplifika l-aċċess għall-parteċipanti.

(2) Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
bil-ħsieb li jikkontribwixxi direttament 
għall-ħolqien ta' benessri taċ-ċittadini, 
żvilupp ekonomiku, sostenibbiltà 
ambjentali, tmexxija industrijali, 
prosperità u impjiegi fl-Ewropa u għandha 
tirrifletti l-viżjoni strateġika tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-
6 ta’ Ottubru 2010 lill-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat 
tar-Reġjuni “Innovazzjoni tal-Inizjattiva 
Ewlenija tal-Ewropa 2020” fejn il-
Kummissjoni timpenja lilha nfisha biex 
tissimplifika l-aċċess għall-parteċipanti.

Or. en

Emenda 110
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
bil-ħsieb li jikkontribwixxi direttament 
għall-ħolqien ta’ tmexxija industrijali, 
tkabbir u impjiegi fl-Ewropa u għandha 
tirrifletti l-viżjoni strateġika tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-
6 ta’ Ottubru 2010 lill-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat 

(2) Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
bil-ħsieb li jikkontribwixxi direttament 
għat-titjib tal-benessri tal-pubbliku, l-
iżgurar tas-sostenibbiltà soċjali, 
ekonomika u ambjentali u l-ħolqien ta'
benessri taċ-ċittadini, żvilupp ekonomiku, 
sostenibbiltà ambjentali, tmexxija 
industrijali, prosperità, tkabbir u impjiegi 
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Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat 
tar-Reġjuni “Innovazzjoni tal-Inizjattiva 
Ewlenija tal-Ewropa 2020” fejn il-
Kummissjoni timpenja lilha nfisha biex 
tissimplifika l-aċċess għall-parteċipanti.

fl-Ewropa u għandha tirrifletti l-viżjoni 
strateġika tal-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tas-6 ta’ Ottubru 2010 lill-
Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat 
tar-Reġjuni “Innovazzjoni tal-Inizjattiva 
Ewlenija tal-Ewropa 2020” fejn il-
Kummissjoni timpenja lilha nfisha biex 
tissimplifika l-aċċess għall-parteċipanti.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan idaħħal għadd ta' għanijiet li għandhom jintlaħqu fl-implimentazzjoni ta' Orizzont 2020, 
li huma konformi għalkolllox mal-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020.

Emenda 111
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
bil-ħsieb li jikkontribwixxi direttament 
għall-ħolqien ta’ tmexxija industrijali, 
tkabbir u impjiegi fl-Ewropa u għandha 
tirrifletti l-viżjoni strateġika tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-
6 ta’ Ottubru 2010 lill-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat 
tar-Reġjuni “Innovazzjoni tal-Inizjattiva 
Ewlenija tal-Ewropa 2020” fejn il-
Kummissjoni timpenja lilha nfisha biex 
tissimplifika l-aċċess għall-parteċipanti.

(2) Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
bil-ħsieb li jikkontribwixxi direttament 
għall-ħolqien ta’ benessri taċ-ċittadini, 
sostenibbiltà soċjali, ekonomika u 
ekoloġika, tmexxija industrijali, tkabbir u 
impjiegi fl-Ewropa u għandha tirrifletti l-
viżjoni strateġika tal-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tas-6 ta’ Ottubru 2010 lill-
Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat 
tar-Reġjuni “Innovazzjoni tal-Inizjattiva 
Ewlenija tal-Ewropa 2020” fejn il-
Kummissjoni timpenja lilha nfisha biex 
tissimplifika l-aċċess għall-parteċipanti.

Or. en

Emenda 112
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde
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Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
bil-ħsieb li jikkontribwixxi direttament 
għall-ħolqien ta’ tmexxija industrijali, 
tkabbir u impjiegi fl-Ewropa u għandha 
tirrifletti l-viżjoni strateġika tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-
6 ta’ Ottubru 2010 lill-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat 
tar-Reġjuni “Innovazzjoni tal-Inizjattiva 
Ewlenija tal-Ewropa 2020” fejn il-
Kummissjoni timpenja lilha nfisha biex 
tissimplifika l-aċċess għall-parteċipanti.

(2) Orizzont 2020 għandu jiġi implimentat 
bil-ħsieb li jikkontribwixxi direttament 
għall-ħolqien ta’ tmexxija industrijali, 
tkabbir sostenibbli u impjiegi fl-Ewropa u 
għandha tirrifletti l-viżjoni strateġika tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-
6 ta’ Ottubru 2010 lill-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat 
tar-Reġjuni “Innovazzjoni tal-Inizjattiva 
Ewlenija tal-Ewropa 2020” fejn il-
Kummissjoni timpenja lilha nfisha biex 
tissimplifika l-aċċess għall-parteċipanti.

Or. en

Emenda 113
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Orizzont 2020 għandu jappoġġa l-ilħuq 
u l-funzjonament taż-Żona Ewropea tar-
Riċerka li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien 
xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw 
b’mod liberu, billi jsaħħaħ il-kooperazzjoni 
bejn l-Unjoni u l-Istati Membri, b’mod 
partikolari permezz tal-applikazzjoni ta’ 
sett koerenti ta’ regoli.

(3) Orizzont 2020 għandu jappoġġa l-ilħuq 
u l-funzjonament taż-Żona Ewropea tar-
Riċerka li fiha r-riċerkaturi, l-għarfien 
xjentifiku u t-teknoloġija jiċċirkolaw 
b’mod liberu, billi jsaħħaħ il-kooperazzjoni 
kemm bejn l-Unjoni u l-Istati Membri, kif 
ukoll fost l-Istati Membri, b’mod 
partikolari permezz tal-applikazzjoni ta’ 
sett koerenti ta’ regoli.

Or. en

Emenda 114
Patrizia Toia
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Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) L-aċċessibbiltà tal-applikazzjonijiet 
għal privattivi, standards, 
pubblikazzjonijiet jew kwalunkwe għodda 
oħra ta' disseminazzjoni, anke f'forma 
elettronika, b'rabta ma' riżultati ta' 
proġetti ffinanzjati minn Orizzont 2020, 
teħtieġ l-għoti ta' formats aċċessibbli għal 
kulħadd.  Formats aċċessibbli jinkludu, 
iżda mhumiex limitati għal, tipa kbira, 
Braille, test li jinqara faċilment, awdjo, 
vidjo, u format elettroniku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Persuni b'diżabilitajiet għandu jkollhom aċċess ugwali għal applikazzjonijiet għal privattivi, 
standards, pubblikazzjonijiet jew kwalunkwe għodda oħra ta' disseminazzjoni, anke f'forma 
elettronika, b'rabta ma' riżultati ta' proġetti ffinanzjati minn Orizzont 2020, aktar u aktar 
meta jikkonċernaw finanzjament pubbliku.

Emenda 115
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Orizzont 2020 għandu jipprevedi 
finanzjament biex ikopri l-kostijiet 
addizzjonali kollha relatati mal-
parteċipazzjoni tar-riċerkaturi u l-
parteċipanti b'diżabilitajiet fi proġetti 
ffinanzjati minn Orizzont 2020. Il-kostijiet 
addizzjonali kollha relatati mad-
diżabilitajiet għandhom ikunu kostijiet 
eliġibbli. Tali kostijiet jinkludu, iżda 
mhumiex limitati għal, l-interpretazzjoni 
tal-lingwa tas-sinjali, il-format Braille, it-
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traskrizzjoni diretta tat-testi, inklużi a-
sistemi ta' velotyping, l-għoti ta' assistena 
personali u l-użu ta' bini aċċessibbli 
għall-avvenimenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li r-riċerkaturi u l-parteċipanti b'diżabilitajiet ikunu jistgħu 
jikkontribwixxu bis-sħiħ għal proġetti tar-riċerka ffinanzjati minn Orizzont 2020, ir-regoli ta' 
finanzjament tal-UE għandhom jippermettu li l-finanzjament addizzjonali jkopri l-kostijiet 
kollha relatati mad-dizżabbiltà rikonoxxuti bħala akkomodazzjoni raġonevoli fil-politika u l-
programmi ta' riċerka.

Emenda 116
Norbert Glante

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Mhux aktar tard mill-2017, il-
Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni interim tar-regoli tal-
parteċipazzjoni bl-għan tas-
simplifikazzjoni mixtieqa tal-proċeduri u 
ta' aktar parteċipazzjoni fil-programmi. 
Din għandha tinkludi analiżi tal-aċċess 
għall-finanzjament għall-parteċipanti 
mir-reġjuni kollha u għall-SMEs u tal-
parteċipazzjoni bilanċjata min-nisa u l-
irġiel, u għandu jiġi analizzat l-iskop għal 
simplifikazzjonijiet addizzjonali. Fuq 
proposta tal-Kummissjoni, ir-regoli tal-
parteċipazzjoni, jekk ikun xieraq, jistgħu 
jiġu aġġustati darba mil-leġiżlatura matul 
il-perjodu ta' applikazzjoni ta' 
Orizzont 2020.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-impatt tal-approċċ tas-simplifikazzjoni radikali fir-regoli tal-parteċipazzjoni jeħtieġ 
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valutazzjoni kontinwa, bil-possibbiltà ta' aġġustament mil-leġiżlatura.

Emenda 117
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Orizzont 2020, sabiex jiżgura koerenza 
ma’ programmi oħra ta’ finanzjament tal-
Unjoni, għandu jiġi implimentat skont ir-
Regolament (UE) Nru XX/XX tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ta' […] 
dwar ir-regoli ta’ finanzjament applikabbli 
għall-baġit annwali tal-Unjoni, u r-
Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 
Nru X/X ta’ […] li jemenda r-regoli 
dettaljati għall-implimentazzjoni tar-
Regolament Finanzjarju.

(5) Orizzont 2020, sabiex jiżgura koerenza 
ma’ programmi oħra ta’ finanzjament tal-
Unjoni, għandu jiġi implimentat skont ir-
Regolament (UE) Nru XX/XX tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ta' […] 
dwar ir-regoli ta’ finanzjament applikabbli 
għall-baġit annwali tal-Unjoni, u r-
Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 
Nru X/X ta’ […] li jemenda r-regoli 
dettaljati għall-implimentazzjoni tar-
Regolament Finanzjarju. Madankollu, 
għandha tiġi żgurata l-flessibbiltà biex 
jiġu adottati regoli speċifiċi filwaqt li 
titqies in-natura tal-qasam ta' riċerka u 
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 118
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għandu jiġi żgurat approċċ integrat 
billi jinġabru flmkien attivitajiet koperti 
mis-Seba’ Programm Kwadru għar-
Riċerka, il-Programm Qafas għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni u l-Istitut 
Ewropew għall-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija (l-EIT) sabiex il-

(6) Għandu jiġi żgurat approċċ integrat 
billi jinġabru flmkien attivitajiet koperti 
mis-Seba’ Programm Kwadru għar-
Riċerka, il-Programm Qafas għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni u l-Istitut 
Ewropew għall-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija (l-EIT) sabiex il-
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parteċipazzjoni tkun magħmula aktar faċli, 
jinħoloq sett aktar koerenti ta’ strumenti u 
jiżdied l-impatt xjentifiku u ekonomiku 
filwaqt li jiġu evitati d-dupplikazzjoni u l-
frammentazzjoni. Għandhom japplikaw 
regoli komuni sabiex jiġi żgurat qafas 
koerenti li għandu jiffaċilita l-
parteċipazzjoni fi programmi li jkunu 
qegħdin jirċievu kontribuzzjoni finanzjarja 
tal-Unjoni mill-baġit ta’ Orizzont 2020, 
inkluż il-parteċipazzjoni fi programmi 
ġestiti mill-EIT, impriżi konġunti jew 
kwalunkwe struttura oħra taħt l-
Artikolu 187 tat-TFUE jew parteċipazzjoni 
fi programmi mwettqa mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 185 tat-TFUE. 
Madankollu, għandha tiġi żgurata l-
flessibilità biex jiġu adottati regoli speċifiċi 
meta dawn ikunu ġustifikati mill-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-azzjonijiet rispettivi u bil-
kunsens tal-Kummissjoni.

parteċipazzjoni tkun magħmula aktar faċli, 
jinħoloq sett aktar koerenti ta’ strumenti u 
jiżdied l-impatt xjentifiku u ekonomiku 
filwaqt li jiġu evitati d-dupplikazzjoni u l-
frammentazzjoni. Għandhom japplikaw 
regoli komuni sabiex jiġi żgurat qafas 
koerenti li għandu jiffaċilita l-
parteċipazzjoni fi programmi li jkunu 
qegħdin jirċievu kontribuzzjoni finanzjarja 
tal-Unjoni mill-baġit ta’ Orizzont 2020, 
inkluż il-parteċipazzjoni fi programmi 
ġestiti mill-EIT, impriżi konġunti jew 
kwalunkwe struttura oħra taħt l-
Artikolu 187 tat-TFUE jew parteċipazzjoni 
fi programmi mwettqa mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 185 tat-TFUE. 
Madankollu, għandha tiġi żgurata l-
flessibilità biex jiġu adottati regoli speċifiċi 
f'kżijiet straordinarji meta dawn ikunu 
ġustifikati espliċitament mill-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-azzjonijiet rispettivi u bil-
kunsens tal-Kummissjoni. Dan għandu 
jkun il-każ speċjalment biex tingħata 
spinta lil attivitajiet ta' ħtif ta' 
opportunitajiet f'setturi b'ċikli qosra ta' 
riċerka u innovazzjoni, biex titħaffef il-
parteċipazzjoni tal-SMEs u biex jiġu 
simplifikati l-proċeduri għal attivitajiet 
ibbażati direttament fuq riżultati ta' 
riċerka ffinanzjata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tinżamm ċerta flessibbiltà għal każijiet ġustifikati sabiex ir-regoli ma 
jkunux riġidi wisq. Fl-istess ħin, huwa importanti li l-użu jiġi limitat biss għal każijiet 
straordinarji.

Emenda 119
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Premessa 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għandu jiġi żgurat approċċ integrat 
billi jinġabru flmkien attivitajiet koperti 
mis-Seba’ Programm Kwadru għar-
Riċerka, il-Programm Qafas għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni u l-Istitut 
Ewropew għall-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija (l-EIT) sabiex il-
parteċipazzjoni tkun magħmula aktar faċli, 
jinħoloq sett aktar koerenti ta’ strumenti u 
jiżdied l-impatt xjentifiku u ekonomiku 
filwaqt li jiġu evitati d-dupplikazzjoni u l-
frammentazzjoni. Għandhom japplikaw 
regoli komuni sabiex jiġi żgurat qafas 
koerenti li għandu jiffaċilita l-
parteċipazzjoni fi programmi li jkunu 
qegħdin jirċievu kontribuzzjoni finanzjarja 
tal-Unjoni mill-baġit ta’ Orizzont 2020, 
inkluż il-parteċipazzjoni fi programmi 
ġestiti mill-EIT, impriżi konġunti jew 
kwalunkwe struttura oħra taħt l-
Artikolu 187 tat-TFUE jew parteċipazzjoni 
fi programmi mwettqa mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 185 tat-TFUE. 
Madankollu, għandha tiġi żgurata l-
flessibilità biex jiġu adottati regoli speċifiċi 
meta dawn ikunu ġustifikati mill-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-azzjonijiet rispettivi u bil-
kunsens tal-Kummissjoni.

(6) Għandu jiġi żgurat approċċ integrat 
billi jinġabru flmkien attivitajiet koperti 
mis-Seba’ Programm Kwadru għar-
Riċerka, il-Programm Qafas għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni u l-Istitut 
Ewropew għall-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija (l-EIT) sabiex il-
parteċipazzjoni tkun magħmula aktar faċli, 
jinħoloq sett aktar koerenti ta’ strumenti u 
jiżdied l-impatt xjentifiku u ekonomiku 
filwaqt li jiġu evitati d-dupplikazzjoni u l-
frammentazzjoni. Għandhom japplikaw 
regoli komuni sabiex jiġi żgurat qafas 
koerenti li għandu jiffaċilita l-
parteċipazzjoni fi programmi li jkunu 
qegħdin jirċievu kontribuzzjoni finanzjarja 
tal-Unjoni mill-baġit ta’ Orizzont 2020, 
inkluż il-parteċipazzjoni fi programmi 
ġestiti mill-EIT, impriżi konġunti jew 
kwalunkwe struttura oħra taħt l-
Artikolu 187 tat-TFUE jew parteċipazzjoni 
fi programmi mwettqa mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 185 tat-TFUE. 
Madankollu, għandha tiġi żgurata l-
flessibilità biex jiġu adottati regoli speċifiċi 
meta dawn ikunu ġustifikati mill-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-azzjonijiet rispettivi u bil-
kunsens tal-Kummissjoni, bl-involviment 
xieraq tal-awtorità leġiżlattiva u l-Istati 
Membri tal-UE.

Or. en

Emenda 120
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Azzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 

(7) Azzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
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għandhom jirrispettaw id-drittijiet 
fundamentali u josservaw il-prinċipji 
rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Azzjonijiet bħal dawn għandhom 
ikunu konformi ma’ kull obbligu legali u 
ma’ prinċipji etiċi, li jinkludu l-evitar ta’ 
kull tip ta’ plaġjariżmu.

għandhom jirrispettaw id-drittijiet 
fundamentali u josservaw il-prinċipji 
rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Azzjonijiet bħal dawn għandhom 
ikunu konformi ma’ kull obbligu legali u 
ma’ prinċipji etiċi, li jinkludu l-evitar ta’ 
kull tip ta’ plaġjariżmu. L-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom iqisu wkoll l-
Artikolu 13 tat-TFUE u jnaqqsu l-użu tal-
annimali fir-riċerka u l-ittestjar, bil-ħsieb 
li finalment l-użu tal-annimali jiġi 
sostitwit.

Or. sl

Emenda 121
Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Azzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandhom jirrispettaw id-drittijiet 
fundamentali u josservaw il-prinċipji 
rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Azzjonijiet bħal dawn għandhom 
ikunu konformi ma’ kull obbligu legali u
ma’ prinċipji etiċi, li jinkludu l-evitar ta’ 
kull tip ta’ plaġjariżmu.

(7) Azzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandhom jirrispettaw id-drittijiet 
fundamentali u josservaw il-prinċipji 
rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Azzjonijiet bħal dawn għandhom 
ikunu konformi ma’ kull obbligu legali,
ma’ prinċipji etiċi kif ukoll ma' prinċipji 
ta' integrità tar-riċerka, li jinkludu l-evitar 
ta’ kull tip ta’ fabbrikazzjoni ta' dejta u 
plaġjariżmu.

Or. en

Emenda 122
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Premessa 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Azzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandhom jirrispettaw id-drittijiet 
fundamentali u josservaw il-prinċipji 
rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Azzjonijiet bħal dawn 
għandhom ikunu konformi ma’ kull 
obbligu legali u ma’ prinċipji etiċi, li 
jinkludu l-evitar ta’ kull tip ta’ plaġjariżmu.

(7) Azzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u 
josservaw il-prinċipji rikonoxxuti b’mod 
partikolari mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 
Azzjonijiet bħal dawn ikunu konformi ma’ 
kull obbligu legali u ma’ prinċipji etiċi, li 
jinkludu l-evitar ta’ kull tip ta’ plaġjariżmu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-kelma "għandhom" mhuwiex biżżejjed meta titqies l-importnza tad-dispożizzjoni, 
billi l-espressjoni tirreferi biss għal opportunità, filwaqt li jrid jiġi ddikjarat obbligu b'mod 
ċar.

Emenda 123
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Azzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandhom jirrispettaw id-drittijiet 
fundamentali u josservaw il-prinċipji 
rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. Azzjonijiet bħal dawn għandhom 
ikunu konformi ma’ kull obbligu legali u 
ma’ prinċipji etiċi, li jinkludu l-evitar ta’ 
kull tip ta’ plaġjariżmu.

(7) Azzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament 
jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u 
josservaw il-prinċipji rikonoxxuti b’mod 
partikolari mill-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 
Azzjonijiet bħal dawn għandhom ikunu 
konformi ma’ kull obbligu legali u ma’ 
prinċipji etiċi, li jinkludu l-evitar ta’ kull 
tip ta’ plaġjariżmu.

Or. en
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Emenda 124
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Jeħtieġ li tiġi nnotata l-importanza 
ta' perspettiva msaħħa tal-ġeneru fit-
tfassil, l-implimentazzjoni u t-twettiq ta' 
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 125
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) F'konformità mal-objettivi ta’ 
kooperazzjoni internazzjonali kif stipulat 
fl-Artikoli 180 u 186 tat-TFUE, għandha 
tiġi promossa l-parteċipazzjoni ta’ entitajiet 
legali stabbiliti f’pajjiżi terzi u ta’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali. L-
implimentazzjoni ta’ dawn ir-regoli 
għandha tkun f’konformità mal-miżuri 
adottati skont l-Artikoli 75 u 215 tat-
TFUE, u tkun f’konformità mal-liġi 
internazzjonali. Barra minn hekk, l-
implimentazzjoni ta’ dawn ir-regoli 
għandha tqis bil-mod dovut il-
kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni ta’ 
entitajiet tal-Unjoni fi programmi ta’ pajjiżi 
terzi.

(8) F'konformità mal-objettivi ta’ 
kooperazzjoni internazzjonali kif stipulat 
fl-Artikoli 180 u 186 tat-TFUE, għandha 
tiġi promossa l-parteċipazzjoni ta’ entitajiet 
legali stabbiliti f’pajjiżi terzi u ta’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali. L-
implimentazzjoni ta’ dawn ir-regoli 
għandha tkun f’konformità mal-miżuri 
adottati skont l-Artikoli 75 u 215 tat-
TFUE, u tkun f’konformità mal-liġi 
internazzjonali. Barra minn hekk, l-
implimentazzjoni ta’ dawn ir-regoli 
għandha tqis bil-mod dovut il-
kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni ta’ 
entitajiet tal-Unjoni fi programmi ta’ pajjiżi 
terzi. Biex jiġi żgurat li l-finanzjament 
imqassam skont Orizzont 2020 ma jmurx 
kontra l-valuri fundamentali tal-UE, u 
biex titħeġġeġ il-koerenza mal-politika 
barranija u ta' żvilupp tal-UE, jeħtieġ li 
jiġu stabbiliti regoli speċifiċi applikabbli 
għal pajjiżi terzi fil-każ ta' suspetti 
raġonevolment ġustifikati ta' ksur tad-
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drittijiet tal-bniedem u involviment 
f'kunflitti armati jew f'kunflitti 
territorjali.

Or. en

Emenda 126
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) F'konformità mal-objettivi ta’ 
kooperazzjoni internazzjonali kif stipulat 
fl-Artikoli 180 u 186 tat-TFUE, għandha 
tiġi promossa l-parteċipazzjoni ta’ entitajiet 
legali stabbiliti f’pajjiżi terzi u ta’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali. L-
implimentazzjoni ta’ dawn ir-regoli 
għandha tkun f’konformità mal-miżuri 
adottati skont l-Artikoli 75 u 215 tat-
TFUE, u tkun f’konformità mal-liġi 
internazzjonali. Barra minn hekk, l-
implimentazzjoni ta’ dawn ir-regoli 
għandha tqis bil-mod dovut il-
kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni ta’ 
entitajiet tal-Unjoni fi programmi ta’ pajjiżi 
terzi.

(8) F'konformità mal-objettivi ta’ 
kooperazzjoni internazzjonali kif stipulat 
fl-Artikoli 180 u 186 tat-TFUE, għandha 
tiġi promossa l-parteċipazzjoni ta’ entitajiet 
legali stabbiliti f’pajjiżi terzi u ta’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali. L-
implimentazzjoni ta’ dawn ir-regoli 
għandha tkun f’konformità mal-miżuri 
adottati skont l-Artikoli 75 u 215 tat-
TFUE, u tkun f’konformità mal-liġi 
internazzjonali. Barra minn hekk, l-
implimentazzjoni ta’ dawn ir-regoli 
għandha tqis bil-mod dovut il-
kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni ta’ 
entitajiet tal-Unjoni fi programmi ta’ pajjiżi 
terzi, u għandha tikkunsidra wkoll il-
kundizzjonijiet li joriġinaw mill-oqfsa 
legali tal-pajjiżi terzi u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
parteċipanti.

Or. en

Emenda 127
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Premessa 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) F'konformità mal-objettivi ta’ 
kooperazzjoni internazzjonali kif stipulat 
fl-Artikoli 180 u 186 tat-TFUE, għandha 
tiġi promossa l-parteċipazzjoni ta’ entitajiet 
legali stabbiliti f’pajjiżi terzi u ta’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali. L-
implimentazzjoni ta’ dawn ir-regoli 
għandha tkun f’konformità mal-miżuri 
adottati skont l-Artikoli 75 u 215 tat-
TFUE, u tkun f’konformità mal-liġi 
internazzjonali. Barra minn hekk, l-
implimentazzjoni ta’ dawn ir-regoli 
għandha tqis bil-mod dovut il-
kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni ta’ 
entitajiet tal-Unjoni fi programmi ta’ pajjiżi 
terzi.

(8) F'konformità mal-objettivi ta’ 
kooperazzjoni internazzjonali kif stipulat 
fl-Artikoli 180 u 186 tat-TFUE, għandha 
tiġi promossa l-parteċipazzjoni ta’ entitajiet 
legali stabbiliti f’pajjiżi terzi u ta’ 
organizzazzjonijiet internazzjonali. L-
implimentazzjoni ta’ dawn ir-regoli 
għandha tkun f’konformità mal-miżuri 
adottati skont l-Artikoli 75 u 215 tat-
TFUE, u tkun f’konformità mal-liġi 
internazzjonali. Barra minn hekk, l-
implimentazzjoni ta’ dawn ir-regoli 
għandha tqis bil-mod dovut il-
kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni ta’ 
entitajiet tal-Unjoni fi programmi ta’ pajjiżi 
terzi, abbażi tal-prinċipju ta' reċiproċità.

Or. en

Emenda 128
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Għandhom jiġu definiti regoli għall-
istabbiliment ta' sħubijiet pubbliċi-privati. 
Il-Kummissjoni ma tistabbilixxi ebda 
impriża konġunta addizzjonali skont l-
Artikolu 187 TFUE filwaqt li l-
istabbiliment ta' sħubijiet pubbliċi-privati
għandu jkun eċċezzjoni u ġustifikat billi 
jintwera li ebda tip ieħor ta' mekkaniżmu 
ta' finanzjament ma jista' jilħaq l-istess 
objettivi.

Or. en
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Emenda 129
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Dawn ir-regoli għall-parteċipazzjoni u 
d-disseminazzjoni għandhom jipprovdu
qafas koerenti, komprensiv u trasparenti 
biex jiżguraw l-aktar implimentazzjoni 
effiċjenti possibbli, billi jikkunsidraw il-
ħtieġa ta’ aċċess faċli mill-parteċipanti 
kollha, b’mod partikolari impriżi żgħar u 
medji, permezz ta’ proċeduri ssimplifikati. 
L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni tista' 
tiġi pprovduta permezz ta’ forom 
differenti.

(9) Dawn ir-regoli għall-parteċipazzjoni u 
d-disseminazzjoni għandhom jipprovdu 
qafas koerenti, komprensiv u trasparenti 
biex jiżguraw l-aktar implimentazzjoni 
effiċjenti possibbli, billi jikkunsidraw il-
ħtieġa ta’ aċċess faċli mill-parteċipanti 
kollha, b’mod partikolari impriżi żgħar u 
medji u Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà 
Ċivili, b'mod partikolari 
organizzazzjonijiet ta' persuni 
b'diżabilitajiet, permezz ta’ proċeduri 
ssimplifikati. L-assistenza finanzjarja mill-
Unjoni tista' tiġi pprovduta permezz ta’ 
forom differenti.

Or. en

Emenda 130
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Dawn ir-regoli għall-parteċipazzjoni u 
d-disseminazzjoni għandhom jipprovdu 
qafas koerenti, komprensiv u trasparenti 
biex jiżguraw l-aktar implimentazzjoni 
effiċjenti possibbli, billi jikkunsidraw il-
ħtieġa ta’ aċċess faċli mill-parteċipanti 
kollha, b’mod partikolari impriżi żgħar u 
medji, permezz ta’ proċeduri ssimplifikati. 
L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni tista' 
tiġi pprovduta permezz ta’ forom 
differenti.

(9) Dawn ir-regoli għall-parteċipazzjoni u 
d-disseminazzjoni għandhom jipprovdu 
qafas koerenti, komprensiv u trasparenti 
biex jiżguraw l-aktar implimentazzjoni 
effiċjenti possibbli, billi jikkunsidraw il-
ħtieġa ta’ aċċess faċli mill-parteċipanti 
kollha, b’mod partikolari impriżi żgħar u 
medji, Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà 
Ċivili, li jinkludu wkoll organizzazzjonijiet 
ta' persuni b'diżabilitajiet, permezz ta’ 
proċeduri ssimplifikati. L-assistenza 
finanzjarja mill-Unjoni tista' tiġi pprovduta 
permezz ta’ forom differenti.
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Or. en

Emenda 131
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Dawn ir-regoli għall-parteċipazzjoni u 
d-disseminazzjoni għandhom jipprovdu 
qafas koerenti, komprensiv u trasparenti 
biex jiżguraw l-aktar implimentazzjoni 
effiċjenti possibbli, billi jikkunsidraw il-
ħtieġa ta’ aċċess faċli mill-parteċipanti 
kollha, b’mod partikolari impriżi żgħar u 
medji, permezz ta’ proċeduri ssimplifikati. 
L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni tista' 
tiġi pprovduta permezz ta’ forom 
differenti.

(9) Dawn ir-regoli għall-parteċipazzjoni u 
d-disseminazzjoni għandhom jipprovdu 
qafas koerenti, komprensiv u trasparenti 
biex jiżguraw l-aktar implimentazzjoni 
effiċjenti possibbli, billi jikkunsidraw il-
ħtieġa ta’ aċċess faċli mill-parteċipanti 
kollha, b’mod partikolari impriżi żgħar u 
medji, permezz ta’ proċeduri ssimplifikati. 
L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni tista' 
tiġi pprovduta permezz ta’ forom 
differenti, iżda dejjem bl-għan li jinkiseb l-
akbar effett ta' lieva possibbli.

Or. en

Emenda 132
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Dawn ir-regoli għall-parteċipazzjoni u 
d-disseminazzjoni għandhom jipprovdu 
qafas koerenti, komprensiv u trasparenti 
biex jiżguraw l-aktar implimentazzjoni 
effiċjenti possibbli, billi jikkunsidraw il-
ħtieġa ta’ aċċess faċli mill-parteċipanti 
kollha, b’mod partikolari impriżi żgħar u 
medji, permezz ta’ proċeduri ssimplifikati. 
L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni tista' 
tiġi pprovduta permezz ta’ forom 
differenti.

(9) Dawn ir-regoli għall-parteċipazzjoni u 
d-disseminazzjoni għandhom jipprovdu 
qafas koerenti, komprensiv u trasparenti 
biex jiżguraw l-aktar implimentazzjoni 
effiċjenti possibbli, billi jikkunsidraw il-
ħtieġa ta’ aċċess faċli mill-parteċipanti 
kollha, b’mod partikolari impriżi żgħar u 
medji u Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà 
Ċivili, permezz ta’ proċeduri ssimplifikati. 
L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni tista' 
tiġi pprovduta permezz ta’ forom 
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differenti.

Or. en

Emenda 133
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Dawn ir-regoli għall-parteċipazzjoni u 
d-disseminazzjoni għandhom jipprovdu 
qafas koerenti, komprensiv u trasparenti 
biex jiżguraw l-aktar implimentazzjoni 
effiċjenti possibbli, billi jikkunsidraw il-
ħtieġa ta’ aċċess faċli mill-parteċipanti 
kollha, b’mod partikolari impriżi żgħar u 
medji, permezz ta’ proċeduri ssimplifikati. 
L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni tista' 
tiġi pprovduta permezz ta’ forom 
differenti.

(9) Dawn ir-regoli għall-parteċipazzjoni u 
d-disseminazzjoni għandhom jipprovdu 
qafas koerenti, komprensiv u trasparenti 
biex jiżguraw l-aktar implimentazzjoni 
effiċjenti possibbli, billi jikkunsidraw il-
ħtieġa ta’ aċċess faċli mill-parteċipanti 
kollha, b’mod partikolari impriżi żgħar u 
medji u Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà 
Ċivili, permezz ta’ proċeduri ssimplifikati. 
L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni tista' 
tiġi pprovduta permezz ta’ forom 
differenti.

Or. en

Emenda 134
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Dawn ir-regoli għall-parteċipazzjoni 
u d-disseminazzjoni għandhom iqisu 
wkoll il-ħtiġijiet ta' finanzjament speċifiċi 
għall-SMEs u l-Impriżi Żgħar 
b'Kapitalizzazzjoni Medja, sabiex ikunu 
jistgħu jużaw il-potenzjal sħiħ tagħhom 
ta' riċerka u innovazzjoni, b'attenzjoni 
xierqa għall-ispeċifiċitajiet ta' tipi 
differenti ta' SMEs u setturi differenti. Ir-
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regoli tal-parteċipazzjoni għandhom, kif 
xieraq, jiffaċilitaw it-tqassir taż-"żmien 
għall-għoti" għal massimu ta' sitt xhur.
Iż-żmien għall-għoti għandu jitnaqqas, 
speċjalment meta jitqies l-involviment tal-
SMEs. Madankollu, kif diġà ġara fis-
Seba' Programm ta' Qafas, dan it-
tentattiv ħoloq problemi billi l-
Kummissjoni ddeċidiet tagħmel dan matul 
in-negozjati dwar il-proġetti bil-
konsegwenza li d-deċiżjonijiet ittieħdu 
malajr wisq, speċjalment fir-rigward tal-
ftehim tal-konsorzju mal-partijiet li waslu 
għal kompromess, meta fil-passat kien 
hemm iktar żmien għal diskussjonijiet 
miftuħa bejn dawk kollha kkonċernati. 
Għalhekk, it-tqegħid ta' limitu massimu 
huwa restrittiv wisq.

Or. en

Emenda 135
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Minħabba n-natura differenti u l-
ħtiġijiet speċifiċi tal-parteċipanti differenti 
fil-komunità tar-riċerka, ir-regoli għall-
parteċipazzjoni għandhom jistabbilixxu 
rati ta' finanzjament simplifikati filwaqt li 
jinżamm id-divrenzjar attwali bejn l-
universitajiet/ċentri ta' riċerka, l-
industrija, l-organizzazzjonijiet mingħajr 
skop ta' qligħ u l-SMEs, kif iddikjarat 
b'mod ċar fil-paragrafu 17 tar-
riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-
11 ta' Novembru 2010 dwar is-
semplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
Programmi Qafas ta' Riċerka1. F'każ li 
jintużaw il-kostijiet attwali, għandhom 
ikunu bbażati fuq il-leġiżlazzjonijiet 
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nazzjonali u l-prattiki tal-kontabbiltà 
attwali tal-parteċipanti.
__________________
1 ĠU C 74E, 13.3.2012, p. 34.

Or. en

Emenda 136
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Dawn ir-regoli dwra il-
parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni 
għandhom iqisu wkoll il-ħtiġijiet ta' 
finanzjament speċifiċi tal-SMEs u l-
impriżi żgħar b'kapitalizzazzjoni medja, 
sabiex ikunu jistgħu jużaw il-potenzjal 
sħiħ tagħhom ta' riċerka u innovazzjoni, 
b'attenzjoni xierqa għall-ispeċifiċitajiet 
tat-tipi differenti ta' SMEs u s-setturi 
differenti. Ir-regoli tal-parteċipazzjoni 
għandhom jiffaċilitaw kif xieraq it-tqassir 
taż-"żmien għall-għoti" għal mhux aktar 
minn sitt xhur.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri amministrattivi għall-SMEs iridu jiġu simplifikati, fiwaqt li fir-regoli tiddaħħal 
il-flessibbiltà meħtieġa biex jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tagħhom.

Emenda 137
Francisco Sosa Wagner

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

(9a) L-aċċessibbiltà tal-applikazzjonijiet 
għal privattivi, standards, 
pubblikazzjonijiet jew kwalunkwe mezz 
ieħor ta' disseminazzjoni, anke f'forma 
elettronika, b'rabta ma' riżultati ta' 
riċerka ffinanzjata minn Orizzont 2020, 
għandha tingħata f'formats aċċessibbli 
għal kulħadd, inklużi tipa kbira, Braille, 
test li jinqara faċilment, awdjo, vidjo, u 
format elettroniku.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-persuni b'diżabilitajiet iridu jingħataw aċċess b'mod ugwali għal applikazzjonijiet għal 
privattivi, standards, pubblikazzjonijiet jew kwalunkwe mezz ieħor ta' disseminazzjoni, anke 
f'forma elettronika, b'rabta ma' riżultati ta' riċerka ffinanzjata minn Orizzont 2020, 
speċjalment meta din l-informazzjoni tkun inġabret bl-użu ta' fondi pubbliċi.

Emenda 138
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-aċċessibbiltà tal-applikazzjonijiet 
għal privattivi, standards, 
pubblikazzjonijiet jew kwalunkwe għodda 
oħra ta' disseminazzjoni, anke f'forma 
elettronika, b'rabta ma' riżultati ta' 
proġetti ffinanzjati minn Orizzont 2020, 
teħtieġ l-għoti ta' formats aċċessibbli għal 
kulħadd.  Formats aċċessibbli jinkludu, 
iżda mhumiex limitati għal, tipa kbira, 
Braille, test li jinqara faċilment, awdjo, 
vidjo, u format elettroniku.

Or. en
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Emenda 139
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Orizzont 2020 għandu jipprevedi 
finanzjament biex ikopri l-kostijiet 
addizzjonali kollha relatati mal-
parteċipazzjoni tar-riċerkaturi u l-
parteċipanti b'diżabilitajiet fi proġetti 
ffinanzjati minn Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 140
Norbert Glante

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) B'mod ġenerali, il-perjodu bejn l-
iskadenza għat-tressiq ta' proposti għal 
proġetti u l-konklużjoni tal-ftehim dwar l-
għotja (żmien għall-għoti) m'għandux 
ikun aktra minn sitt xhur. Il-Kummissjoni 
għandha tistabbilixxi limiti ta' żmien 
xierqa għat-tressiq ta' dokumenti mill-
konsorzju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tnaqqis taż-żmien għall-għoti jitqies minn bosta parteċipanti – u partikolarment minn 
impriżi innovattivi – bħala waħda mir-raġunijiet ewlenin għall-parteċipazzjoni fi proġetti 
Ewropej ta' riċerka. Madankollu, il-Kummissjoni m'għandhiex tgħaddi b'mod mhux 
raġonevoli l-pressjoni taż-żmien fuq il-parteċipanti billi tistabbilixxi limiti ta' żmien mhux 
realistiċi għat-tressiq ta' dokumenti, filwaqt li n-nuqqas li jikkonformaw ma' dawn il-limiti 
jwassal biex il-proċedura titwarrab.
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Emenda 141
Norbert Glante

Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Il-Kummissjoni għandha tissokta bl-
isforzi tagħha biex tissimplifika l-
proċeduri b'modi li jkunu possibbli bit-
titjib tas-sistemi tal-IT, bħall-espansjoni 
ulterjuri tal-portal għall-parteċipanti 
bħala l-punt ta' dħul uniku mill-
pubblikazzjoni tas-sejħiet għal proposti 
għal proġetti, segwita bit-tressiq tagħhom, 
sal-implimentazzjoni, għall-programmi 
kollha, bl-għan li jiġi stabbilit one-stop-
shop.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sit tal-internet faċli biex jintuża u biex jinftiehem għall-parteċipanti kollha u l-istadji kollha 
fil-proċess kollu jista' jagħti kontribut essenzjali għas-simplifikazzjoni tal-parteċipazzjoni fil-
programm, biex b'hekk il-finanzjament tar-riċerka Ewropea indirettament isir aktar attraenti.

Emenda 142
Norbert Glante

Proposta għal regolament
Premessa 9c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9c) Is-sinerġiji bejn il-Fondi Strutturali u 
Orizzont 2020 għandhom jissaħħu iżjed 
biex jintlaħaq l-objettiv tat-tixrid tal-
eċċellenza u tal-espansjoni tal-
parteċipazzjoni. Dan għandu jsir b'mod 
partikolari bil-kollegament ta' ċentri ta' 
riċerka emerġenti li jinsabu fi Stati 
Membri u f'reġjuni inqas innovattivi u bi 
prestazzjoni aktar baxxa ma' sħab 
Ewropej ta' riċerka li jkunu minn ta' 
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quddiem fid-dinja.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza tal-promozzjoni ta' ċentri ta' eċċellenza fil-pajjiżi Ċentrali u tal-Lvant – li dak 
iż-żmien kienu pajjiżi assoċjati – fil-kuntest tal-FP5, għandha tintuża fil-miżuri ta' ħolqien ta' 
kollegamenti.

Emenda 143
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Ikun għaqli li jiddaħħlu 
progressivament kundizzjonijiet minimi 
għall-parteċipazzjoni li jobbligaw lill-
Istati Membri li l-entitajiet legali huma 
bbażati fihom biex jinvestu persentaġġ 
minimu tal-PDG tagħhom fir-RŻI; dan ir-
rekwiżit jgħin biex jinstab bilanċ ġust bejn 
l-istati u jinkoraġġixxi lill-entitajiet legali 
jwettqu riċerka trasversali u jfittxu l-
eċċellenza.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li jżid ir-rekwiżit għal perjodu medju ta' żmien li l-Istati 
Membri jagħmlu investiment minimu fir-RŻI, mar-regoli għall-parteċipazzjoni fi proġetti ta' 
Orizzont 2020, biex b'hekk jitrawwem livell uniformi ta' eċċellenza fost l-Istati Membri.

Emenda 144
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Premessa 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti t-termini 
u l-kundizzjonijiet sabiex jiġi pprovdut il-
finanzjament mill-Unjoni lill-parteċipanti 
f’azzjonijiet taħt Orizzont 2020. Sabiex 
tonqos il-kumplessità tar-regoli eżistenti 
tal-finanzjament u ikun hemm aktar 
flessibbiltà lejn l-implimentazzjoni tal-
proġett, għandha tiġi adottata sistema ta’ 
rimborż tal-ispiża simplifikata b’użu 
mtejjeb ta’ somom f’daqqa, rati fissi u
spejjeż ta’ skala ta’ unità. Għall-finijiet ta’ 
simplifikazzjoni, għandha tiġi applikata 
rata unika ta’ rimborż għal kull tip ta’ 
azzjoni mingħajr ebda differenzjazzjoni 
skont it-tip ta’ parteċipant.

(12) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti t-termini 
u l-kundizzjonijiet sabiex jiġi pprovdut il-
finanzjament mill-Unjoni lill-parteċipanti 
f’azzjonijiet taħt Orizzont 2020. Sabiex 
tonqos il-kumplessità tar-regoli eżistenti 
tal-finanzjament, għandha tiġi adottata 
sistema ta’ rimborż tal-ispiża simplifikata 
b’użu mtejjeb ta’ somom f’daqqa, rati fissi,
spejjeż ta’ skala ta’ unità kif ukoll l-għażla 
ta' dikjarazzjoni tal-kostijiet fil-fatt 
imġarrba għall-entitajiet legali bla skop 
ta' qligħ b'sistemi ta' kontabbiltà analitika 
u allokazzjoni dettaljata tal-kostijiet.

Or. en

Emenda 145
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti t-termini 
u l-kundizzjonijiet sabiex jiġi pprovdut il-
finanzjament mill-Unjoni lill-parteċipanti 
f’azzjonijiet taħt Orizzont 2020. Sabiex 
tonqos il-kumplessità tar-regoli eżistenti 
tal-finanzjament u ikun hemm aktar 
flessibbiltà lejn l-implimentazzjoni tal-
proġett, għandha tiġi adottata sistema ta’ 
rimborż tal-ispiża simplifikata b’użu 
mtejjeb ta’ somom f’daqqa, rati fissi u 
spejjeż ta’ skala ta’ unità. Għall-finijiet ta’ 
simplifikazzjoni, għandha tiġi applikata 
rata unika ta’ rimborż għal kull tip ta’ 
azzjoni mingħajr ebda differenzjazzjoni 
skont it-tip ta’ parteċipant.

(12) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti t-termini 
u l-kundizzjonijiet sabiex jiġi pprovdut il-
finanzjament mill-Unjoni lill-parteċipanti 
f’azzjonijiet taħt Orizzont 2020. Sabiex 
tonqos il-kumplessità tar-regoli eżistenti 
tal-finanzjament u ikun hemm aktar 
flessibbiltà lejn l-implimentazzjoni tal-
proġett, għandha tiġi adottata sistema ta’ 
rimborż tal-ispiża simplifikata b’użu 
mtejjeb ta’ somom f’daqqa, rati fissi u 
spejjeż ta’ skala ta’ unità. 
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Or. en

Emenda 146
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti t-termini 
u l-kundizzjonijiet sabiex jiġi pprovdut il-
finanzjament mill-Unjoni lill-parteċipanti 
f’azzjonijiet taħt Orizzont 2020. Sabiex 
tonqos il-kumplessità tar-regoli eżistenti 
tal-finanzjament u ikun hemm aktar 
flessibbiltà lejn l-implimentazzjoni tal-
proġett, għandha tiġi adottata sistema ta’ 
rimborż tal-ispiża simplifikata b’użu 
mtejjeb ta’ somom f’daqqa, rati fissi u 
spejjeż ta’ skala ta’ unità. Għall-finijiet ta’ 
simplifikazzjoni, għandha tiġi applikata 
rata unika ta’ rimborż għal kull tip ta’ 
azzjoni mingħajr ebda differenzjazzjoni 
skont it-tip ta’ parteċipant.

(12) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti t-termini 
u l-kundizzjonijiet sabiex jiġi pprovdut il-
finanzjament mill-Unjoni lill-parteċipanti 
f’azzjonijiet taħt Orizzont 2020. Sabiex 
tonqos il-kumplessità tar-regoli eżistenti 
tal-finanzjament u ikun hemm aktar 
flessibbiltà lejn l-implimentazzjoni tal-
proġett, għandha tiġi adottata sistema ta’ 
rimborż tal-ispiża simplifikata b’użu 
mtejjeb ta’ somom f’daqqa, rati fissi u 
spejjeż ta’ skala ta’ unità. Għall-finijiet ta’ 
simplifikazzjoni, għandha tiġi applikata 
rata unika ta’ rimborż, irrispettivament 
mill-attività. Madankollu, għandu jkun 
hemm differenzjazzjoni bejn l-
universitajiet, l-organizzazzjonijiet ta' 
riċerka, l-istituti ta' riċerka u l-SMEs 
minn naħa waħda, u l-industrija min-
naħa l-oħra.

Or. en

Emenda 147
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti t-termini 
u l-kundizzjonijiet sabiex jiġi pprovdut il-
finanzjament mill-Unjoni lill-parteċipanti 
f’azzjonijiet taħt Orizzont 2020. Sabiex 

(12) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti t-termini 
u l-kundizzjonijiet sabiex jiġi pprovdut il-
finanzjament mill-Unjoni lill-parteċipanti 
f’azzjonijiet taħt Orizzont 2020. Sabiex 
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tonqos il-kumplessità tar-regoli eżistenti 
tal-finanzjament u ikun hemm aktar 
flessibbiltà lejn l-implimentazzjoni tal-
proġett, għandha tiġi adottata sistema ta’ 
rimborż tal-ispiża simplifikata b’użu 
mtejjeb ta’ somom f’daqqa, rati fissi u 
spejjeż ta’ skala ta’ unità. Għall-finijiet ta’ 
simplifikazzjoni, għandha tiġi applikata 
rata unika ta’ rimborż għal kull tip ta’ 
azzjoni mingħajr ebda differenzjazzjoni 
skont it-tip ta’ parteċipant.

tonqos il-kumplessità tar-regoli eżistenti 
tal-finanzjament u ikun hemm aktar 
flessibbiltà lejn l-implimentazzjoni tal-
proġett, għandha tiġi adottata sistema ta’ 
rimborż tal-ispiża simplifikata b’użu 
mtejjeb ta’ somom f’daqqa, rati fissi u 
spejjeż ta’ skala ta’ unità. Għall-finijiet ta’ 
simplifikazzjoni, għandha tiġi applikata 
rata unika ta’ rimborż inkluża għażla li 
tinvolvi kunsiderazzjoni tal-kostijiet 
kollha mingħajr ebda differenzjazzjoni 
skont it-tip ta’ parteċipant.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-proposta tal-Kummissjoni u l-emendi preċedenti u li ġejjin, fid-dawl ta' 
simplifikazzjoni biex tingħata spinta lill-parteċipazzjoni tal-industriji, jeħtieġ li tiddaħħal u 
tissemma' fil-premessi rata unika ta' finanzjament mingħajr differenzjazzjoni skont it-tip ta' 
parteċipant flimkien mal-għażla li tinvolvi kunsiderazzjoni tal-kostijiet kollha.

Emenda 148
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Orizzont 2020 għandu jipprevedi 
finanzjament biex ikopri l-kostijiet 
addizzjonali kollha relatati mal-
parteċipazzjoni tar-riċerkaturi u l-
parteċipanti b'diżabilitajiet fi proġetti 
ffinanzjati minn Orizzont 2020. Il-kostijiet 
addizzjonali kollha relatati mad-
diżabilitajiet għandhom ikunu kostijiet 
eliġibbli. Tali kostijiet jinkludu, iżda 
mhumiex limitati għal, l-interpretazzjoni 
tal-lingwa tas-sinjali, il-format Braille, it-
traskrizzjoni diretta tat-testi, inklużi a-
sistemi ta' velotyping, l-għoti ta' assistena 
personali u l-użu ta' bini aċċessibbli 
għall-avvenimenti.
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Or. en

Emenda 149
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-mudelli tal-kostijiet użati 
għandhom jiksbu semplifikazzjoni reali 
għall-parteċipanti u aktar parteċipazzjoni 
għall-benefiċjarji kollha meta mqabbla 
mal-FP7. Dan għandu jinkiseb bl-użu ta' 
proċeduri ta' awditu simplifikati, 
aċċettazjoni usa' tal-prattiki normali ta' 
kontabbiltà tal-benefiċjarji, l-użu ta' 
għażla ta' rata fissa, il-konformità mar-
regoli dwar l-għajnuna mill-istat u billi 
jinkiseb kofinanzjament minn fondi 
strutturali b'rabta ma' attivitajiet ta' tisħiħ 
tal-kapaċitajiet.

Or. en

Emenda 150
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-Kummissjoni għandha tqis li l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta' 
kofinanzjament tista' tkun ta' ħsara għal 
dawk l-Istati Membri li n-nefqa pubblika 
tagħhom tkun soġġetta għal 
restrizzjonijiet kbar. Iċ-ċentri ta' riċerka, 
l-universitajiet u l-impriżi ewlenin 
tagħhom għandhom ikunu appoġġati fil-
livell tal-Unjoni.
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Or. en

Emenda 151
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Il-finanzjament u l-kontroll tar-
riċerka fix-xjenzi soċjali, ġuridiċi u 
umanistiċi għandhom ikunu soġġetti għal 
kundizzjonijiet speċjali u preferibbilment 
għandhom ikunu orjentati lejn id-
disseminazzjoni tar-riżultati miksuba 
pjuttost milli lejn stadji oħra tal-proċess.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tiġi riflessa n-natura speċifika tar-riċerka f'dawn l-oqsma fir-
rigward tal-aspetti ta' finanzjament, filwaqt li tiġi enfasizzata l-importanza tad-
disseminazzjoni tar-riżultati, fil-forma ta' pubblikazzjoni, traduzzjoni, organizzazzjoni ta' 
seminars, laqgħat u kungressi u l-kostijiet relatati.

Emenda 152
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sfidi soċjali speċifiċi fil-qasam tar-
riċerka u l-innovazzjoni għandhom jiġu 
indirizzati permezz ta’ forom ġodda ta’ 
finanzjament bħal premji, akkwist 
prekummerċjali u akkwist pubbliku ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi li jeħtieġu regoli 
speċifiċi.

(13) Sfidi soċjali speċifiċi fil-qasam tar-
riċerka u l-innovazzjoni għandhom jiġu 
indirizzati permezz ta’ forom ġodda ta’ 
finanzjament bħal premji, akkwist 
prekummerċjali u akkwist pubbliku ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi li jeħtieġu regoli 
speċifiċi. Huwa xieraq li jintużaw forom 
differenti ta' finanzjament, u meta jkun 
xieraq, jiġu kkombinati tipi differenti ta' 
korpi ta' finanzjament. B'mod partikolari, 
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l-istrumenti finanzjarji għandhom 
jintużaw b'mod komplementari f'każijiet 
fejn jgħinu biex jinkiseb investiment 
privat addizzjonali fir-riċerka u l-
innovazzjoni, inklużi investimenti ta' 
kapital ta' riskju għal kumpaniji 
innovattivi u b'mod partikolari l-SMEs, u 
meta r-riżultati mixtieqa ma jistgħux 
jinkisbu effettivament bl-għotjiet, kif ukoll 
meta l-azzjonijiet jikkonsistu
primarjament minn attivitajiet qrib is-suq. 
L-SMEs li jużaw strumenti bħall-kapital 
ta' riskju m'għandhomx ikunu soġġetti 
għal dewmien bla bżonn jew ostakli 
addizzjonali għal aktar finanzjament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-istrumenti finanzjarji huwa li jixprunaw u jiffaċilitaw l-investiment privat fl-
innovazzjoni. Kombinazzjoni ma' attivitajiet qrib is-suq għandha tissaħħaħ u tiġi enfasizzata 
fir-regoli kollha tal-parteċipazzjoni, anke permezz ta' artikolu ddedikat fid-"dispożizzjonijiet 
speċifiċi" li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet ġenerali għall-użu tal-istrumenti finanzjarji.

Emenda 153
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sfidi soċjali speċifiċi fil-qasam tar-
riċerka u l-innovazzjoni għandhom jiġu 
indirizzati permezz ta’ forom ġodda ta’ 
finanzjament bħal premji, akkwist 
prekummerċjali u akkwist pubbliku ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi li jeħtieġu regoli 
speċifiċi.

(13) Sfidi soċjali speċifiċi fil-qasam tar-
riċerka u l-innovazzjoni għandhom jiġu 
indirizzati permezz ta’ forom ġodda ta’ 
finanzjament bħal premji, akkwist 
prekummerċjali u akkwist pubbliku ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi previsti fir-
Regolament (UE) Nru XX/XX 
[Regolament Finanzjarju] li jeħtieġu li 
jiġu pprovduti regoli speċifiċi fir-
regolamenti speċifiċi għas-settur.

Or. en
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Emenda 154
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Huwa xieraq li jintużaw forom 
differenti ta' finanzjament, u meta jkun 
xieraq, jiġu kkombinati tipi differenti ta' 
korpi ta' finanzjament. B'mod partikolari, 
l-istrumenti finanzjarji għandhom 
jintużaw b'mod komplementari f'każijiet 
fejn jgħinu biex jinkiseb investiment 
privat addizzjonali fir-riċerka u l-
innovazzjoni, inklużi fondi nazzjonali u 
strutturali, kif ukoll investimenti ta' 
kapital ta' riskju, għal kumpaniji 
innovattivi u b'mod partikolari l-SMEs, u 
meta r-riżultati mixtieqa ma jistgħux 
jinkisbu effettivament bl-għotjiet, kif ukoll 
meta l-azzjonijiet jikkonsistu 
primarjament minn attivitajiet qrib is-suq.

Or. en

Emenda 155
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

privat, il-ħolqien ta' strutturi tas-suq 
ineffettivi jew jippreserva kumpaniji 
ineffiċjenti. B'mod partikolari, l-
istabbiliment ta' sħubijiet pubbliċi-privati 
għandu jkun soġġett għal kundizzjonijiet 
li jiżguraw li jinżamm ambjent kompetittiv 
effikaċi u li jiżgura opportunitajiet biex 
jingħaqdu parteċipanti ġodda fi 
kwalunkwe stadju.

Or. en

Emenda 156
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
għandhom ikunu protetti permezz ta’ 
miżuri proporzjonati matul iċ-ċiklu tan-
nefqa.

(15) L-aċċessibbiltà miftuħa għall-
applikazzjonijiet kollha għal privattivi, 
għall-istandards, għall-pubblikazzjonijiet 
jew għal kwalunkwe għodda oħra ta' 
disseminazzjoni b'rabta ma' riżultati ta' 
proġetti ffinanzjati minn Orizzont 2020, 
teħtieġ l-istabbiliment ta' repożitorji 
ċentrali diġitali u l-użu ta' formats diġitali 
miftuħa. L-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
għandhom ikunu protetti permezz ta’ 
miżuri proporzjonati matul iċ-ċiklu tan-
nefqa.

Or. en

Emenda 157
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Ad Grace Carvel, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) B'konformità mar-Regolament (UE) 
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Nru XX/XX [Regolament Finanzjarju], 
dawn ir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni għandhom jipprovdu l-
bażi għal aċċettazzjoni usa' tal-prattiki 
normali ta' kontabbiltà tal-benefiċjarji u 
biex jiġu aċċettati l-prattiki proprji ta' 
kontabbiltà tal-benefiċjarji fl-
istabbiliment tal-kostijiet eliġibbli. Għal 
dan il-għan, ir-rekwiżiti ta' ċertifikati ta' 
awditu, inklużi ċ-ċertifikati dwar il-
metodoloġija, għandhom jiġu adattati kif 
xieraq. Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi kemm jista' jkun approċċ 
uniku ta' awditu, filwaqt li tħalli biżżejjed 
flessibbiltà għar-rikonoxximent ta' 
prattiki komuni ta' kontabbiltà, 
b'kunsiderazzjoni xierqa għall-prattiki tal-
kontabbiltà aċċettati f'livell nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-paragrafu 14 tar-rapport Carvel.

Emenda 158
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-Fond ta’ Garanzija għall-
parteċipanti stabbilit permezz tar-
Regolament Nru 1906/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' 
Diċembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli 
għall-parteċipazzjoni ta' impriżi, ċentri tar-
riċerka u universitajiet f'azzjonijiet taħt is-
Seba' Programm Kwadru u għad-
disseminazzjoni tar-riżultati tar-riċerka 
(2007-2013) u ġestit mill-Kummissjoni ta 
prova li huwa mekkaniżmu ta’ 
salvagwardja importanti li jtaffi r-riskji 

(16) Il-Fond ta’ Garanzija għall-
parteċipanti stabbilit permezz tar-
Regolament Nru 1906/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' 
Diċembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli 
għall-parteċipazzjoni ta' impriżi, ċentri tar-
riċerka, universitajiet u organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili f'azzjonijiet taħt is-Seba' 
Programm Kwadru u għad-disseminazzjoni 
tar-riżultati tar-riċerka (2007-2013) u ġestit 
mill-Kummissjoni ta prova li huwa 
mekkaniżmu ta’ salvagwardja importanti li 
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assoċjati mal-ammonti dovuti u mhux 
rimborżati minn parteċipanti f’kontumaċja. 
Għalhekk, għandu jiġi stabbilit Fond ta’ 
Garanzija għall-parteċipanti (il-Fond) ġdid. 
Sabiex tkun żgurata ġestjoni aktar effiċjenti 
u kopertura aħjar tar-riskju tal-parteċipanti, 
il-Fond għandu jkopri azzjonijiet taħt il-
programm stabbilit permezz tad-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE, taħt il-programm 
stabbilit permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunill 
tat-18 ta’ Diċembru 2006 rigward is-Seba’ 
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika (Euratom) għar-
riċerka nukleari u l-attivitajiet ta' taħriġ 
(2007 sa 2011), taħt il-programm stabbilit 
permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill ta X 
2011 li tistabilixxi Programm Qafas tal-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 
(2012-2013) kif ukoll azzjonijiet taħt ir-
Regolament (UE) Nru XX/XX [Orizzont 
2020] u r-Regolament (Euratom) 
Nru XX/XX tal-Kunsill dwar il-Programm 
ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika (2014-2018) li 
jikkumplimenta l-Programm Qafas għar-
Riċerka u l-Innovazzjoni - Orizzont 2020 
[Euratom H2020]. Programmi ġestiti minn 
entitajiet oħra apparti l-korpi tal-Unjoni ma 
għandhomx ikunu koperti mill-Fond.

jtaffi r-riskji assoċjati mal-ammonti dovuti 
u mhux rimborżati minn parteċipanti 
f’kontumaċja. Għalhekk, għandu jiġi 
stabbilit Fond ta’ Garanzija għall-
parteċipanti (il-Fond) ġdid. Sabiex tkun 
żgurata ġestjoni aktar effiċjenti u kopertura 
aħjar tar-riskju tal-parteċipanti, il-Fond 
għandu jkopri azzjonijiet taħt il-programm 
stabbilit permezz tad-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE, taħt il-programm 
stabbilit permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunill 
tat-18 ta’ Diċembru 2006 rigward is-Seba’ 
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika (Euratom) għar-
riċerka nukleari u l-attivitajiet ta' taħriġ 
(2007 sa 2011), taħt il-programm stabbilit 
permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill ta X 
2011 li tistabilixxi Programm Qafas tal-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 
(2012-2013) kif ukoll azzjonijiet taħt ir-
Regolament (UE) Nru XX/XX [Orizzont 
2020] u r-Regolament (Euratom) 
Nru XX/XX tal-Kunsill dwar il-Programm 
ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika (2014-2018) li 
jikkumplimenta l-Programm Qafas għar-
Riċerka u l-Innovazzjoni - Orizzont 2020 
[Euratom H2020]. Programmi ġestiti minn 
entitajiet oħra apparti l-korpi tal-Unjoni ma 
għandhomx ikunu koperti mill-Fond.

Or. en

Emenda 159
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Il-Fond ta’ Garanzija għall-
parteċipanti stabbilit permezz tar-
Regolament Nru 1906/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' 
Diċembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli 

(16) Il-Fond ta’ Garanzija għall-
parteċipanti stabbilit permezz tar-
Regolament Nru 1906/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' 
Diċembru 2006 li jistabbilixxi r-regoli 
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għall-parteċipazzjoni ta' impriżi, ċentri tar-
riċerka u universitajiet f'azzjonijiet taħt is-
Seba' Programm Kwadru u għad-
disseminazzjoni tar-riżultati tar-riċerka 
(2007-2013) u ġestit mill-Kummissjoni ta 
prova li huwa mekkaniżmu ta’ 
salvagwardja importanti li jtaffi r-riskji 
assoċjati mal-ammonti dovuti u mhux 
rimborżati minn parteċipanti f’kontumaċja. 
Għalhekk, għandu jiġi stabbilit Fond ta’ 
Garanzija għall-parteċipanti (il-Fond) ġdid. 
Sabiex tkun żgurata ġestjoni aktar effiċjenti 
u kopertura aħjar tar-riskju tal-parteċipanti, 
il-Fond għandu jkopri azzjonijiet taħt il-
programm stabbilit permezz tad-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE, taħt il-programm 
stabbilit permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunill 
tat-18 ta’ Diċembru 2006 rigward is-Seba’ 
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika (Euratom) għar-
riċerka nukleari u l-attivitajiet ta' taħriġ 
(2007 sa 2011), taħt il-programm stabbilit 
permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill ta X 
2011 li tistabilixxi Programm Qafas tal-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 
(2012-2013) kif ukoll azzjonijiet taħt ir-
Regolament (UE) Nru XX/XX [Orizzont 
2020] u r-Regolament (Euratom) 
Nru XX/XX tal-Kunsill dwar il-Programm 
ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika (2014-2018) li 
jikkumplimenta l-Programm Qafas għar-
Riċerka u l-Innovazzjoni - Orizzont 2020 
[Euratom H2020]. Programmi ġestiti minn 
entitajiet oħra apparti l-korpi tal-Unjoni ma 
għandhomx ikunu koperti mill-Fond.

għall-parteċipazzjoni ta' impriżi, ċentri tar-
riċerka, universitajiet u organizzazzjonijiet 
jew istituzzjonijiet tas-soċjetà ċivili
f'azzjonijiet taħt is-Seba' Programm 
Kwadru u għad-disseminazzjoni tar-
riżultati tar-riċerka (2007-2013) u ġestit 
mill-Kummissjoni ta prova li huwa 
mekkaniżmu ta’ salvagwardja importanti li 
jtaffi r-riskji assoċjati mal-ammonti dovuti 
u mhux rimborżati minn parteċipanti 
f’kontumaċja. Għalhekk, għandu jiġi 
stabbilit Fond ta’ Garanzija għall-
parteċipanti (il-Fond) ġdid. Sabiex tkun 
żgurata ġestjoni aktar effiċjenti u kopertura 
aħjar tar-riskju tal-parteċipanti, il-Fond 
għandu jkopri azzjonijiet taħt il-programm 
stabbilit permezz tad-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE, taħt il-programm 
stabbilit permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunill 
tat-18 ta’ Diċembru 2006 rigward is-Seba’ 
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika (Euratom) għar-
riċerka nukleari u l-attivitajiet ta' taħriġ 
(2007 sa 2011), taħt il-programm stabbilit 
permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill ta X 
2011 li tistabilixxi Programm Qafas tal-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 
(2012-2013) kif ukoll azzjonijiet taħt ir-
Regolament (UE) Nru XX/XX [Orizzont 
2020] u r-Regolament (Euratom) 
Nru XX/XX tal-Kunsill dwar il-Programm 
ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea 
tal-Enerġija Atomika (2014-2018) li 
jikkumplimenta l-Programm Qafas għar-
Riċerka u l-Innovazzjoni - Orizzont 2020 
[Euratom H2020]. Programmi ġestiti minn 
entitajiet oħra apparti l-korpi tal-Unjoni ma 
għandhomx ikunu koperti mill-Fond.

Or. en

Emenda 160
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 16a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Għandha tiġi stabbilita database tal-
UE, b'kooperazzjoni maċ-ċentri 
nazzjonali għall-ġestjoni tar-riċerka 
xjentifika, li tkopri d-dixxiplini xjentifiċi u 
li tinkludi l-ismijiet tal-esperti f'dawk l-
oqsma.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-esperti, speċjalment jekk f'rappreżentanza bilanċjata tal-Istati Membri kollha, jiggarantixxu 
l-imparzjalità fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet.

Emenda 161
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex titjieb it-trasparenza, 
għandhom jiġu ppubblikati l-ismijiet ta’ 
esperti li jkunu assistew lill-Kummissjoni 
jew korpi rilevanti tal-finanzjament fl-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Fejn 
il-pubblikazzjoni tal-isem tkun tipperikola 
s-sigurtà jew l-integrità tal-espert 
indipendenti jew tkun tippreġudika bla 
bżonn il-privatezza tiegħu jew tagħha, il-
Kummissjoni jew il-korpi ta’ finanzjament 
għandhom ikunu kapaċi jibqgħu lura milli 
jippubblikaw dawn l-ismijiet.

(17) Sabiex titjieb it-trasparenza, 
għandhom jiġu ppubblikati l-ismijiet ta’ 
esperti li se jassistu lill-Kummissjoni jew 
korpi rilevanti tal-finanzjament fl-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament bl-
evalwazzjoni tal-proġetti proposti abbażi 
ta' skala ta' valutazzjoni aċċettata. L-
evalwazzjonijiet għandhom jitqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-koordinatur tat-tim 
ta' riċerka. Fejn il-pubblikazzjoni tal-isem 
tkun tipperikola s-sigurtà jew l-integrità 
tal-espert indipendenti jew tkun 
tippreġudika bla bżonn il-privatezza tiegħu 
jew tagħha, il-Kummissjoni jew il-korpi ta’ 
finanzjament għandhom ikunu kapaċi 
jibqgħu lura milli jippubblikaw dawn l-
ismijiet.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Meta jiġu evalwati l-proġetti għandha tintuża skala ta' valutazzjoni uniformi billi din 
tiggarantixxi t-trasparenza tal-applikazzjonijiet. Barra minn hekk, għotjiet xjentifiċi, u 
sussegwentement l-opinjoni fl-intier tagħha, għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-
koordinatur tat-tim ta' riċerka, mingħajr ma neċessarjament jiġi żvelat l-isem ta' min wettaq 
l-evalwazzjoni.

Emenda 162
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Sabiex titjieb it-trasparenza, 
għandhom jiġu ppubblikati l-ismijiet ta’ 
esperti li jkunu assistew lill-Kummissjoni 
jew korpi rilevanti tal-finanzjament fl-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Fejn 
il-pubblikazzjoni tal-isem tkun tipperikola 
s-sigurtà jew l-integrità tal-espert 
indipendenti jew tkun tippreġudika bla 
bżonn il-privatezza tiegħu jew tagħha, il-
Kummissjoni jew il-korpi ta’ finanzjament 
għandhom ikunu kapaċi jibqgħu lura milli 
jippubblikaw dawn l-ismijiet.

(17) Sabiex titjieb it-trasparenza, 
għandhom jiġu ppubblikati l-ismijiet ta’ 
esperti li jkunu assistew lill-Kummissjoni 
jew korpi rilevanti tal-finanzjament fl-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Fejn 
il-pubblikazzjoni tal-isem tkun tipperikola 
s-sigurtà jew l-integrità tal-espert 
indipendenti jew tkun tippreġudika bla 
bżonn il-privatezza tiegħu jew tagħha, 
f'każijiet straordinarji, il-Kummissjoni 
jew il-korpi ta’ finanzjament jistgħu
jibqgħu lura milli jippubblikaw dawn l-
ismijiet.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tiġi inkoraġġuta t-trasparenza billi l-ismijiet tal-esperti biss 
jitħallew ma jiġux żvelati f'każijiet straordinarji.

Emenda 163
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Għandhom jiġu stabbiliti regoli li 
jamministraw l-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati li jiżguraw li l-
parteċipanti jipproteġu, jisfruttaw u 
jiddiseminaw dawk ir-riżultati kif xieraq, 
b’mod partikolari l-possibbiltà ta’ 
kundizzjonijiet tal-isfruttar addizzjonali fl-
interess strateġiku Ewropew.

(19) Għandhom jiġu stabbiliti regoli li 
jamministraw l-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati li jiżguraw li l-
parteċipanti jipproteġu, jisfruttaw u 
jiddiseminaw dawk ir-riżultati kif xieraq, 
b’mod partikolari l-possibbiltà ta’ 
kundizzjonijiet addizzjonali tal-isfruttar,
aċċess miftuħ jew disseminazzjoni oħra
addizzjonali fl-interess strateġiku jew 
pubblikuEwropew. Jeħtieġ li ssir aktar 
enfasi fuq l-usa' użu u disseminazzjoni 
possibbli ta' għarfien maħluq mill-
attivitajiet appoġġati, inkluż għarfien 
maħluq fil-programmi ta' qafas 
preċedenti, sal-isfruttament kummerċjali 
jew soċjetali ta' dan l-għarfien. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli ta' parteċipazzjoni ta' Orizzont 2020 għandhom jipprevedu li l-għarfien maħluq 
permezz tar-riċerka ffinanzjata mill-UE (bħar-riżultati, il-metodi, l-istrumenti, id-dejta 
xjentifika tar-riċerka, eċċ.) ikun aċċessibbli pubblikament u mifrux b'mod wiesa' (bla ħsara 
għad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali tal-awturi ta' dan l-għarfien, filwaqt li jiġi żgurat l-
interess pubbliku usa' permezz tal-użu tal-għarfien u l-innovazzjoni miċ-ċittadini, il-kumpaniji 
u l-SMEs tal-UE kif ukoll tkabbir soċjali u ekonomiku għall-UE.

Emenda 164
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Għandhom jiġu stabbiliti regoli li 
jamministraw l-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati li jiżguraw li l-
parteċipanti jipproteġu, jisfruttaw u 
jiddiseminaw dawk ir-riżultati kif xieraq, 
b’mod partikolari l-possibbiltà ta’ 
kundizzjonijiet tal-isfruttar addizzjonali fl-

(19) Għandhom jiġu stabbiliti regoli li 
jamministraw l-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati li jiżguraw li l-
parteċipanti jipproteġu, jisfruttaw u 
jiddiseminaw dawk ir-riżultati kif xieraq, 
b’mod partikolari l-possibbiltà ta’ 
kundizzjonijiet tal-isfruttar addizzjonali fl-
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interess strateġiku Ewropew. interess strateġiku Ewropew. Jeħtieġ li ssir 
aktar enfasi fuq l-usa' użu u 
disseminazzjoni possibbli ta' għarfien 
maħluq mill-attivitajiet appoġġati filwaqt 
li tiġi rikonoxxuta l-importanza tal-
protezzjoni tal-proprjetà intellettwali.

Or. en

Emenda 165
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Għandhom jiġu stabbiliti regoli li 
jamministraw l-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati li jiżguraw li l-
parteċipanti jipproteġu, jisfruttaw u 
jiddiseminaw dawk ir-riżultati kif xieraq, 
b’mod partikolari l-possibbiltà ta’ 
kundizzjonijiet tal-isfruttar addizzjonali fl-
interess strateġiku Ewropew.

(19) Għandhom jiġu stabbiliti regoli li 
jamministraw l-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati li jiżguraw li l-
parteċipanti jipproteġu, jisfruttaw u 
jiddiseminaw dawk ir-riżultati kif xieraq, 
b’mod partikolari l-possibbiltà ta’ 
kundizzjonijiet addizzjonali tal-isfruttar, 
disseminazzjoni jew ħruġ ta' liċenzji fl-
interess strateġiku Ewropew, jew meta 
jeżisti interess pubbliku predominanti, u 
għandhom ikunu konformi għalkollox 
mad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Or. en

Emenda 166
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Għandhom jiġu stabbiliti regoli li 
jamministraw l-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati li jiżguraw li l-

(19) Għandhom jiġu stabbiliti regoli li 
jamministraw l-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati li jiżguraw li l-
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parteċipanti jipproteġu, jisfruttaw u 
jiddiseminaw dawk ir-riżultati kif xieraq, 
b’mod partikolari l-possibbiltà ta’
kundizzjonijiet tal-isfruttar addizzjonali fl-
interess strateġiku Ewropew.

parteċipanti jipproteġu, jisfruttaw u 
jiddiseminaw dawk ir-riżultati kif xieraq,
b’mod partikolari regoli għal aċċess 
miftuħ għar-riżultati u d-dejta jew
kundizzjonijiet addizzjonali tal-isfruttar, 
disseminazzjoni jew ħruġ ta' liċenzji fl-
interess strateġiku jew pubbliku Ewropew.

Or. en

Emenda 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Għandhom jiġu stabbiliti regoli li 
jamministraw l-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati li jiżguraw li l-
parteċipanti jipproteġu, jisfruttaw u 
jiddiseminaw dawk ir-riżultati kif xieraq, 
b’mod partikolari l-possibbiltà ta’ 
kundizzjonijiet tal-isfruttar addizzjonali fl-
interess strateġiku Ewropew.

(19) Għandhom jiġu stabbiliti regoli li 
jamministraw l-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati li jiżguraw li l-
parteċipanti jipproteġu, jisfruttaw u 
jiddiseminaw dawk ir-riżultati kif xieraq, 
b’mod partikolari l-possibbiltà ta’ 
kundizzjonijiet addizzjonali tal-isfruttar, 
disseminazzjoni jew ħruġ ta' liċenzji fl-
interess strateġiku Ewropew, jew meta 
jeżisti interess pubbliku predominanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li jiġi massimizzat il-benefiċċju soċjetali tar-riċerka ffinanzjata 
mill-UE. Fil-każ ta' sfidi soċjetali kbar bħas-saħħa, hemm interess pubbliku predominanti fid-
disseminazzjoni rapida u wiesgħa tar-riżultati u fl-aċċessibbiltà universali għall-prodotti tar-
riċerka fil-fruntieri tal-għarfien.

Emenda 168
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Għandhom jiġu stabbiliti regoli li 
jamministraw l-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati li jiżguraw li l-
parteċipanti jipproteġu, jisfruttaw u 
jiddiseminaw dawk ir-riżultati kif xieraq, 
b’mod partikolari l-possibbiltà ta’ 
kundizzjonijiet tal-isfruttar addizzjonali fl-
interess strateġiku Ewropew.

(19) Għandhom jiġu stabbiliti regoli li 
jamministraw l-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati li jiżguraw li l-
parteċipanti jipproteġu, jisfruttaw u 
jiddiseminaw dawk ir-riżultati kif xieraq, 
b’mod partikolari l-possibbiltà ta’ 
kundizzjonijiet addizzjonali tal-isfruttar, 
disseminazzjoni jew ħruġ ta' liċenzji fl-
interess strateġiku Ewropew, jew meta 
jeżisti interess pubbliku predominanti.

Or. en

Emenda 169
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Għandhom jiġu stabbiliti regoli li 
jamministraw l-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati li jiżguraw li l-
parteċipanti jipproteġu, jisfruttaw u 
jiddiseminaw dawk ir-riżultati kif xieraq, 
b’mod partikolari l-possibbiltà ta’ 
kundizzjonijiet tal-isfruttar addizzjonali fl-
interess strateġiku Ewropew.

(19) Għandhom jiġu stabbiliti regoli li 
jamministraw l-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati li jiżguraw li l-
parteċipanti jipproteġu, jisfruttaw u 
jiddiseminaw dawk ir-riżultati kif xieraq, 
b’mod partikolari l-possibbiltà ta’ 
kundizzjonijiet addizzjonali tal-aċċess 
miftuħ, tad-disseminazzjoni jew tal-
isfruttar fl-interess strateġiku Ewropew.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-kompetenzi żviluppati mir-riċerka ffinanzjata mill-UE jridu jkunu aktar aċċessibbli, sabiex 
ir-riżultati jkunu ta' benefiċċju għall-pubbliku u ma jibqgħux privati u kunfidenzjali.

Emenda 170
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Ir-riċerka u l-innovazzjoni kollha 
jibnu fuq il-kapaċità tax-xjentisti, l-
istituzzjonijiet tar-riċerka, in-negozji u ċ-
ċittadini li jkollhom aċċess miftuħ għall-
informazzjoni xjentifika, jikkondividuha u 
jużawha. Sabiex jiżdiedu ċ-ċirkulazzjoni u 
l-isfruttar tal-għarfien, aċċess miftuħ bla 
ħlas għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi, li 
huma diġà mħaddna fis-Seba’ Programm 
ta' Qafas, għandu jkun il-prinċipju 
ġenerali għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi 
li jingħataw finanzjament pubbliku min 
Orizzont 2020. Barra minn hekk, 
Orizzont 2020 għandu jniedi l-prattika ta' 
aċċess miftuħ għad-dejta xjentifika 
prodotta jew miġbura minn riċerka 
ffinanzjata mill-pubbliku bl-għan li 
aċċess miftuħ għal dejta bħal din isir ir-
regola ġenerali sal-2020.

Or. en

Emenda 171
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Sabiex tissaħħaħ it-trasparenza, il-
Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament 
rilevanti għandhom jieħdu passi biex, fuq 
talba minn ċittadini tal-UE jew mir-
rappreżentanti eletti direttament tagħhom, 
jiġu żvelati d-dettalji ta' proġetti mwettqa 
skont dan il-programm. 

Or. en
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Emenda 172
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 19b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) Għandhom jiġu stabbiliti 
kundizzjonijiet addizzjonali ta' 
sfruttament u disseminazzjoni għal 
riżultati li jikkonċernaw teknoloġiji 
b'potenzjal li jittrattaw sfidi soċjetali kbar, 
pereżempju l-iżvilupp f'teknoloġija 
medika ġdida (eż. mediċini, għodda 
djanjostika jew tilqim) jew f'teknoloġiji 
għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima.

Or. en

Emenda 173
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 19b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19b) Ir-riċerka u l-innovazzjoni kollha 
jibnu fuq il-kapaċità tax-xjentisti, l-
istituzzjonijiet tar-riċerka, in-negozji u ċ-
ċittadini li jkollhom aċċess miftuħ għall-
informazzjoni xjentifika, jikkondividuha u 
jużawha. Madankollu, id-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali għandhom jiġu 
rispettati.

Or. en

Emenda 174
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 19c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19c) Fil-proċess tal-għażla tal-proposti, 
il-kriterju tal-impatt għandu jinkludi l-
kobor potenzjali tad-disseminazzjoni u d-
disponibbiltà pubblika tar-riżultati u d-
dejta tar-riċerka, filwaqt li tingħata 
prijorità lil proġetti li potenzjalment 
jinvolvu disseminazzjoni usa' u l-isfruttar 
tar-riżultati.

Or. en

Emenda 175
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 19d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19d) L-istabbiliment ta' pools ta' 
privattivi għandu jitħeġġeġ sabiex tkun 
tista' tiġi kondiviża dejta xjentifika 
brevettata u jkunu jistgħu jiżdiedu l-
isforzi kollaborattivi u l-kooperazzjoni fir-
riċerka u l-iżvilupp dwar ħtiġijiet 
teknoloġiċi speċifiċi. Dan il-mekkaniżmu 
jkun partikolarment xieraq għal 
teknoloġiji li jkunu kemm kumplessi kif 
ukoll għaljin, biex b'hekk jiġi evitat l-
imblukkar ta' riċerka minħabba 
sitwazzjonijiet ta' "patent thicket".

Or. en

Emenda 176
Peter Skinner
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Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Il-programmi bl-għan li tiżdied 
kemm ir-riċerka innovattiva attwali kif 
ukoll dik ippjanata għandhom jinfetħu 
biex idaħħlu r-riċerka nukleari bħala 
parti mil-lista tagħhom ta' kategoriji ta' 
riċerka applikabbli. Il-Programm Eureka 
Eurostars u Azzjonijiet Marie Curie 
għandhom iwessgħu r-regoli tal-
parteċipazzjoni tagħhom biex ikunu 
jistgħu jipparteċipaw l-SMEs involuti fir-
riċerka nukleari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-SMEs huma vitali għall-ekonomija tal-Ewropa iżda spiss huma sottorappreżentati fir-
rigward tar-riċerka nukleari. Huwa importanti li ċerti programmi tal-Unjoni mfassla biex 
itejbu s-sitwazzjoni tal-SMEs ma jeskludux lil dawk involuti fir-riċerka nukleari.

Emenda 177
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi wkoll ir-
regoli li jamministraw id-disseminazzjoni
tar-riżultati.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi wkoll ir-
regoli li jamministraw l-isfruttament u d-
disseminazzjoni tar-riżultati.

Or. en

Emenda 178
Francesco De Angelis
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Korp ta’ finanzjament jista' jistabbilixxi 
regoli li jitbiegħdu minn dawk stabbiliti 
f’dan ir-Regolament jew ir-Regolament 
(UE) Nru XX/2012 [ir-Regolament 
Finanzjarju] jekk ikun hemm provediment 
għal dan fl-att bażiku jew, soġġett għall-
kunsens tal-Kummissjoni, jekk il-ħtiġijiet 
operattivi speċifiċi tagħha jeħtieġu hekk.

3. L-EIT jista' jistabbilixxi regoli li 
jitbiegħdu minn dawk stabbiliti f’dan ir-
Regolament jew ir-Regolament (UE) 
Nru XX/2012 [ir-Regolament Finanzjarju] 
jekk ikun hemm provediment għal dan fl-
att bażiku jew, soġġett għall-kunsens tal-
Kummissjoni, jekk il-ħtiġijiet operattivi 
speċifiċi tagħha jeħtieġu hekk, b'mod 
partikolari b'rabta mas-sjieda, id-drittijiet 
ta' aċċess u l-isfruttament u d-
disseminazzjoni tar-riżultati.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-EIT jrid ikollu livell ta' indipendenza fil-ġestjoni ta' kwistjonijiet li jaqgħu fl-ambitu tal-
kompetenza tiegħu u b'rabta ma' kwistjonijiet ta' proprjetà intellettwali u l-isfruttament u d-
disseminazzjoni ta' riżultati.

Emenda 179
Norbert Glante

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Korp ta’ finanzjament jista' jistabbilixxi 
regoli li jitbiegħdu minn dawk stabbiliti 
f’dan ir-Regolament jew ir-Regolament 
(UE) Nru XX/2012 [ir-Regolament 
Finanzjarju] jekk ikun hemm provediment 
għal dan fl-att bażiku jew, soġġett għall-
kunsens tal-Kummissjoni, jekk il-ħtiġijiet 
operattivi speċifiċi tagħha jeħtieġu hekk.

3. L-EIT jista' jistabbilixxi regoli li 
jitbiegħdu minn dawk stabbiliti f’dan ir-
Regolament jew ir-Regolament (UE) 
Nru XX/2012 [ir-Regolament Finanzjarju] 
jekk ikun hemm provediment għal dan fl-
att bażiku jew, soġġett għall-kunsens tal-
Kummissjoni, jekk il-ħtiġijiet operattivi 
speċifiċi tagħha jeħtieġu hekk.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Waħda mit-talbiet ewlenin b'rabta mas-simplifikazzjoni kienet – inter alia b'riżultat tal-
proċedura ta' konsultazzjoni rilevanti – li għandha tiġi żgurata l-validità tar-regoli uniformi 
dwar il-parteċipazzjoni fil-programmi kollha ffinanzjati jew kofinanzjati minn Orizzont 2020.
Dan japplika b'mod partikolari għat-trasparenza u l-ftuħ tal-programmi u għal 
dispożizzjonijiet li jikkonċernaw id-drittijiet ta' salvagwardja u l-kundizzjonijiet ta' 
finanzjament. Bl-unika eċċezzjoni espliċitament indikata, din it-talba tqieset fl-emenda.

Emenda 180
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) 'azzjoni' tfisser proġett;

Or. en

Emenda 181
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) 'sfond' tfisser kwalunkwe dejta, tagħrif 
u/jew informazzjoni fi kwalunkwe forma 
jew natura kif ukoll kwalunkwe dritt bħal 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali li huma 
(i) miżmuma minn parteċipanti qabel l-
adeżjoni tagħhom mal-azzjoni u (ii) 
identifikati mill-parteċipanti skont l-
Artikolu 42;

(4) 'sfond' tfisser kwalunkwe dejta, tagħrif 
u/jew informazzjoni fi kwalunkwe forma 
jew natura kif ukoll kwalunkwe dritt bħal 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali li huma 
(i) miżmuma minn parteċipanti qabel l-
adeżjoni tagħhom ma' ftehim ta' għotja 
jew (ii) maħluqa barra l-azzjoni u inklużi 
fl-azzjoni mill-parteċipant li għandu d-
drittijiet u li (iii) kemm fil-każ (i) kif ukoll 
fil-każ (ii) huma meħtieġa sabiex l-azzjoni 
tiġi implimentata jew biex jintużaw ir-
riżultati tal-azzjoni; 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Orizzont 2020 m'għandux jiddevja mill-FP7 fir-rigward tad-definizzjoni ta' għarfien eżistenti 
u drittijiet ta' salvagwardja.

Emenda 182
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) 'sfond' tfisser kwalunkwe dejta, tagħrif 
u/jew informazzjoni fi kwalunkwe forma 
jew natura kif ukoll kwalunkwe dritt bħal 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali li huma 
(i) miżmuma minn parteċipanti qabel l-
adeżjoni tagħhom mal-azzjoni u (ii) 
identifikati mill-parteċipanti skont l-
Artikolu 42;

(4) 'sfond' tfisser kwalunkwe dejta, tagħrif 
u/jew informazzjoni fi kwalunkwe forma 
jew natura kif ukoll kwalunkwe dritt bħal 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali li huma 
(i) miżmuma minn parteċipanti qabel l-
adeżjoni tagħhom mal-azzjoni jew qabel l-
applikazzjoni li tressqet qabel l-adeżjoni 
tagħhom mal-azzjoni u (ii) identifikati 
mill-parteċipanti skont l-Artikolu 42 u (iii) 
li huma meħtieġa għat-twettiq tal-azzjoni 
indiretta jew biex jintużaw ir-riżultati tal-
azzjoni indiretta;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-bidliet ġew proposti mill-koordinaturi DESCA.

Emenda 183
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) 'sfond' tfisser kwalunkwe dejta, tagħrif 
u/jew informazzjoni fi kwalunkwe forma 
jew natura kif ukoll kwalunkwe dritt bħal 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali li huma 
(i) miżmuma minn parteċipanti qabel l-

(4) 'sfond' tfisser kwalunkwe dejta, tagħrif 
u/jew informazzjoni fi kwalunkwe forma 
jew natura kif ukoll kwalunkwe dritt bħal 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali li huma 
(i) miżmuma minn parteċipanti qabel l-
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adeżjoni tagħhom mal-azzjoni u (ii) 
identifikati mill-parteċipanti skont l-
Artikolu 42;

adeżjoni tagħhom mal-azzjoni jew qabel l-
applikazzjoni li tressqet qabel l-adeżjoni 
tagħhom mal-azzjoni, u (ii) identifikati 
mill-parteċipanti skont l-Artikolu 42 u (iii) 
li huma meħtieġa għat-twettiq tal-azzjoni 
indiretta jew biex jintużaw ir-riżultati tal-
azzjoni indiretta;

Or. en

Emenda 184
Norbert Glante

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) 'sfond' tfisser kwalunkwe dejta, tagħrif 
u/jew informazzjoni fi kwalunkwe forma 
jew natura kif ukoll kwalunkwe dritt bħal 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali li huma 
(i) miżmuma minn parteċipanti qabel l-
adeżjoni tagħhom mal-azzjoni u (ii) 
identifikati mill-parteċipanti skont l-
Artikolu 42;

(4) 'sfond' tfisser kwalunkwe dejta, tagħrif 
u/jew informazzjoni fi kwalunkwe forma 
jew natura kif ukoll kwalunkwe dritt bħal 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali li huma 
(i) miżmuma minn parteċipanti qabel l-
adeżjoni tagħhom mal-azzjoni u (ii) 
meħtieġa sabiex tiġi implimentata l-
azzjoni indiretta jew biex jintużaw ir-
riżultati tal-azzjoni indiretta u (iii) 
identifikati mill-parteċipanti skont l-
Artikolu 42;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kriterju inserit irriżulta neċessarju matul l-FP attwali.

Emenda 185
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) 'sfond' tfisser kwalunkwe dejta, tagħrif 
u/jew informazzjoni fi kwalunkwe forma 
jew natura kif ukoll kwalunkwe dritt bħal 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali li huma 
(i) miżmuma minn parteċipanti qabel l-
adeżjoni tagħhom mal-azzjoni u (ii) 
identifikati mill-parteċipanti skont l-
Artikolu 42;

(4) 'sfond' tfisser kwalunkwe dejta, tagħrif 
u/jew informazzjoni fi kwalunkwe forma 
jew natura kif ukoll kwalunkwe dritt bħal 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali li huma 
(i) miżmuma minn parteċipanti qabel l-
adeżjoni tagħhom mal-azzjoni u (ii) 
identifikati mill-parteċipanti skont l-
Artikolu 42, li huma meħtieġa għat-
twettiq tal-azzjoni indiretta jew biex 
jintużaw ir-riżultati tal-azzjoni indiretta;

Or. en

Emenda 186
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) 'sfond' tfisser kwalunkwe dejta, tagħrif 
u/jew informazzjoni fi kwalunkwe forma 
jew natura kif ukoll kwalunkwe dritt bħal 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali li huma 
(i) miżmuma minn parteċipanti qabel l-
adeżjoni tagħhom mal-azzjoni u (ii) 
identifikati mill-parteċipanti skont l-
Artikolu 42;

(4) 'sfond' tfisser kwalunkwe dejta, tagħrif 
u/jew informazzjoni fi kwalunkwe forma 
jew natura kif ukoll kwalunkwe dritt bħal 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali li huma 
(i) miżmuma minn parteċipanti qabel l-
adeżjoni tagħhom mal-azzjoni, (ii) 
meħtieġa sabiex tiġi implimentata l-
azzjoni indiretta jew biex jintużaw ir-
riżultati tal-azzjoni indiretta, u (iii) 
identifikati mill-parteċipanti skont l-
Artikolu 42;

Or. en

Emenda 187
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) 'sfond' tfisser kwalunkwe dejta, tagħrif 
u/jew informazzjoni fi kwalunkwe forma 
jew natura kif ukoll kwalunkwe dritt bħal 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali li huma 
(i) miżmuma minn parteċipanti qabel l-
adeżjoni tagħhom mal-azzjoni u (ii) 
identifikati mill-parteċipanti skont l-
Artikolu 42;

(4) 'sfond' tfisser ir-riżorsi tanġibbli bħall-
prototipi, kif ukoll kwalunkwe dejta, 
tagħrif u/jew informazzjoni fi kwalunkwe 
forma jew natura kif ukoll kwalunkwe dritt 
bħal drittijiet ta’ proprjetà intellettwali li 
huma (i) miżmuma minn parteċipanti qabel 
l-adeżjoni tagħhom mal-azzjoni u (ii) 
identifikati mill-parteċipanti skont l-
Artikolu 42;

Or. en

Emenda 188
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) 'aċċess meħtieġ' tfisser:
(a) fil-kuntest tal-implimentazzjoni tal-
azzjoni:
l-aċċess huwa meħtieġ jekk, mingħajr l-
għoti tad-drittijiet ta' aċċess, it-twettiq tal-
kompiti assenjati lill-parti benefiċjarja 
jkun impossibbli, jiddewwem b'mod 
sinifikanti, jew jeħtieġ riżorsi finanzjarji 
jew umani addizzjonali sinifikanti.
(b) fil-kuntest tal-użu tar-riżultati proprji:
l-aċċess huwa meħtieġ jeek, mingħajr l-
għoti ta' tali drittijiet ta' aċċess, l-użu tar-
riżultati proprji jkun teknikament jew 
legalment impossibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-bidliet ġew proposti mill-koordinaturi DESCA.
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Emenda 189
Christian Ehler, Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) 'żvilupp sperimentali' tfisser l-
akkwist, il-kombinazzjoni, it-tiswir u l-użu 
ta' għarfien u kompetenzi eżistenti 
xjentifiċi, teknoloġiċi u kummerċjali u 
għarfien u kompetenzi rilevanti oħra bl-
għan li jitfasslu pjanijiet u arranġamenti 
jew diżinji għal prodotti, proċessi jew 
servizzi ġodda, mibdula jew imtejba, 
inklużi attivitajiet bħall-prototipar, il-
produzzjoni sperimentali, l-ittestjar, id-
dimostrazzjoni, il-proġetti pilota, u l-
applikazzjoni kummerċjali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi jeħtieġ li tiġi stabbilita differenza fil-finanzjament, din id-differenza għandha tkun 
ibbażata fuq definizzjoni koerenti li titfassal skont il-kunċett rikonoxxut li ssir distinzjoni bejn 
l-attivitajiet ta' riċerka u l-attivitajiet eqreb is-suq. Jidher li d-definizzjoni ta' 'żvilupp 
sperimentali' stabbilita fil-Qafas Komunitarju attwali għall-Għajnuna mill-Istat għar-Riċerka 
u l-Iżvilupp u l-Innovazzjoni (2006/C 323/01) hija l-aktar waħda xierqa.

Emenda 190
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) 'sejħa għal proposti' tfisser avviż li 
jistieden proposti għal riċerka;

Or. en
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Emenda 191
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) 'aċċess meħtieġ' tfisser: fil-kuntest 
tal-implimentazzjoni tal-azzjoni l-aċċess 
huwa meħtieġ jekk, mingħajr l-għoti tad-
drittijiet ta' aċċess għar-riżultati jew l-
isfond, it-twettiq tal-kompiti assenjati lill-
parteċipant benefiċjarju jkun impossibbli, 
jiddewwem b'mod sinifikanti, jew jeħtieġ 
riżorsi finanzjarji jew umani addizzjonali 
sinifikanti; fil-kuntest tal-isfruttament tar-
riżultati l-aċċess huwa meħtieġ jekk, 
mingħajr l-għoti tad-drittijiet ta' aċċess 
għar-riżultati jew l-isfond, l-isfruttament 
tar-riżultati jkun teknikament jew 
legalment impossibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

'Meħtieġ': dan it-terminu jrid jiġi definit, billi hija l-ħtieġa għal riżultati u/jew sfond li 
tipprovdi l-ġustifikazzjoni għal talbiet mill-parteċipanti għal drittijiet ta' aċċess.

Emenda 192
Jean-Pierre Audy

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5c) 'konsorzju' tfisser grupp ta' 
parteċipanti li jiftiehmu li jaħdmu 
flimkien biex iressqu proposta u 
potenzjalment jaħdmu fuq azzjoni. 
Konsorzju huwa magħmul minn 
koordinatur u sħab operattivi.
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Or. en

Emenda 193
Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) 'azzjoni ta’ koordinazzjoni u appoġġ' 
tfisser azzjoni li tikkonsisti primarjament 
minn miżuri ta’ akkumpanjament bħal 
disseminazzjoni, sensibilizzazzjoni u 
komunikazzjoni, netwerking, servizzi ta’ 
koordinazzjoni jew appoġġ, djalogi ta’ 
politika u eżerċizzji ta’ tagħlim reċiproku u 
studji, inkluż studji dwar disinn għal 
infrastruttura ġdida;

(6) 'azzjoni ta’ koordinazzjoni u appoġġ' 
tfisser azzjoni li tikkonsisti primarjament 
minn miżuri ta’ akkumpanjament bħal 
disseminazzjoni, sensibilizzazzjoni u 
komunikazzjoni, netwerking, servizzi ta’ 
koordinazzjoni jew appoġġ, 
parteċipazzjoni f'attivitajiet ta' 
standardizzazzjoni, djalogi ta’ politika u 
eżerċizzji ta’ tagħlim reċiproku u studji, 
inkluż studji dwar disinn għal infrastruttura 
ġdida;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipanti għandhom jiġu inkoraġġuti jintroduċu r-riżultati tar-riċerka fl-attivitajiet ta' 
standardizzazzjoni u viċe versa. L-istandardizzazzjoni għandha rwol importanti fid-
disseminazzjoni tar-riżultati tar-riċerka.

Emenda 194
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) 'koordinatur' imexxi u jirrappreżenta 
l-konsorzju u l-proposta/proġett, filwaqt li 
jaġixxi bħala l-punt ta' kuntatt mal-
Kummissjoni.

Or. en
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Emenda 195
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) 'disseminazzjoni' tfisser l-iżvelar 
pubbliku tar-riżultati permezz ta’ 
kwalunkwe mezz xieraq (minbarra dawk li 
jirriżultaw mill-protezzjoni jew tal-isfruttar 
tar-riżultati), inkluż permezz tal-
pubblikazzjoni fi kwalunkwe mezz;

(7) 'disseminazzjoni' tfisser l-iżvelar 
pubbliku tar-riżultati permezz ta’ 
kwalunkwe mezz xieraq (minbarra dawk li 
jirriżultaw mill-protezzjoni jew tal-isfruttar 
tar-riżultati), inkluż permezz tal-
pubblikazzjoni, fi kwalunkwe mezz, ta' 
artikli li jippreżentaw ir-riżultati tar-
riċerka bħal pereżempju 
pubblikazzjonijiet xjentifiċi f'ġurnali 
soġġetti għal evalvazzjoni inter pares;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pubblikazzjoni tar-riżultati tar-riċerka hija parti essenzjali tal-metodu xjentifiku. Jekk huma 
jkunu qegħdin jiddeskrivu esperimenti jew kalkoli, jridu jipprovdu biżżejjed dettalji sabiex 
riċerkatur indipendenti jkun jista' jirrepeti l-esperiment jew il-kalkolu biex jivverifika r-
riżultati.

Emenda 196
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) 'disseminazzjoni' tfisser l-iżvelar 
pubbliku tar-riżultati permezz ta’ 
kwalunkwe mezz xieraq (minbarra dawk li 
jirriżultaw mill-protezzjoni jew tal-isfruttar 
tar-riżultati), inkluż permezz tal-
pubblikazzjoni fi kwalunkwe mezz;

(7) 'disseminazzjoni' tfisser l-iżvelar 
pubbliku tar-riżultati permezz ta’ 
kwalunkwe mezz xieraq (minbarra dawk li 
jirriżultaw mill-protezzjoni jew tal-isfruttar 
tar-riżultati), inkluż permezz ta' xogħol 
ippubblikat fi kwalunkwe mezz;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

It-termini "deskrizzjoni, analiżi u interpretazzjoni tar-riċerka" jillimitaw il-kunċett u l-
kontenut ta' pubblikazzjoni. Id-definizzjoni "xogħol ippubblikat" hija aktar inklużiva ta' forom 
potenzjali oħra ta' pubblikazzjonijiet u ma tillimitax l-ambitu inutilment.

Emenda 197
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) 'disseminazzjoni' tfisser l-iżvelar 
pubbliku tar-riżultati permezz ta’ 
kwalunkwe mezz xieraq (minbarra dawk li 
jirriżultaw mill-protezzjoni jew tal-isfruttar 
tar-riżultati), inkluż permezz tal-
pubblikazzjoni fi kwalunkwe mezz;

(7) 'disseminazzjoni' tfisser l-iżvelar 
pubbliku tar-riżultati permezz ta’ 
kwalunkwe mezz xieraq (minbarra dawk li 
jirriżultaw mill-protezzjoni jew tal-isfruttar 
tar-riżultati), inkluż permezz tal-
pubblikazzjonijiet fi kwalunkwe mezz;

Or. en

Emenda 198
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) 'żvilupp sperimentali' tfisser l-
akkwist, il-kombinazzjoni, it-tiswir u l-użu 
ta' għarfien u kompetenzi eżistenti 
xjentifiċi, teknoloġiċi u kummerċjali u 
għarfien u kompetenzi rilevanti oħra bl-
għan li jitfasslu pjanijiet u arranġamenti 
jew diżinji għal prodotti, proċessi jew 
servizzi ġodda, mibdula jew imtejba. 
Dawn jistgħu jinkludu, pereżempju, 
attivitajiet oħra bl-għan tad-definizzjoni 
kunċettwali, l-ippjanar u d-
dokumentazzjoni ta' prodotti, proċessi u 
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servizzi ġodda. L-attivitajiet jistgħu 
jinkludu t-tfassil ta' abbozzi, diżinji, 
pjanijiet u dokumentazzjoni oħra, 
sakemm ma jkunux maħsuba għal użu 
kummerċjali. L-iżvilupp ta' prototipi u 
proġetti pilota li jistgħu jintużaw 
kummerċjalment huwa inkluż ukoll meta 
l-prototip neċessarjament ikun il-prodott 
kummerċjali aħħari u meta jkun għali 
wisq li dan jiġi fabbrikat biss għal 
skopijiet ta' dimostrazzjoni u validazzjoni. 
F'każ ta' użu kummerċjali sussegwenti ta' 
proġetti pilota jew ta' dimostrazzjoni, 
kwalunkwe dħul iġġenerat minn tali użu 
jrid jitnaqqas mill-kostijiet eliġibbli. Il-
produzzjoni sperimentali u l-ittestjar ta' 
prodotti, proċessi u servizzi huma eliġibbli 
wkoll, sakemm dawn ma jkunux jistgħu 
jintużaw u jinbidlu biex jintużaw 
f'applikazzjonijiet industrijali jew 
kummerċjalment. L-iżvilupp sperimentali 
ma jinkludix il-bidliet perjodiċi jew ta' 
rutina li jsiru fi prodotti, linji ta' 
produzzjoni, proċessi ta' manifattura, 
servizzi eżistenti u operazzjonijiet oħra li 
jkunu għaddejjin, anke jekk tali bidliet 
jistgħu jfissru titjib.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni meħuda mill-Qafas għall-Għajnuna mill-Istat għar-Riċerka u l-Iżvilupp.

Emenda 199
Norbert Glante

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) 'sfruttament tar-riżultat' tfisser użu 
dirett u indirett tar-riżultati għal aktar 
xogħol ta' riċerka jew biex jiġu żviluppati, 
manifatturati u kummerċjalizzati prodott 
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jew proċedura jew biex jiġi żviluppat u 
mogħti servizz, irrispettivament mill-
attivitajiet li l-azzjoni indiretta tkun 
relatata magħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-isfruttament tar-riżultati jrid jiġi definit biex jintwera li dan il-komponent huwa 
partikolarment importanti fl-approċċ il-ġdid għall-innovazzjoni mdaħħal minn Orizzont 2020.

Emenda 200
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) 'kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli' 
tfisser termini finanzjarji u oħrajn li jqisu 
ċ-ċirkustanzi speċifiċi tat-talba għal 
aċċess, b'mod partikolari l-valur attwali 
jew potenzjali tal-għarfien miksub jew 
diġà eżistenti li jintalab l-aċċess għalih 
u/jew l-ambitu, id-durata u kwalunkwe 
karatteristika oħra tal-użu previst;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-frażi "ġusti u raġonevoli" (kumpens/kundizzjonijiet) tintuża fir-Regolament. Madankollu, 
ma tintużax esklużivament meta ssir referenza għall-aċċess. L-emenda m'għandhiex tkun 
preġudikata u għandha tinqara kif propost.

Emenda 201
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) 'kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli' 
tfisser kundizzjonijiet xierqa inklużi 
termini finanzjarji possibbli, filwaqt li 
jitqiesu ċ-ċirkustanzi speċifiċi tat-talba 
għal aċċess, li jistgħu jiġu determinati 
mill-valur attwali jew potenzjali tar-
riżultati jew tal-għarfien diġà eżistenti li 
jintalab l-aċċess għalih u/jew l-ambitu, id-
durata jew kwalunkwe karatteristika oħra 
tal-isfruttament previst;

Or. en

(In reference to Amendment 20; PE489.632v01-00)

Emenda 202
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) 'sfruttament' tfisser l-użu dirett jew 
indirett tar-riżultati f'attivitajiet oħra ta' 
riċerka għajr dawk koperti mill-azzjoni 
indiretta konċernata, jew għall-iżvilupp, 
il-ħolqien u l-kummerċjalizzazzjoni ta' 
prodott jew proċess, jew għall-ħolqien u l-
għoti ta' servizz;

Or. en

Emenda 203
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) 'sfruttament' tfisser l-użu dirett tar-
riżultati għall-iżvilupp, il-ħolqien u l-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodott jew 
proċess, jew għall-ħolqien jew il-
forniment ta' servizz;

Or. en

Emenda 204
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) 'kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli' 
tfisser termini, inklużi kundizzjonijiet 
ħielsa mir-royalties, li jikkunsidraw iċ-
ċirkustanzi speċifiċi tat-talba għal aċċess 
u/jew l-ambitu, id-durata jew karatteristiċi 
oħra tal-użu previst;

Or. en

Emenda 205
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) 'entità legali’ tfisser impriżi, ċentri ta’ 
riċerka u universitajiet, li jinkludu
kwalunkwe persuna fiżika, jew kwalunkwe 
persuna legali maħluqa taħt il-liġi 
nazzjonali, il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi 
internazzjonali, li għandha personalità 

(10) 'entità legali’ tfisser kwalunkwe 
persuna fiżika, jew kwalunkwe persuna 
ġuridika maħluqa taħt il-liġi nazzjonali, il-
liġi tal-Unjoni jew il-liġi internazzjonali, li 
għandha personalità legali u li tista', meta 
taġixxi f’isimha stess, teżerċita drittijiet u 
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legali u li tista', meta taġixxi f’isimha stess, 
teżerċita drittijiet u tkun soġġetta għal 
obbligi;

tkun soġġetta għal obbligi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi simplifikata d-definizzjoni ta' entità legali u biex jitneħħa kull dubju dwar i-
trattament ugwali bejn persuni fiżiċi u ġuridiċi f'Orizzont 2020. Id-definizzjoni proposta hija 
konformi għalkollox mad-definizzjoni użata fir-regoli dwar il-parteċipazzjoni tal-FP7.

Emenda 206
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) 'entità legali’ tfisser impriżi, ċentri ta’ 
riċerka u universitajiet, li jinkludu 
kwalunkwe persuna fiżika, jew kwalunkwe 
persuna legali maħluqa taħt il-liġi 
nazzjonali, il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi 
internazzjonali, li għandha personalità 
legali u li tista', meta taġixxi f’isimha stess, 
teżerċita drittijiet u tkun soġġetta għal 
obbligi;

(10) 'entità legali’ tfisser impriżi, ċentri ta’ 
riċerka, universitajiet u organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili, li jinkludu kwalunkwe 
persuna fiżika, jew kwalunkwe persuna 
ġuridika maħluqa taħt il-liġi nazzjonali, il-
liġi tal-Unjoni jew il-liġi internazzjonali, li 
għandha personalità legali u li tista', meta 
taġixxi f’isimha stess, teżerċita drittijiet u 
tkun soġġetta għal obbligi;

Or. en

Emenda 207
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) 'entità legali’ tfisser impriżi, ċentri ta’ 
riċerka u universitajiet, li jinkludu 
kwalunkwe persuna fiżika, jew kwalunkwe 

(10) 'entità legali’ tfisser impriżi, ċentri ta’ 
riċerka u universitajiet, li jinkludu 
kwalunkwe persuna fiżika, jew kwalunkwe 
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persuna legali maħluqa taħt il-liġi 
nazzjonali, il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi 
internazzjonali, li għandha personalità 
legali u li tista', meta taġixxi f’isimha stess, 
teżerċita drittijiet u tkun soġġetta għal 
obbligi;

persuna ġuridika maħluqa taħt il-liġi 
nazzjonali, il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi 
internazzjonali, li għandha personalità 
legali u li tista', meta taġixxi f’isimha stess, 
teżerċita drittijiet u tkun soġġetta għal 
obbligi; dawn jinkludu organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili u bla skop ta' qligħ;

Or. en

Emenda 208
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) 'entità legali’ tfisser impriżi, ċentri ta’ 
riċerka u universitajiet, li jinkludu 
kwalunkwe persuna fiżika, jew kwalunkwe 
persuna legali maħluqa taħt il-liġi 
nazzjonali, il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi 
internazzjonali, li għandha personalità 
legali u li tista', meta taġixxi f’isimha stess, 
teżerċita drittijiet u tkun soġġetta għal 
obbligi;

(10) 'entità legali’ tfisser impriżi, ċentri ta’ 
riċerka, universitajiet u organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili, li jinkludu kwalunkwe 
persuna ġuridika, jew kwalunkwe persuna 
legali maħluqa taħt il-liġi nazzjonali, il-liġi 
tal-Unjoni jew il-liġi internazzjonali, li 
għandha personalità legali u li tista', meta 
taġixxi f’isimha stess, teżerċita drittijiet u 
tkun soġġetta għal obbligi;

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li ssir enfasi fuq ir-rwol tal-organizzazzjonijiet ċivili fir-RŻI u 
biex li jiġi ffaċilitat l-iskambju bejn ix-xjenza u s-soċjetà.

Emenda 209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) 'entità legali’ tfisser impriżi, ċentri ta’ (10) 'entità legali’ tfisser impriżi, ċentri ta’ 
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riċerka u universitajiet, li jinkludu 
kwalunkwe persuna fiżika, jew kwalunkwe 
persuna legali maħluqa taħt il-liġi 
nazzjonali, il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi 
internazzjonali, li għandha personalità 
legali u li tista', meta taġixxi f’isimha stess, 
teżerċita drittijiet u tkun soġġetta għal 
obbligi;

riċerka u universitajiet jew istituzzjonijiet 
oħra tar-riċerka u l-innovazzjoni, li 
jinkludu kwalunkwe persuna fiżika, jew 
kwalunkwe persuna ġuridika maħluqa taħt 
il-liġi nazzjonali, il-liġi tal-Unjoni jew il-
liġi internazzjonali, li għandha personalità 
legali u li tista', meta taġixxi f’isimha stess, 
teżerċita drittijiet u tkun soġġetta għal 
obbligi;

Or. en

Emenda 210
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) 'entità legali’ tfisser impriżi, ċentri ta’ 
riċerka u universitajiet, li jinkludu 
kwalunkwe persuna fiżika, jew kwalunkwe 
persuna legali maħluqa taħt il-liġi 
nazzjonali, il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi 
internazzjonali, li għandha personalità 
legali u li tista', meta taġixxi f’isimha stess, 
teżerċita drittijiet u tkun soġġetta għal 
obbligi;

(10) 'entità legali’ tfisser impriżi, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, ċentri 
ta’ riċerka u universitajiet, li jinkludu 
kwalunkwe persuna fiżika, jew kwalunkwe 
persuna ġuridika maħluqa taħt il-liġi 
nazzjonali, il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi 
internazzjonali, li għandha personalità 
legali u li tista', meta taġixxi f’isimha stess, 
teżerċita drittijiet u tkun soġġetta għal 
obbligi;

Or. en

Emenda 211
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) 'entità legali bla skop ta' qligħ' 
tfisser entità legali li skont il-liġi 
m'għandux ikollha għan li tagħmel il-
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qligħ u/jew li għandha obbligu legali jew 
statutorju li ma tqassamx qligħ u/jew li 
hija rikonoxxuta bħala tali mill-
awtoritajiet nazzjonali, internazzjonali jew 
tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 212
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) 'riżultati' tfisser kwalunkwe dejta, 
għarfien u informazzjoni fi kwalunkwe 
forma jew natura, sew jekk jistgħu jiġu 
protetti kif ukoll jekk le, li jiġu ġġenerati 
fl-azzjoni kif ukoll kwalunkwe dritt 
marbut, inkluż drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali;

(15) 'riżultati' tfisser kwalunkwe dejta, 
għarfien u informazzjoni, oġġett u output 
tanġibbli ieħor fi kwalunkwe forma jew 
natura, sew jekk jistgħu jiġu protetti kif 
ukoll jekk le, li jiġu ġġenerati fl-azzjoni kif 
ukoll kwalunkwe dritt marbut, inkluż 
drittijiet tal-proprjetà intellettwali bħad-
drittijiet tal-awtur; id-drittijiet ta' diżinn; 
id-drittijiet tal-privattivi; id-drittijiet ta' 
varjetajiet ta' pjanti u forom simili ta' 
protezzjoni; iżda esklużi dejta, għarfien u 
informazzjoni ġenerati minn parteċipant 
f'konnessjoni ma' azzjoni speċifika iżda li 
ma jaqgħux fl-ambitu tal-objettivi ta' dik 
l-azzjoni speċifika u mhumiex meħtieġa 
għall-implimentazzjoni tal-proġett 
speċifiku jew għall-isfruttament tar-
riżultati miksuba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tat-terminu 'riżultati' għandha tkopri wkoll l-outputs tanġibbli.

Emenda 213
Christian Ehler
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) 'riżultati' tfisser kwalunkwe dejta, 
għarfien u informazzjoni fi kwalunkwe 
forma jew natura, sew jekk jistgħu jiġu 
protetti kif ukoll jekk le, li jiġu ġġenerati 
fl-azzjoni kif ukoll kwalunkwe dritt 
marbut, inkluż drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali;

(15) 'riżultati' tfisser kwalunkwe dejta, 
għarfien, informazzjoni, oġġett u output 
tanġibbli ieħor fi kwalunkwe forma jew 
natura, sew jekk jistgħu jiġu protetti kif 
ukoll jekk le, li jiġu ġġenerati fl-azzjoni kif 
ukoll kwalunkwe dritt marbut, inkluż 
drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Għall-
finijiet ta' dan ir-Regolament, il-
pubblikazzjonijiet m'għandhomx jitqiesu 
bħala riżultati;

Or. en

Emenda 214
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) 'riżultati' tfisser kwalunkwe dejta, 
għarfien u informazzjoni fi kwalunkwe 
forma jew natura, sew jekk jistgħu jiġu 
protetti kif ukoll jekk le, li jiġu ġġenerati 
fl-azzjoni kif ukoll kwalunkwe dritt 
marbut, inkluż drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali;

(15) 'riżultati' tfisser kwalunkwe dejta, 
għarfien u informazzjoni fi kwalunkwe 
forma jew natura, sew jekk jistgħu jiġu 
protetti kif ukoll jekk le, li jiġu ġġenerati 
fl-azzjoni kif ukoll kwalunkwe dritt 
marbut, inkluż drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali bħad-drittijiet tal-awtur, id-
drittijiet ta' diżinn, id-drittijiet ta' 
privattivi, id-drittijiet ta' varjetajiet ta' 
pjanti jew forom simili ta' protezzjoni;

Or. en

Emenda 215
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) 'riżultati' tfisser kwalunkwe dejta, 
għarfien u informazzjoni fi kwalunkwe 
forma jew natura, sew jekk jistgħu jiġu 
protetti kif ukoll jekk le, li jiġu ġġenerati 
fl-azzjoni kif ukoll kwalunkwe dritt 
marbut, inkluż drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali;

(15) 'riżultati' tfisser kwalunkwe oġġett u 
output tanġibbli ieħor, dejta, għarfien u 
informazzjoni fi kwalunkwe forma jew 
natura, sew jekk jistgħu jiġu protetti kif 
ukoll jekk le, li jiġu ġġenerati fl-azzjoni kif 
ukoll kwalunkwe dritt marbut magħhom, 
inkluż drittijiet tal-proprjetà intellettwali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta' riżultati tanġibbli mad-definizzjoni sabiex tiġi evitata l-inċertezza legali. Ir-
riformulazzjoni għandha wkoll l-għan li tiċċara t-tifsira ta' "drittijiet marbuta". Dawn il-
bidliet ġew proposti mill-koordinaturi DESCA.

Emenda 216
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) 'riżultati' tfisser kwalunkwe dejta, 
għarfien u informazzjoni fi kwalunkwe 
forma jew natura, sew jekk jistgħu jiġu 
protetti kif ukoll jekk le, li jiġu ġġenerati 
fl-azzjoni kif ukoll kwalunkwe dritt 
marbut, inkluż drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali;

(15) 'riżultati' tfisser kwalunkwe dejta, 
għarfien, informazzjoni, oġġett u output 
tanġibbli ieħor, fi kwalunkwe forma jew 
natura, sew jekk jistgħu jiġu protetti kif 
ukoll jekk le, li jiġu ġġenerati fl-azzjoni kif 
ukoll kwalunkwe dritt marbut, inkluż 
drittijiet tal-proprjetà intellettwali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-titjib fid-definizzjoni ta' jintlaqa' b'sodisfazzjon. Id-definizzjoni m'għandhiex teskludi 
pubblikazzjonijiet xjentifiċi mid-definizzjoni ta' riżultati, jew tipprova tillimita l-ambitu u n-
natura tagħhom, lanqas m'għandha tkun limitata għar-'riżultati diretti tal-finanzjament ta' 
Orizzont 2020'. Pubblikazzjoni xjentifika tagħmel riferiment għal riċerka preċedenti, 
pubblikazzjonijiet preċedenti u riżultati minn esperjenzi u proġetti oħra u ma tistax tkun 
limitata għal għarfien li jkun biss riżultat dirett ta' finanzjament speċifiku wieħed 
(Orizzont 2020).
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Emenda 217
Luigi Berlinguer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) 'riżultati' tfisser kwalunkwe dejta, 
għarfien u informazzjoni fi kwalunkwe 
forma jew natura, sew jekk jistgħu jiġu 
protetti kif ukoll jekk le, li jiġu ġġenerati 
fl-azzjoni kif ukoll kwalunkwe dritt 
marbut, inkluż drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali;

(15) 'riżultati' tfisser kwalunkwe dejta, 
għarfien, informazzjoni u pubblikazzjoni fi 
kwalunkwe forma jew natura, sew jekk 
jistgħu jiġu protetti kif ukoll jekk le, li jiġu 
ġġenerati fl-azzjoni kif ukoll kwalunkwe 
dritt marbut, inkluż drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali;

Or. en

Emenda 218
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) 'riżultati' tfisser kwalunkwe dejta, 
għarfien u informazzjoni fi kwalunkwe 
forma jew natura, sew jekk jistgħu jiġu 
protetti kif ukoll jekk le, li jiġu ġġenerati 
fl-azzjoni kif ukoll kwalunkwe dritt 
marbut, inkluż drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali;

(15) 'riżultati' tfisser kwalunkwe riżultat 
tanġibbli jew intanġibbli tal-azzjoni, bħal
dejta, għarfien u informazzjoni fi 
kwalunkwe forma jew natura, sew jekk 
jistgħu jiġu protetti kif ukoll jekk le, li jiġu 
ġġenerati fl-azzjoni kif ukoll kwalunkwe 
dritt marbut, inkluż drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali;

Or. en

Emenda 219
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) 'riżultati' tfisser kwalunkwe dejta, 
għarfien u informazzjoni fi kwalunkwe 
forma jew natura, sew jekk jistgħu jiġu 
protetti kif ukoll jekk le, li jiġu ġġenerati 
fl-azzjoni kif ukoll kwalunkwe dritt 
marbut, inkluż drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali;

(15) 'riżultati' tfisser kwalunkwe dejta, 
għarfien u informazzjoni fi kwalunkwe
forma jew natura, sew jekk jistgħu jiġu 
protetti kif ukoll jekk le, li jiġu ġġenerati 
fl-azzjoni, inkluż drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali;

Or. en

Emenda 220
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) 'riżultati' tfisser kwalunkwe dejta, 
għarfien u informazzjoni fi kwalunkwe 
forma jew natura, sew jekk jistgħu jiġu 
protetti kif ukoll jekk le, li jiġu ġġenerati 
fl-azzjoni kif ukoll kwalunkwe dritt 
marbut, inkluż drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali;

'riżultati' tfisser kwalunkwe dejta, għarfien,
informazzjoni, oġġett u output tanġibbli 
ieħor fi kwalunkwe forma jew natura, sew 
jekk jistgħu jiġu protetti kif ukoll jekk le, li 
jiġu ġġenerati fl-azzjoni kif ukoll 
kwalunkwe dritt marbut, inkluż drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali;

Or. en

(B'referenza għall-Emenda 23; PE489.632v01-00)

Ġustifikazzjoni

Kemm kjarifika pożittiva kif ukoll kjarifika negattiva tar-riżultati tista' toħloq trikkib bejn iż-
żewġ definizzjonijiet. B'dan il-mod, tiġi evitata inċertezza legali inutli.

Emenda 221
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) 'prattiki abitwali ta' kontabbiltà' 
tfisser il-prinċipji u l-konvenzjonijiet tal-
kontabbiltà abitwalment dimostrabbilment 
użati minn parteċipant bl-għan ta' 
parteċipazzjoni fi programmi pubbliċi 
nazzjonali jew reġjonali ta' riċerka u 
innovazzjoni analoġi għal dawk ta' 
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 222
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) 'użu' tfisser l-użu dirett jew indirett 
tar-riżultati f'attivitajiet oħra ta' riċerka 
għajr dawk koperti mill-azzjoni indiretta 
konċernata, jew mill-isfruttament, inklużi, 
iżda mhux limitati għal, l-iżvilupp, il-
ħolqien u l-kummerċjalizzazzjoni ta' 
prodott jew proċess, jew il-ħolqien u l-
għoti ta' servizz;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn il-bidliet ġew proposti mill-koordinaturi DESCA.

Emenda 223
Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) "SMEs" tfisser impriżi mikro, żgħar 
u medji skont ir-rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE tas-
6 ta' Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta' 
impriżi mikro, żgħar u medji1;
__________________
1 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36. 

Or. en

Emenda 224
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15b) 'aċċess miftuħ sostenibbli' tfisser li 
l-fondi ġew ipprovduti minn għotjiet ta' 
Orizzont 2020 jew finanzjament jew 
mudelli kummerċjali oħra biex ikopru l-
kost sħiħ tal-pubblikazzjoni sabiex 
jitqiegħdu b'xejn fl-internet artikli 
xjentifiċi li jiġu evalwati inter pares li 
jiddeskrivu, jinterpretaw jew janalizzaw 
dejta, għarfien jew li jkunu ġġenerati 
minn riċerka ffinanzjata minn 
Orizzont 2020, filwaqt li jiġi rikonoxxut li 
r-reputazzjoni tal-pubblikazzjonijiet tar-
riċerka stess jistgħu xi drabi jitqiesu bħala 
konferma tal-eċċellenza u li l-parteċipanti 
fi proġetti ffinanzjati minn Orizzont 2020 
m'għandhomx ikunu żvantaġġati billi jiġu 
sfurzati jippubblikaw f'formats li jistgħu 
jitqiesu ta' kwalità inferjuri.

Or. en
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Emenda 225
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) 'Eċċellenza' hija valutazzjoni tal-
kwalità li tirreferi għal faċilità ta' riċerka 
b'persunal xjentifiku u ta' riċerka 
mħarreġ sew u li tiżgura li tinstab l-aħjar 
soluzzjoni prattika għall-objettiv tar-
riċerka u li tinkiseb kemm jista' jkun 
informazzjoni bl-inqas kost.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett tal-'eċċellenza' jista' jinftiehem b'mod suġġettiv; għalhekk, l-espert li jwettaq l-
evalwazzjoni għandu jingħata linji gwida speċifiċi.

Emenda 226
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
entità li ma għandhiex personalità legali 
taħt il-liġi nazzjonali applikabbli tiġi 
assimilata ma’ entità legali sakemm ikun 
hemm konformità mal-kundizzjonijiet 
stabbiliti fir-Regolament (UE) 
Nru XX/2012 [ir-Regolament Finanzjarju].

3. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, 
entità li ma għandhiex personalità legali 
taħt il-liġi nazzjonali applikabbli tiġi 
assimilata ma’ entità legali sakemm ikun 
hemm konformità mal-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 114(2)(a) tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 [ir-
Regolament Finanzjarju] u l-Artikolu 174a 
tar-regoli ta' implimentazzjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

B'referenza għall-kunċett tal-personalità legali, minħabba d-differenzi bejn l-arranġamenti 
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legali fis-seħħ fid-diversi Stati Membri u sabiex jiġi ċċarat l-ambitu tal-paragrafu 2.3 u tiġi 
evitata kwalunkwe problema ta' interpretazzjoni, għandha ssir referenza espliċita għall-
Artikolu 114(2)(a) tar-Regolament Finanzjarju attwali u l-Artikolu 174(a) tar-regoli ta' 
implimentazzjoni.

Emenda 227
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Għall-finijiet tal-punt 10, għandhom 
japplikaw regoli simplifikati għall-
awtoritajiet pubbliċi fir-rigward tal-
personalità legali.

Or. en

Emenda 228
Maria Da Graça Carvalho

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Id-definizzjonijiet tal-OECD rigward 
it-Technological Readiness Level (TRL) 
se jitqiesu fil-klassifikazzjoni tar-riċerka 
teknoloġika, l-iżvilupp tal-prodotti u l-
attivitajiet ta' dimostrazzjoni.

Or. en

Emenda 229
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
ftehimiet, deċiżjonijiet jew kuntratti ta’ 
implimentazzjoni, kwalunkwe dejta, 
għarfien u informazzjoni ikkomunikati 
bħala kunfidenzjali fil-qafas ta’ azzjoni 
għandhom jinżammu kunfidenzjali, filwaqt 
li jiġu kkunsidrati kwalunkwe regoli 
rigward il-protezzjoni ta’ informazzjoni 
klassifikata.

Soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
ftehimiet, deċiżjonijiet jew kuntratti ta’ 
implimentazzjoni, kwalunkwe dejta, 
għarfien u informazzjoni ikkomunikati 
bħala kunfidenzjali fil-qafas ta’ azzjoni 
għandhom jinżammu kunfidenzjali mill-
istituzzjonijiet u l-korpi u l-parteċipanti li 
jipparteċipaw f'azzjoni, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati kwalunkwe regoli rigward il-
protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata.

Or. en

Emenda 230
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
ftehimiet, deċiżjonijiet jew kuntratti ta’ 
implimentazzjoni, kwalunkwe dejta, 
għarfien u informazzjoni ikkomunikati 
bħala kunfidenzjali fil-qafas ta’ azzjoni 
għandhom jinżammu kunfidenzjali, filwaqt 
li jiġu kkunsidrati kwalunkwe regoli 
rigward il-protezzjoni ta’ informazzjoni 
klassifikata.

Soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
ftehimiet, deċiżjonijiet jew kuntratti ta’ 
implimentazzjoni, kwalunkwe dejta, 
għarfien u informazzjoni ikkomunikati 
bħala kunfidenzjali fil-qafas ta’ azzjoni 
għandhom jinżammu kunfidenzjali mill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u l-
parteċipanti f'azzjoni, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati kwalunkwe regoli rigward il-
protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata.

Or. en

Emenda 231
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3, il-
Kummissjoni għandha, meta mitluba, 
tagħmel disponibbli lill-istituzzjonijiet u l-
korpi tal-Unjoni, kwlaunkwe Stat Membru 
jew pajjiż assoċjat, kwalunkwe 
informazzjoni utli fil-pussess tagħha dwar 
riżultati ta’ parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni, sakemm iż-żewġ 
kundizzjonijiet li ġejjin jiġu sodisfatti:

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3, il-
Kummissjoni għandha, meta mitluba, 
tagħmel disponibbli lill-istituzzjonijiet u l-
korpi tal-Unjoni, kwlaunkwe Stat Membru 
jew pajjiż assoċjat, kwalunkwe 
informazzjoni utli fil-pussess tagħha dwar 
riżultati ta’ parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni u qabel ma 
tqassam l-informazzjoni, il-Kummissjoni 
għandha titlob sistematikament l-opinjoni 
tal-parteċipant ikkonċernat, sakemm iż-
żewġ kundizzjonijiet li ġejjin jiġu 
sodisfatti:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu ċċarati l-kundizzjonijet tad-disseminazzjoni ta' "informazzjoni utli" għaliex 
tista' ġġid diffikultajiet f'termini ta' kunfidenzjalità.

Emenda 232
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3, il-
Kummissjoni għandha, meta mitluba, 
tagħmel disponibbli lill-istituzzjonijiet u l-
korpi tal-Unjoni, kwlaunkwe Stat Membru 
jew pajjiż assoċjat, kwalunkwe 
informazzjoni utli fil-pussess tagħha dwar 
riżultati ta’ parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni, sakemm iż-żewġ 
kundizzjonijiet li ġejjin jiġu sodisfatti:

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3, il-
Kummissjoni għandha, meta mitluba, 
tagħmel disponibbli lill-istituzzjonijiet u l-
korpi tal-Unjoni, kwlaunkwe Stat Membru,
pajjiż assoċjat u ċittadin tal-Unjoni jew ir-
rappreżentant elett tagħhom, kwalunkwe 
informazzjoni utli fil-pussess tagħha dwar 
riżultati ta’ parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni, sakemm iż-żewġ 
kundizzjonijiet li ġejjin jiġu sodisfatti:

Or. en
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Emenda 233
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-informazzjoni konċernata hija 
rilevanti għall-politika pubblika;

(a) l-informazzjoni konċernata hija 
rilevanti għall-objettivi tal-politika
pubblika u l-promozzjoni tal-interess 
pubbliku;

Or. en

Emenda 234
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-parteċipanti ma jkunux ipprovdew 
raġunijiet sodi u suffiċjenti biex l-
informazzjoni kkonċernata tinżamm.

(b) fuq notifika minn qabel tal-
komunikazzjoni maħsuba mill-
Kummissjoni, il-parteċipanti ma jkunux 
ipprovdew raġunijiet sodi u suffiċjenti biex 
l-informazzjoni kkonċernata tinżamm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvelar ta' informazzjoni mill-Kummissjoni dwar ir-riżultati tal-parteċipanti jqajjem 
kwistjonijiet mhux biss ta' kunfidenzjalità iżda anke ta' ċertezza kuntrattwali u ta' protezzjoni 
tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Għalhekk, il-parteċipanti għandu jkollhom l-
opportunità li joġġezzjonaw għall-iżvelar ta' informazzjoni f'każijiet meta dan ikun ta' ħsara 
għalihom, u għalhekk il-ħtieġa li jingħataw notifika minn qabel.

Emenda 235
Teresa Riera Madurell
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’azzjonijiet taħt l-attività 'Soċjetajiet 
siguri' fi ħdan l-objettiv speċifiku 
'Soċjetajiet Ewropej inklużivi, innovattivi 
u siguri’, il-Kummissjoni tista' tagħmel 
disponibbli għall-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-Unjoni jew l-awtoritajiet nazzjonali tal-
Istati Membri kwalunkwe informazzjoni 
utli fil-pussess tagħha dwar riżultati ta’ 
parteċipant li jkun irċieva finanzjament 
mill-Unjoni.

F’azzjonijiet taħt l-objettiv speċifiku 
"Protezzjoni tal-libertà u s-sigurtà fl-
Ewropa", il-Kummissjoni tista' tagħmel 
disponibbli għall-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-Unjoni jew l-awtoritajiet nazzjonali tal-
Istati Membri kwalunkwe informazzjoni 
utli fil-pussess tagħha dwar riżultati ta’ 
parteċipant li jkun irċieva finanzjament 
mill-Unjoni. Ir-regoli tal-Kummissjoni 
dwar is-sigurtà għandhom jiġu inklużi fil-
ftehim rilevanti dwar l-għoti.

Or. en

Emenda 236
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’azzjonijiet taħt l-attività 'Soċjetajiet 
siguri' fi ħdan l-objettiv speċifiku 
'Soċjetajiet Ewropej inklużivi, innovattivi 
u siguri’, il-Kummissjoni tista' tagħmel 
disponibbli għall-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-Unjoni jew l-awtoritajiet nazzjonali tal-
Istati Membri kwalunkwe informazzjoni 
utli fil-pussess tagħha dwar riżultati ta’ 
parteċipant li jkun irċieva finanzjament 
mill-Unjoni.

F’azzjonijiet taħt l-attivitajiet tal-pilastru 
tal-Isfidi Soċjetali, il-Kummissjoni tista' 
tagħmel disponibbli għall-istituzzjonijiet u 
l-korpi tal-Unjoni jew l-awtoritajiet 
nazzjonali tal-Istati Membri kwalunkwe 
informazzjoni utli fil-pussess tagħha dwar 
riżultati ta’ parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni.

Or. en

Emenda 237
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’azzjonijiet taħt l-attività 'Soċjetajiet 
siguri' fi ħdan l-objettiv speċifiku 
'Soċjetajiet Ewropej inklużivi, innovattivi u 
siguri’, il-Kummissjoni tista' tagħmel 
disponibbli għall-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-Unjoni jew l-awtoritajiet nazzjonali tal-
Istati Membri kwalunkwe informazzjoni 
utli fil-pussess tagħha dwar riżultati ta’ 
parteċipant li jkun irċieva finanzjament 
mill-Unjoni.

F’azzjonijiet taħt l-attività 'Soċjetajiet 
siguri' fi ħdan l-objettiv speċifiku 
'Soċjetajiet Ewropej inklużivi, innovattivi u 
siguri’ u l-attività 'Saħħa, bidla 
demografika u benessri' fi ħdan il-pilastru 
'Sfidi soċjetali', il-Kummissjoni tista' 
tagħmel disponibbli għall-istituzzjonijiet u 
l-korpi tal-Unjoni jew l-awtoritajiet 
nazzjonali tal-Istati Membri kwalunkwe 
informazzjoni utli fil-pussess tagħha dwar 
riżultati ta’ parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-raġunijiet ta' sigurtà pubblika, politika pubblika u saħħa pubblika jikkostitwixxu 
eċċezzjonijiet leġittimi u jiġġustifikaw derogi mill-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali.

Emenda 238
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’azzjonijiet taħt l-attività 'Soċjetajiet 
siguri' fi ħdan l-objettiv speċifiku 
'Soċjetajiet Ewropej inklużivi, innovattivi u 
siguri’, il-Kummissjoni tista' tagħmel 
disponibbli għall-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-Unjoni jew l-awtoritajiet nazzjonali tal-
Istati Membri kwalunkwe informazzjoni 
utli fil-pussess tagħha dwar riżultati ta’ 
parteċipant li jkun irċieva finanzjament 
mill-Unjoni.

F’azzjonijiet taħt l-attività 'Soċjetajiet 
siguri' fi ħdan l-objettiv speċifiku 
'Soċjetajiet Ewropej inklużivi, innovattivi u 
siguri’ u t-taqsima 'Saħħa, bidla 
demografika u benessri' tal-pilastru 'Sfidi 
soċjetali', il-Kummissjoni tista' tagħmel 
disponibbli għall-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-Unjoni jew l-awtoritajiet nazzjonali tal-
Istati Membri kwalunkwe informazzjoni 
utli fil-pussess tagħha dwar riżultati ta’ 
parteċipant li jkun irċieva finanzjament 
mill-Unjoni.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li jiġi ffaċilitat l-użu tar-riżultati ta' riċerka ffinanzjata mill-UE 
mwettqa bħala parti mit-taqsima 'Saħħa, bidla demografika u benessri' tal-pilastru 'Sfidi 
soċjetali' mill-korpi tal-UE jew l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri fid-definizzjoni ta' 
proġetti jew politiki.

Emenda 239
Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’azzjonijiet taħt l-attività 'Soċjetajiet 
siguri' fi ħdan l-objettiv speċifiku 
'Soċjetajiet Ewropej inklużivi, innovattivi u 
siguri’, il-Kummissjoni tista' tagħmel 
disponibbli għall-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-Unjoni jew l-awtoritajiet nazzjonali tal-
Istati Membri kwalunkwe informazzjoni 
utli fil-pussess tagħha dwar riżultati ta’ 
parteċipant li jkun irċieva finanzjament 
mill-Unjoni.

F’azzjonijiet taħt l-attività 'Soċjetajiet 
siguri' fi ħdan l-objettiv speċifiku 
'Soċjetajiet Ewropej inklużivi, innovattivi u 
siguri’, il-Kummissjoni tista' tagħmel 
disponibbli għall-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-Unjoni jew l-awtoritajiet nazzjonali tal-
Istati Membri kwalunkwe informazzjoni 
utli għad-dispożizzjoni tagħha dwar 
riżultati ta’ parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni.

Or. en

Emenda 240
Hermann Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tagħti lil 
parteċipanti potenzjali manwal li jispjega 
d-dettalji tal-proċess ta' għażla. Minbarra 
l-ponderazzjoni tal-kriterji ta' għażla, 
għandha tindika r-raġunijiet l-aktar 
komuni għaliex l-applikazzjonijiet ma 
jintlaqgħux, partikolarment dawk mill-
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SMEs, kif ukoll modi biex dawn l-iżbalji 
jiġu evitati. Kemm jista' jkun, din l-
informazzjoni għandha tiġi pprovduta 
meta jiġi ppubblikat l-ewwel programm ta' 
ħidma u għandha tiġi spjeagta fid-dawl 
tal-esperjenza tal-Kummissjoni. Sakemm 
ikun possibbli għall-Kummissjoni li 
tirranġa dan, minħabba l-baġit rilevanti, 
dawn il-manwali għandhom jiġu 
ppubblikati fil-lingwi uffiċjali kollha. Fi 
kwalunkwe każ, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-SMEs jistgħu 
jingħataw kopja tal-manwal fil-lingwa 
uffiċjali tagħhom u b'xejn.

Or. de

Emenda 241
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-forniment ta’ informazzjoni skont il-
paragrafu 1 ma għandix titqies bħala t-
trasferiment ta’ xi drittijiet jew obbligi tal-
Kummissjoni jew tal-parteċipanti lir-
riċevitur. Madankollu, ir-riċevitur għandu 
jittratta kwalunkwe informazzjoni bħal din 
bħala kunfidenzjali sakemm ma ssirx 
pubblika jew issir pubblikament 
disponibbli mill-parteċipanti, jew sakemm
ma tkunx ġiet ikkomunikata lill-
Kummissjoni mingħajr restrizzjonijiet 
dwar il-kunfidenzjalità. Fir-rigward ta’ 
informazzjoni klassifikata għandhom 
japplikaw ir-regoli tal-Kummissjoni dwar 
is-sigurtà.

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li ġej:

(a) il-forniment ta’ informazzjoni skont il-
paragrafu 1 ma għandix titqies bħala t-
trasferiment ta’ xi drittijiet jew obbligi tal-
Kummissjoni jew tal-parteċipanti lir-
riċevitur,
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(b) ir-riċevitur għandu jittratta kwalunkwe 
informazzjoni bħal din bħala kunfidenzjali 
sakemm ma ssirx pubblika jew issir 
pubblikament disponibbli mill-parteċipanti, 
jew sakemm ma tkunx ġiet ikkomunikata 
lill-Kummissjoni mingħajr restrizzjonijiet 
dwar il-kunfidenzjalità, u li
(c) fir-rigward ta’ informazzjoni 
klassifikata għandhom japplikaw ir-regoli 
tal-Kummissjoni dwar is-sigurtà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi hija l-Kummissjoni li tipprovdi l-informazzjoni, għandu jkun il-kompitu tagħha li tiżgura 
li l-informazzjoni ma tittrasferixxi l-ebda dritt u li min jirċievi l-informazzjoni jittrattaha 
bħala kunfidenzjali.

Emenda 242
Christian Ehler, Paul Rübig, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Gwida u informazzjoni għal parteċipanti 

potenzjali
1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-
parteċipanti kollha gwida u informazzjoni 
suffiċjenti, simultanjament mal-
pubblikazzjoni tal-ewwel programm ta' 
ħidma annwali ta' Orizzont 2020.
2. Id-dokumenti li ġejjin għandhom 
jitfasslu b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
partijiet interessati rilevanti kollha u 
għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni 
permezz ta' atti ta' implimentazzjoni skont 
il-proċedura ta' eżami msemmija fl-
Artikolu 9(2):
a) regoli għat-tressiċ, l-evalwazzjoni, l-
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għażla u l-għoti;
b) mudell standard ta' ftehim dwar l-
għotja;
c) regoli dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-awditi.
3. Barra minn hekk, id-dokumenti ta' 
gwida u informazzjoni li ġejjin għandhom 
jitfasslu b'kooperazzjoni mill-qrib mal-
partijiet interessati rilevanti kollha u 
għandhom jitqassmu mill-Kummissjoni 
kif xieraq:
a) nota ta' gwida dwar l-abbozzar ta' 
proposti, inkluża informazzjoni dettaljata 
dwar il-proċess ta' evalwazzjoni u għażla;
b) nota ta' gwida għall-benefiċjarji;
c) gwida dwar kwistjonijiet finanzjarji;
d) gwida għad-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali (IPR);
e) lista ta' kontroll għall-ftehim tal-
konsorzju.
4. Id-dispożizzjonijiet adottati mill-
Kummissjoni fid-dokumenti msemmija 
hawn fuq, rigward l-interpretazzjoni tar-
regoli stabbiliti fir-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [Regolament Finanzjarju] u 
f'dan ir-Regolament, għandhom jibqgħu 
validi matul id-durata kollha tal-
programm.

Or. en

Emenda 243
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-attivitajiet qrib is-suq għandhom 
jiġu ffinanzjati primarjament permezz ta' 
strumenti finanzjarji.
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Or. en

Emenda 244
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għall-finijiet tal-kalkolu tad-daqs ta' 
impriża, il-parteċipant f'azzjoni għandu 
jiġi definit unikament bħala l-persuna 
fiżika jew ġuridika li tressaq l-
applikazzjoni, bl-esklużjoni tal-kumpanija 
prinċipali, is-sussidjarji jew il-
parteċipazzjonijiet barranin tagħha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan jiffaċilita l-applikazzjonijiet għal għotjiet.

Emenda 245
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm ta’ ħidma rilevanti jista'
jirrestrinġi l-parteċipazzjoni fl-
Orizzont 2020 jew partijiet minnu lill-
entitajiet legali stabbiliti f’pajjiżi terzi fejn 
il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni ta’ 
entitajiet legali minn Stati Membri fil-
programmi ta’ riċerka u innovazzjoni tal-
pajjiż terz jkunu kkunsidrati bħala ta’ 
preġudizzju għall-interessi tal-Unjoni.

2. Il-programm ta’ ħidma rilevanti għandu 
jirrestrinġi u jeskludi l-parteċipazzjoni fl-
Orizzont 2020 jew partijiet minnu:

Or. en
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Emenda 246
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm ta’ ħidma rilevanti jista' 
jirrestrinġi l-parteċipazzjoni fl-
Orizzont 2020 jew partijiet minnu lill-
entitajiet legali stabbiliti f’pajjiżi terzi fejn 
il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni ta’ 
entitajiet legali minn Stati Membri fil-
programmi ta’ riċerka u innovazzjoni tal-
pajjiż terz jkunu kkunsidrati bħala ta’ 
preġudizzju għall-interessi tal-Unjoni.

2. Il-programm ta’ ħidma rilevanti jista' 
jirrestrinġi l-parteċipazzjoni fl-
Orizzont 2020 jew partijiet minnu lill-
entitajiet legali stabbiliti f’pajjiżi terzi fejn 
il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni ta’ 
entitajiet legali minn Stati Membri fil-
programmi ta’ riċerka u innovazzjoni tal-
pajjiż terz jkunu kkunsidrati bħala ta’ 
preġudizzju għall-interessi tal-Unjoni.
Regoli addizzjonali dwar aċċess ristrett 
għal Orizzont 2020 għal ċerti entitajiet 
legali f'pajjiżi terzi, jew f'pajjiżi assoċjati, 
huma stabbiliti fl-Artikolu 6a (ġdid).

Or. en

Emenda 247
Philippe Lamberts, Keith Taylor
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-entitajiet legali (inkluża kwalunkwe 
entità affiljata) li l-parteċipazzjoni 
tagħhom, minħabba l-objettivi li jsegwu, 
il-post ta’ stabbiliment tagħhom, in-
natura u s-sit tal-attivitajiet tagħhom, 
iġġiegħel lill-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi 
bħala legali jew tipprovdi għajnuna jew 
assistenza fiż-żamma ta' sitwazzjoni 
maħluqa minn ksur serju ta' liġi 
internazzjonali (inkluż id-dritt umanitarju 
internazzjonali), fejn dan il-ksur ikun 
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stabbilit b’riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-
Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti jew 
b’sentenza jew opinjoni konsultattiva tal-
Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja;

Or. en

Emenda 248
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-impriżi stabbilit f'pajjiż terz li 
jippromwovi lilu nnifsu bħala ċentru 
finanzjarju off-shore jew li fih ma jkunx 
hemm taxxi nominali, ikun hemm nuqqas 
ta' skambju effikaċi ta' informazzjoni ma' 
awtoritajiet tat-taxxa barranin, ikun 
hemm nuqqas ta' trasparenza fir-rigward 
tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, ġudizzjarji 
jew amministrattivi, jew ma jkunx hemm 
rekwiżit għal presenza lokali sostantiva;

Or. en

Emenda 249
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-entitajiet legali stabbiliti f'pajjiżi terzi 
fejn il-kundizzjonijiet għall-
parteċipazzjoni tal-entitajiet legali mill-
Istati Membri fil-programmi ta' riċerka u 
innovazzjoni tal-pajjiż terz ikunu 
kkunsidrati bħala preġudizzjali għall-
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interessi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 250
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-programm ta’ ħidma jew il-pjan ta’ 
ħidma rilevanti jista’ jeskludi entitajiet li 
ma jkunux jistgħu jipprovdu garanziji 
sodisfaċenti ta’ sigurtà, inkluż fir-rigward 
ta’ approvazzjoni tas-sigurtà tal-persunal 
jekk dan ikun iġġustifikat minn raġunijiet 
ta’ sigurtà.

3. Il-programm ta’ ħidma jew il-pjan ta’ 
ħidma rilevanti jista’ jeskludi entitajiet li 
ma jkunux jistgħu jipprovdu garanziji 
sodisfaċenti ta’ sigurtà jew ta' protezzjoni 
tal-proprjetà intellettwali, inkluż fir-
rigward ta’ approvazzjoni tas-sigurtà tal-
persunal jekk dan ikun iġġustifikat minn 
raġunijiet ta’ sigurtà.

Or. ro

Emenda 251
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Raggruppament Ewropew ta' 
Kooperazzjoni Territorjali (REKT) jew 
korp legali ieħor stabbilit skont il-liġijiet 
ta' wieħed mill-pajjiżi parteċipanti, jista' 
jipparteċipa fl-azzjoni sakemm tkun 
stabbilita minn awtoritajiet u korpi 
pubbliċi minn tal-anqas żewġ pajjiżi 
parteċipanti u sakemm ikunu ġew 
issodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan 
ir-regolament, kif ukoll kwalunkwe 
kundizzjoni stabbilita fil-programm ta' 
ħidma jew il-pjan ta' ħidma rilevanti.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1082/2006, REKT jista' jwettaq azzjonijiet 
speċifiċi oħra ta' kooperazzjoni territorjali bejn il-membri tiegħu biex jintlaħaq l-objettiv 
imsemmi fl-Artikolu 1(2), bi jew mingħajr kontribuzzjoni finanzjarja mill-Komunità. Skont il-
proposta tal-Kummissjoni li temenda r-Regolament (KE) Nru 1082/2006, "REKT jista' 
jwettaq azzjonijiet speċifiċi oħra ta' kooperazzjoni territorjali bejn il-membri tiegħu biex 
jintlaħaq l-objettiv imsemmi fl-Artikolu 1(2), bi jew mingħajr appoġġ finanzjarju mill-
Unjoni".

Emenda 252
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-parteċipazzjoni ta' entitajiet legali 
stabbiliti f'pajjiżi terzi fil-programm ta' 
qafas ta' Orizzont 2020 jew f'partijiet 
minnu għandha tkun soġġetta għall-
prinċipju ta' reċiproċità, skont liema 
entitajiet legali stabbiliti fl-UE jistgħu 
jipparteċipaw fi programmi ta' riċerka u 
innovazzjoni mnedija minn dawk il-
pajjiżi.

Or. fr

Emenda 253
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6a
Aċċess ristrett għal Orizzont 2020 għal 

ċerti entitajiet legali f'pajjiżi terzi u f'ċerti 
pajjiżi assoċjati
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Il-parteċipazzjoni u l-kooperazzjoni ma' 
entitajiet legali f'pajjiżi terzi, jew f'pajjiżi 
assoċjati, involuti f'kunflitti militari jew 
territorjali, jew meta jkun hemm suspetti 
raġonevolment ġustifikati ta' ksur tad-
drittijiet tal-bniedem, jew ksur tad-dritt 
umanitarju internazzjonali, għandhom 
jiġu limitati. Il-parteċipazzjoni ta' tali 
entitajiet jew pajjiżi assoċjati hija 
permessa biss sakemm jiġu ssodisfati l-
kriterji li ġejjin:
(a) l-entità tal-pajjiż terz u l-pajjiż assoċjat 
għandhom jippreżentaw rapport, qabel ma 
jirċievu finanzjament u jniedu azzjonijiet 
indiretti, b'dettalji ta' kif il-fondi u miżuri 
oħra ta' appoġġ f'Orizzont 2020 ma 
jikkontribwux għal, u jinżammu separati 
minn, attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 
preċedenti. Il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi gwida fir-rigward tal-kontenut u 
l-metodooġija ta' dan ir-rapport;
(b) il-finanzjament ma jistax jitqassam u 
l-azzjonijiet indiretti ma jistgħux jibdew 
sakemm il-Kummissjoni tapprova r-
rapport u l-konklużjonijiet tiegħu. Jekk 
ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista' 
twettaq l-investigazzjoni tagħha stess jew 
titlob awditu minn parti terza;
(c) wara l-konklużjoni tal-azzjonijiet 
indiretti, jew fuq bażi ta' kull sentejn mal-
pajjiżi assoċjati, il-Kummissjoi għandha 
tippreżenta awditu li jivvaluta jekk il-
finanzjament u l-miżuri ta' appoġġ ġewx 
ġestiti sew;
(d) il-pubblikazzjonijiet li jinħarġu wara 
d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu 
għandhom ikunu disponibbli 
pubblikament.

Or. en

Emenda 254
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tal-inqas tliet entitajiet legali għandhom 
jipparteċipaw f’azzjoni;

(a) tal-inqas żewġ entitajiet legali 
għandhom jipparteċipaw f’azzjoni;

Or. en

Emenda 255
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kull waħda mit-tlieta għandha tkun 
stabbilita fi Stat Membru jew f’pajjiż 
assoċjat;

(b) kull waħda mit-tnejn għandha tkun 
stabbilita fi Stat Membru jew f’pajjiż 
assoċjat;

Or. en

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

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-ebda tnejn minn tlieta ma jistgħu
ikunu stabbiliti fl-istess Stat Membru jew 
f’pajjiż assoċjat;

(c) m'għandhomx ikunu stabbiliti fl-istess 
Stat Membru jew f’pajjiż assoċjat;

Or. en

Emenda 257
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) it-tliet entitajiet legali kollha
għandhom ikunu indipendenti minn xulxin 
fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 7.

(d) għandhom ikunu indipendenti minn 
xulxin fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 7.

Or. en

Emenda 258
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fil-
każ ta’ azzjonijiet għal riċerka fil-fruntieri 
tal-għarfien tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka (ERC), l-istrument ta’ SME, 
azzjonijiet kofinanzjati tal-programm u 
f’każijiet ġustifikati pprovduti fil-
programm ta’ ħidma jew il-pjan ta’ ħidma, 
il-kundizzjoni minima għandha tkun il-
parteċipazzjoni ta’ entità legali waħda 
stabbilita fi Stat Membru jew pajjiż 
assoċjat.

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fil-
każ ta’ azzjonijiet għal riċerka fil-fruntieri 
tal-għarfien tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka (ERC), l-istrument ta’ SME, 
azzjonijiet kofinanzjati tal-programm u 
f’każijiet ġustifikati pprovduti fil-
programm ta’ ħidma jew il-pjan ta’ ħidma, 
bħal meta aspetti ġeografiċi u kulturali ta' 
riċerka mwettqa fil-qasam tax-xjenzi 
soċjali u tal-umanistika jkunu ta' interess 
partikolari għal Stat Membru jew pajjiż 
assoċjat partikolari u mhux għal oħrajn,
il-kundizzjoni minima għandha tkun il-
parteċipazzjoni ta’ entità legali waħda 
stabbilita fi Stat Membru jew pajjiż 
assoċjat.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li l-Kummissjoni tiġi infurmata dwar il-korp ta' finanzjament 
rilevanti bl-għan li jiġi żgurat li l-komponent ġeografiku u kulturali jitqies fit-tfassil ta' 
programmi jew pjanijiet ta' ħidma partikolari. L-involviment ta' entità legali jista' jinħtieġ 
bħala kundizzjoni minima.
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Emenda 259
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fil-
każ ta’ azzjonijiet għal riċerka fil-fruntieri 
tal-għarfien tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka (ERC), l-istrument ta’ SME, 
azzjonijiet kofinanzjati tal-programm u 
f’każijiet ġustifikati pprovduti fil-
programm ta’ ħidma jew il-pjan ta’ ħidma, 
il-kundizzjoni minima għandha tkun il-
parteċipazzjoni ta’ entità legali waħda 
stabbilita fi Stat Membru jew pajjiż 
assoċjat.

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fil-
każ ta’ azzjonijiet għal riċerka fil-fruntieri 
tal-għarfien tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka (ERC), l-istrument ta’ SME, 
azzjonijiet fil-qasam tal-produzzjoni 
agrikola primarja, azzjonijiet kofinanzjati 
tal-programm u f’każijiet ġustifikati 
pprovduti fil-programm ta’ ħidma jew il-
pjan ta’ ħidma, il-kundizzjoni minima 
għandha tkun il-parteċipazzjoni ta’ entità 
legali waħda stabbilita fi Stat Membru jew 
pajjiż assoċjat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi r-reġjuni huma differenti f'termini ta' tipi ta' ħamrija, klima, u infrastruttura tal-farms, 
jista' jagħti l-każ li ħafna proġetti agrikoli jkunu rilevanti biss jekk jitfasslu għal-livell 
reġjonali. Pereżempju, jekk jitfaċċa pest fiż-żona, miżuri kontra l-pest iridu jiġu żviluppati 
għaż-żona. Madankollu, il-fatt li l-pest jitneħħa jkun ta' rilevanza transkonfinali għaliex 
proġetti żgħar ta' riċerka u inovazzjoni jistgħu jwaqqfu l-pest milli jinxtered mal-kontinent 
kollu. Għalhekk, jeħtieġ li s-settur agrikolu jkun eliġibbli għal din id-deroga.

Emenda 260
Adina-Ioana Vălean

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fil-
każ ta’ azzjonijiet għal riċerka fil-fruntieri 
tal-għarfien tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka (ERC), l-istrument ta’ SME, 
azzjonijiet kofinanzjati tal-programm u 
f’każijiet ġustifikati pprovduti fil-

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fil-
każ ta’ azzjonijiet għal riċerka fil-fruntieri 
tal-għarfien tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka (ERC), l-istrument ta’ SME, 
azzjonijiet fil-qasam tal-produzzjoni 
agrikola primarja, azzjonijiet kofinanzjati 
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programm ta’ ħidma jew il-pjan ta’ ħidma, 
il-kundizzjoni minima għandha tkun il-
parteċipazzjoni ta’ entità legali waħda 
stabbilita fi Stat Membru jew pajjiż 
assoċjat.

tal-programm u f’każijiet ġustifikati 
pprovduti fil-programm ta’ ħidma jew il-
pjan ta’ ħidma, il-kundizzjoni minima 
għandha tkun il-parteċipazzjoni ta’ entità 
legali waħda stabbilita fi Stat Membru jew 
pajjiż assoċjat.

Or. en

Emenda 261
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fil-
każ ta’ azzjonijiet għal riċerka fil-fruntieri 
tal-għarfien tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka (ERC), l-istrument ta’ SME, 
azzjonijiet kofinanzjati tal-programm u 
f’każijiet ġustifikati pprovduti fil-
programm ta’ ħidma jew il-pjan ta’ ħidma, 
il-kundizzjoni minima għandha tkun il-
parteċipazzjoni ta’ entità legali waħda 
stabbilita fi Stat Membru jew pajjiż 
assoċjat.

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fil-
każ ta’ azzjonijiet għal riċerka fil-fruntieri 
tal-għarfien tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka (ERC), l-istrument ta’ SME, 
azzjonijiet fil-qasam tal-produzzjoni 
agrikola u l-iżvilupp rurali, azzjonijiet 
kofinanzjati tal-programm u f’każijiet 
ġustifikati pprovduti fil-programm ta’ 
ħidma jew il-pjan ta’ ħidma, il-kundizzjoni 
minima għandha tkun il-parteċipazzjoni ta’ 
entità legali waħda stabbilita fi Stat 
Membru jew pajjiż assoċjat.

Or. en

Emenda 262
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fil-
każ ta’ azzjonijiet għal riċerka fil-fruntieri 
tal-għarfien tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka (ERC), l-istrument ta’ SME, 

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fil-
każ ta’ azzjonijiet għal riċerka fil-fruntieri 
tal-għarfien tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka (ERC), l-istrument ta’ SME, 
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azzjonijiet kofinanzjati tal-programm u 
f’każijiet ġustifikati pprovduti fil-
programm ta’ ħidma jew il-pjan ta’ ħidma, 
il-kundizzjoni minima għandha tkun il-
parteċipazzjoni ta’ entità legali waħda 
stabbilita fi Stat Membru jew pajjiż 
assoċjat.

azzjonijiet fil-qasam tal-produzzjoni 
agrikola primarja, azzjonijiet kofinanzjati 
tal-programm u f’każijiet ġustifikati 
pprovduti fil-programm ta’ ħidma jew il-
pjan ta’ ħidma, il-kundizzjoni minima 
għandha tkun il-parteċipazzjoni ta’ entità 
legali waħda stabbilita fi Stat Membru jew 
pajjiż assoċjat.

Or. en

Emenda 263
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fil-
każ ta’ azzjonijiet għal riċerka fil-fruntieri 
tal-għarfien tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka (ERC), l-istrument ta’ SME, 
azzjonijiet kofinanzjati tal-programm u 
f’każijiet ġustifikati pprovduti fil-
programm ta’ ħidma jew il-pjan ta’ ħidma, 
il-kundizzjoni minima għandha tkun il-
parteċipazzjoni ta’ entità legali waħda 
stabbilita fi Stat Membru jew pajjiż 
assoċjat.

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fil-
każ ta’ azzjonijiet għal riċerka fil-fruntieri 
tal-għarfien tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka (ERC), l-istrument ta’ SME, 
azzjonijiet fil-qasam tal-produzzjoni 
agrikola primarja, azzjonijiet kofinanzjati 
tal-programm u f’każijiet ġustifikati 
pprovduti fil-programm ta’ ħidma jew il-
pjan ta’ ħidma, il-kundizzjoni minima 
għandha tkun il-parteċipazzjoni ta’ entità 
legali waħda stabbilita fi Stat Membru jew 
pajjiż assoċjat.

Or. en

Emenda 264
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fil-
każ ta’ azzjonijiet għal riċerka fil-fruntieri 

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fil-
każ ta’ azzjonijiet għal riċerka fil-fruntieri 
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tal-għarfien tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka (ERC), l-istrument ta’ SME, 
azzjonijiet kofinanzjati tal-programm u 
f’każijiet ġustifikati pprovduti fil-
programm ta’ ħidma jew il-pjan ta’ ħidma, 
il-kundizzjoni minima għandha tkun il-
parteċipazzjoni ta’ entità legali waħda 
stabbilita fi Stat Membru jew pajjiż 
assoċjat.

tal-għarfien tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka (ERC), l-istrument ta’ SME, 
azzjonijiet fil-qasam tal-produzzjoni 
agrikola primarja, azzjonijiet kofinanzjati 
tal-programm u f’każijiet ġustifikati 
pprovduti fil-programm ta’ ħidma jew il-
pjan ta’ ħidma, il-kundizzjoni minima 
għandha tkun il-parteċipazzjoni ta’ entità 
legali waħda stabbilita fi Stat Membru jew 
pajjiż assoċjat.

Or. en

Emenda 265
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. B'deroga mill-paragrafu 1, REKT, 
skont it-tifsira tal-Artikolu 6, jista' 
japplika bħala benefiċjarju uniku għal 
operazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għal regolament dwar dispożizzjonijiet speċifiċi mill-FEŻR 
għall-mira ta' kooperazzjoni territorjali tiddikjara li, "REKT, jew korp legali ieħor stabbilit 
skont il-liġijiet ta' wieħed mill-pajjiżi parteċipanti jista' japplika bħala benefiċjarju uniku għal 
operazzjoni sakemm tkun stabbilita minn awtoritajiet u korpi pubbliċi minn tal-anqas żewġ 
pajjiżi parteċipanti, għall-kooperazzjoni transkonfinali u transnazzjonali, u minn tal-anqas 
tliet pajjiżi parteċipanti, għall-kooperazzjoni interreġjonali".

Emenda 266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. B'deroga mill-paragrafu 1, fil-każ ta' 
proġett koordinat minn Raggruppament 
Ewropew ta' Kooperazzjoni Territorjali, 
il-kundizzjoni minimia għandha tkun il-
parteċipazzjoni ta' żewġ entitajiet legali 
stabbiliti f'żewġ Stati Membri jew pajjiżi 
assoċjati differenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

We defend that there is nowadays a gap between the cross-border level (essentially limited to 
NUTS 3 zones around the border), transnational areas (close to the so-called « macro 
regional strategies ») and the interregional level. In addition, most EU sectorial programmes 
ask for wide European partnerships. Therefore there is no space for strategic cooperation 
between border regions. This is the case in the field of innovation and research where 
strategic partners might be located in neighbour regions. We agree with the Commission that 
research and innovation projects should demonstrate a real added European value. However 
we believe that the European value should not only be evaluated on the basis of a wide 
European partnership. The critical mass and the systemic impact of the project should also be 
taken into account for example in the case of the Eurocampus Pyrenees-Mediterranean that 
gathers a community of 45 000 researchers.

Emenda 267
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Programmi ta’ ħidma jew pjanijiet ta’ 
ħidma jistgħu jipprovdu kundizzjonijiet 
addizzjonali skont ir-rekwiżiti politiċi 
speċifiċi jew skont in-natura u l-għanijiet 
tal-azzjoni, inkluż kundizzjonijiet inter alia 
dwar in-numru ta’ parteċipanti, it-tip ta’ 
parteċipant u l-post ta’ stabbiliment.

5. Jekk ikun meħtieġ u ġustifikat 
għalkollox, programmi ta’ ħidma jew 
pjanijiet ta’ ħidma jistgħu jipprovdu 
kundizzjonijiet addizzjonali skont ir-
rekwiżiti politiċi speċifiċi jew skont in-
natura u l-għanijiet tal-azzjoni, inkluż 
kundizzjonijiet inter alia dwar in-numru ta’ 
parteċipanti, it-tip ta’ parteċipant u l-post 
ta’ stabbiliment.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Orizzont 2020 għandu japplika regoli ġenerali introdotti mir-regoli ta' parteċipazzjoni.
Kwalunkwe regola u kundizzjoni addizzjonali għandha tkun eċċezzjonali u tiġi applikata 
f'każijiet ġustifikati għalkollox meta jkun assolutament neċessarju.

Emenda 268
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Għandha tiddaħħal il-flessibbiltà fil-
kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni 
sabiex:
– tingħata spinta lill-attivitajiet ta' ħtif ta' 
opportunitajiet f'setturi b'ċikli qosra ta' 
riċerka u innovazzjoni;
– tiġi megħjuna l-parteċipazzjoni tal-
SMEs u
– jiġu simplifikati l-proċeduri għal 
attivitajiet msejsa direttament fuq ir-
riżultati ta' riċerka ffinanzjata.

Or. en

Emenda 269
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti jqisu l-
parteċipazzjoni bħala essenzjali għat-
twettiq tal-azzjoni;

(a) il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti jqisu l-
parteċipazzjoni bħala essenzjali għat-
twettiq tal-azzjoni, wara konsultazzjoni 
mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill;
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Or. fr

Emenda 270
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) finanzjament bħal dan jiġi previst taħt 
ftehim xjentifiku u teknoloġiku bilaterali 
jew f’xi arranġament ieħor bejn l-Unjoni u 
l-organizzazzjoni internazzjonali jew, għal 
entitajiet stabbiliti f’pajjiżi terzi, il-pajjiż li 
fih l-entità legali tkun stabbilita.

(b) finanzjament bħal dan jiġi previst taħt 
ftehim xjentifiku u teknoloġiku bilaterali 
jew f’xi arranġament ieħor bejn l-Unjoni u 
l-organizzazzjoni internazzjonali jew, għal 
entitajiet stabbiliti f’pajjiżi terzi, il-pajjiż li 
fih l-entità legali tkun stabbilita. Dan il-
ftehim għandu jiżgura t-trattament ugwali 
tal-Istati Membri kollha irrispettivament 
mis-sħubija tagħhom fl-organizzazzjoni 
internazzjonali.

Or. en

Emenda 271
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-issodisfar tal-kundizzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 għandu jkun 
soġġett għall-kontroll strett tal-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 272
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi
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Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-każijiet l-oħra 
pprovduti fir-Regolament (UE) 
Nru XX/2012 [ir-Regolament Finanzjarju] 
u r-Regolament (UE) Nru XX/2012 [ir-
Regolament Delegat], ma għandhomx 
jinħarġu sejħiet għal proposti għal 
azzjonijiet ta’ koordinazzjoni u appoġġ u 
azzjoni kofinanzjata ta’ programm li jkunu 
se jitwettqu minn entitajiet legali 
identifikati fil-programmi ta’ ħidma 
sakemm l-azzjoni ma taqax fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ sejħa għal proposti.

Mingħajr preġudizzju għall-każijiet l-oħra 
pprovduti fir-Regolament (UE) 
Nru XX/2012 [ir-Regolament Finanzjarju] 
u r-Regolament (UE) Nru XX/2012 [ir-
Regolament Delegat], ma għandhomx 
jinħarġu sejħiet għal proposti għal 
azzjonijiet ta’ koordinazzjoni u appoġġ u 
azzjoni kofinanzjata ta’ programm li jkunu 
se jitwettqu minn entitajiet legali 
identifikati fil-programmi ta’ ħidma 
sakemm l-azzjoni ma taqax fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ sejħa għal proposti. Is-
sejħiet għal proposti jistgħu jieħdu kull 
forma, inklużi sejħiet miftuħa, li huma 
neċessarji biex ikun żgurat il-livell ta' 
flessibbiltà impost mid-diversità tas-setturi 
u l-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni, 
minn proġetti fuq perjodu twil ta' żmien 
għal attivitajiet ta' ħtif ta' opportunitajiet 
fuq perjodu qasir ta' żmien.

Or. en

Emenda 273
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Is-sejħiet kollha għal proposti fil-
qasam tar-riċerka dwra is-sigurtà 
għandhom ikunu soġġetti għal 
valutazzjoni tal-impatt etiku u soċjetali ex-
ante. Sejħiet li jqajmu preokkupazzjonijiet 
etiċi u/jew soċjetali sostanzjali jridu jkunu 
soġġetti għal aktar skrutinju u kontroll.
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Or. en

Emenda 274
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-għadd ta' azzjonijiet iffinanzjati 
skont sejħa għal proposti għandu jiġi 
determinat mill-kriterju tal-eċċellenza.

Or. en

Emenda 275
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 10a
Proċedura ta' evalwazzjoni simplifikata 
f'żewġ stadji tista' tapplika, jekk il-
programm ta' ħidma jiddikjara hekk, 
sakemm dan ma jkunx jinvolvi 
prolungament tal-perjodu ta' evalwazzjoni 
globali.

Or. en

Emenda 276
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Entitajiet legali li jkunu qegħdin jirċievu 
finanzjament mill-Unjoni għandhom 
jikkonkludu ftehim ta’ għotja dwar 
għajnuna finanzjarja mal-Unjoni jew mal-
korp ta’ finanzjament rilevanti. Dak il-
ftehim dwar l-għotja għandu jinkludi d-
deskrizzjoni tax-xogħol li jrid isir minn 
dawk il-parteċipanti u mill-entitajiet legali 
parteċipanti mill-pajjiżi terzi involuti.

2. Entitajiet legali li jkunu qegħdin jirċievu 
finanzjament mill-Unjoni għandhom 
jikkonkludu ftehim ta’ għotja dwar 
għajnuna finanzjarja mal-Unjoni jew mal-
korp ta’ finanzjament rilevanti. Dak il-
ftehim dwar l-għotja għandu jinkludi d-
deskrizzjoni tax-xogħol li jrid isir minn 
dawk il-parteċipanti u mill-entitajiet legali 
parteċipanti mill-pajjiżi terzi involuti u l-
kundizzjonijiet qafas partikolarment 
rigward id-drittijiet ta' aċċess, l-
isfruttament u d-disseminazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tiġi prevista l-possibilità li jiġu indikati kundizzjonijiet qafas għal azzjonijiet 
imwettqa abbażi ta' sejħiet konġunti ma' pajjiżi terzi, b'mod partikolari fir-rigward tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali.

Emenda 277
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Żmien għall-Offerta

It-tqassir tal-perjodi ta' żmien biex 
tittieħed deċiżjoni dwar l-offerti magħżula 
huwa prijorità. Madankollu, skont in-
natura ta' xi sejħa speċifika, għandhom 
jitqiesu kif xieraq ukoll dawn li ġejjin:
(a) mekkaniżmi ċari u trasparenti biex 
jiġu żviluppati sejħiet għal suġġetti 
speċifiċi jippermettu kundizzjonijiet 
indaqs u l-inklużjoni u t-tkabbir tal-
parteċipazzjoni. Dan għandu, meta jkun 
possibbli, ikun konsistenti fil-programmi 
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u t-temi kollha;
(b) avviż minn qabel raġonevoli ta' sejħiet 
li se joħorġu jista' jippermetti lil 
parteċipanti potenzjali jiffurmaw 
konsorzji tal-offerti qabel il-
pubblikazzjoni tas-sejħiet u dan iwassal 
għal offerti ta' kwalità ogħla;
(c) iż-żamma ta' perjodu ta' żmien 
raġonevoli bejn il-pubblikazzjoni ta' sejħa 
u l-iskadenza għat-tressiq tal-offerti tista' 
tirriżulta f'offerti ta' kwalità ogħla u 
kundizzjonijiet aktar indaqs bejn il-
parteċipanti b'livelli differenti ta' kapaċità 
amministrattiva, esperjenza ta' 
parteċipazzjoni fi programmi ffinanzjati 
mill-Unjoni, lingwi differenti u livelli li 
jvarjaw ta' ħiliet fl-Ingliż u
– l-iskadenzi għall-offerti għandhom jiġu 
skedati billi jitqiesu l-ambitu sħiħ tas-
sejħiet tal-Unjoni u l-kalendarju 
kummerċjali u akkademiku ta' 
parteċipanti potenzjali.

Or. en

Emenda 278
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Sinerġiji mal-fondi ta' koeżjoni

Sabiex jinħolqu sinerġiji u effiċjenza mal-
użu tal-fondi tal-politika ta' koeżjoni 
allokati għal skopijiet ta' riċerka, 
għandhom jiġu stabbiliti regoli komuni 
għall-parteċipazzjoni. Għandu jiġi 
stabbilit sett wieħed ta' regoli u punt ta' 
dħul wieħed għall-finanzjament għar-
riċerka kollu mill-Unjoni, inkluż l-użu tal-
istess Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-
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Parteċipanti (PIC) u portal tal-
parteċipanti għas-sejħiet u l-proġetti 
kollha tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 279
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn jixraq, il-proposti għandhom 
jinkludu pjan abbozzat għall-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati.

1. Il-proposti għandhom jeżaminaw jekk 
dimensjonijiet responsabbli ta' riċerka u 
innovazzjoni kif stabbilit fl-Artikolu 14a 
tar-Regolament 2011/809 li jistabbilixxi 
Orizzont 2020 – Il-Programm Qafas għar-
Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020_, 
humiex rilevanti u jekk għandhomx 
jitqiesu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħmel referenza għall-emenda 12 ta' Cristina Gutiérrez-Cortines dwar l-
Abbozz ta' Rapport María Teresa Riera Madurell dwar Orizzont 2020 – Il-Programm Qafas 
fejn qed jiġi propost Artikolu 14a (ġdid) dwar ir-riċerka responsabbli.

Emenda 280
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn jixraq, il-proposti għandhom 
jinkludu pjan abbozzat għall-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati.

1. Fejn jixraq, il-proposti għandhom 
jinkludu pjan abbozzat għall-isfruttar tar-
riżultati, kull meta l-isfruttar ikun 
mistenni jew meħtieġ bħala parti mis-
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sejħa, kif ukoll pjan għad-
disseminazzjoni, inkluż pjan tal-ġestjoni u 
l-kondiviżjoni tad-dejta tar-riżultati.

Or. en

Emenda 281
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn jixraq, il-proposti għandhom 
jinkludu pjan abbozzat għall-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati.

1. Il-proposti għandhom jinkludu pjan 
abbozzat għall-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati. Meta jkun 
xieraq, il-programm ta' ħidma jew il-pjan 
ta' ħidma għandu jsemmi espliċitament li 
mhuwa meħtieġ l-ebda abbozz ta' pjan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjanijiet ta' sfruttament u disseminazzjoni għandhom jitressqu fil-każijiet kollha għajr dawk 
straordinarji.

Emenda 282
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn jixraq, il-proposti għandhom 
jinkludu pjan abbozzat għall-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati.

1. Fejn jixraq, il-proposti għandhom 
jinkludu pjan abbozzat għall-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati, inkluż pjan 
għall-ġestjoni u l-kondiviżjoni ta' dejta.

Or. en
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Emenda 283
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta jkun xieraq, pereżempju jekk 
ikun mistenni li se jkun hemm volum kbir 
ta' applikazzjonijiet, il-Kummissjoni tista' 
tiddeċiedi li tuża proċedura ta' 
applikazzjoni f'żewġ stadji, sakemm l-
evalwazzjoni ssir bir-reqqa fl-ewwel stadju 
(objettivi, approċċ xjentifiku, kompetenzi 
tal-parteċipanti, valur miżjud tal-
kollaborazjzoni xjentifika u baġit 
ġenerali) u sakemm ma jfissirx perjodi 
materjalment itwal ta' żmien biex jinkisbu 
l-kuntratti u l-għotjiet;

Or. en

Emenda 284
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kull proposta għal riċerka bil-
potenzjal għal żvilupp addizzjonali 
f'teknoloġija medika ġdida (eż. mediċini, 
tilqimiet, djanjostika medika) għandha 
tinkludi abbozz ta' pjan li jispeċifika 
strateġija biex jiġi garantit l-aċċess 
immedjat u l-usa' aċċess possibbli għal 
din it-teknoloġija, meta n-nuqqas ta' 
aċċess għat-teknoloġija jfisser theddida 
għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-aċċess għall-mediċini, it-tilqimiet u teknoloġiji mediċi oħra huwa element ewlieni ta' 
sistemi tas-saħħa li jiffunzjonaw u tal-iżgurar tal-aċċess għas-saħħa. Kif iddokumentat 
f'diversi rapporti tad-WHO, il-fatt li l-istrateġiji dwar l-aċċess jitqiesu kemm jista' jkun 
kmieni matul il-proċess ta' riċerka u żvilupp jista' jikkontribwixxi għal servizzi tas-saħħa li 
jiffunzjonaw sew. Sorsi WHO: Rapport tal-Kummissjoni dwar l-IPR, l-Innovazzjoni u s-Saħħa 
Pubblika. (2006); Ir-riċerka u l-iżvilupp biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tas-saħħa fil-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw: tisħiħ tal-finanzjament u l-koordinazzjoni globali (2012).

Emenda 285
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-proposti għandhom jeżaminaw il-
mod li bih id-dimensjonijiet tar-riċerka u 
tal-innovazzjoni responsabbli stabbiliti fl-
Artikolu 14a tar-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [Orizzont 2020] huma 
rilevanti u jiġu kkunsidrati.

Or. en

Emenda 286
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull proposta għal riċerka dwar ċelloli 
staminali derivati minn embrijoni umani 
għandha tinkludi, kif xieraq, dettalji ta’ 
liċenzjar u miżuri ta’ kontroll li sejrin 
jittieħdu mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri kif ukoll dettalji tal-
approvazzjonijiet etiċi li sejrin jiġu 

2. Kull proposta għal riċerka dwar ċelloli 
staminali derivati minn embrijoni umani 
għandha tinkludi, kif xieraq, dettalji ta’ 
miżuri ta’ kontroll li sejrin jittieħdu mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
kif ukoll dettalji tal-approvazzjonijiet etiċi 
li sejrin jiġu pprovduti. Fir-rigward tad-
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pprovduti. Fir-rigward tad-derivazzjoni ta’ 
ċelloli staminali derivati minn embrijoni 
umani, istituzzjonijiet, organizzazzjonijiet 
u riċerkaturi għandhom ikunu soġġetti għal 
liċenzjar u kontroll strett skont il-qafas 
legali tal-Istati Membri involuti.

derivazzjoni ta’ ċelloli staminali derivati 
minn embrijoni umani, istituzzjonijiet, 
organizzazzjonijiet u riċerkaturi għandhom 
ikunu soġġetti għal kontroll strett skont il-
qafas legali tal-Istati Membri involuti.

Or. en

Emenda 287
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull proposta għal riċerka dwar ċelloli 
staminali derivati minn embrijoni umani 
għandha tinkludi, kif xieraq, dettalji ta’ 
liċenzjar u miżuri ta’ kontroll li sejrin 
jittieħdu mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri kif ukoll dettalji tal-
approvazzjonijiet etiċi li sejrin jiġu 
pprovduti. Fir-rigward tad-derivazzjoni ta’ 
ċelloli staminali derivati minn embrijoni 
umani, istituzzjonijiet, organizzazzjonijiet 
u riċerkaturi għandhom ikunu soġġetti għal 
liċenzjar u kontroll strett skont il-qafas 
legali tal-Istati Membri involuti.

2. Kull proposta għal riċerka dwar ċelloli 
staminali derivati minn embrijoni umani 
għandha tinkludi dettalji ta’ liċenzjar u 
miżuri ta’ kontroll li sejrin jittieħdu mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
kif ukoll dettalji tal-approvazzjonijiet etiċi 
li sejrin jiġu pprovduti, kif xieraq. Fir-
rigward tad-derivazzjoni ta’ ċelloli 
staminali derivati minn embrijoni umani, 
istituzzjonijiet, organizzazzjonijiet u 
riċerkaturi għandhom ikunu soġġetti għal 
liċenzjar u kontroll strett skont il-qafas 
legali tal-Istati Membri involuti.

Or. en

Emenda 288
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull proposta għal riċerka dwar ċelloli 
staminali derivati minn embrijoni umani 
għandha tinkludi, kif xieraq, dettalji ta’ 

2. Kull proposta għal riċerka dwar ċelloli 
staminali derivati minn embrijoni umani 
għandha tinkludi dettalji ta’ liċenzjar u 
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liċenzjar u miżuri ta’ kontroll li sejrin 
jittieħdu mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri kif ukoll dettalji tal-
approvazzjonijiet etiċi li sejrin jiġu 
pprovduti. Fir-rigward tad-derivazzjoni ta’ 
ċelloli staminali derivati minn embrijoni 
umani, istituzzjonijiet, organizzazzjonijiet 
u riċerkaturi għandhom ikunu soġġetti għal 
liċenzjar u kontroll strett skont il-qafas 
legali tal-Istati Membri involuti.

miżuri ta’ kontroll li sejrin jittieħdu mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
kif ukoll dettalji tal-approvazzjonijiet etiċi 
li sejrin jiġu pprovduti. Fir-rigward tad-
derivazzjoni ta’ ċelloli staminali derivati 
minn embrijoni umani, istituzzjonijiet, 
organizzazzjonijiet u riċerkaturi għandhom 
ikunu soġġetti għal liċenzjar u kontroll 
strett skont il-qafas legali tal-Istati Membri 
involuti.

Or. ro

Emenda 289
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Proposta li tikser il-prinċipji etiċi jew 
kwalunkwe leġiżlazzjoni applikabbli, jew li 
ma tissodisfax il-kundizzjonijiet stabbiliti 
fid-Deċiżjoni Nru XX/XX/UE [il-
programm speċifiku], fil-programm ta’ 
ħidma jew fil-pjan ta’ ħidma jew fis-sejħa 
għall-proposti tista' tiġi eskluża mill-
proċeduri ta’ evalwazzjoni, tal-għażla u tal-
għotja fi kwalunkwe ħin.

3. Proposta li tikser il-prinċipji etiċi, id-
drittijiet fundamentali jew kwalunkwe 
leġiżlazzjoni applikabbli, jew li ma 
tissodisfax il-kundizzjonijiet stabbiliti fid-
Deċiżjoni Nru XX/XX/UE [il-programm 
speċifiku], fil-programm ta’ ħidma jew fil-
pjan ta’ ħidma jew fis-sejħa għall-proposti 
tista' tiġi eskluża mill-proċeduri ta’ 
evalwazzjoni, tal-għażla u tal-għotja fi 
kwalunkwe ħin.

Or. en

Emenda 290
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kull proposta għal riċerka bil-
potenzjal għal żvilupp addizzjonali 
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f'teknoloġija medika ġdida (eż. mediċini, 
tilqimiet, djanjostika medika) għandha 
tinkludi abbozz ta' pjan li jispeċifika 
strateġija biex jiġi garantit l-aċċess 
immedjat u l-usa' aċċess possibbli għal 
din it-teknoloġija, meta n-nuqqas ta' 
aċċess għat-teknoloġija jfisser theddida 
għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għall-mediċini, it-tilqimiet u teknoloġiji mediċi oħra huwa element ewlieni tas-
sistemi tas-saħħa li jiffunzjonaw u jiggarantixxi l-aċċess taċ-ċittadini għas-saħħa, kif 
iddokumentat bir-reqqa f'diversi rapporti tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), Il-
fatt li l-istrateġiji dwar l-aċċess jitqiesu kemm jista' jkun kmieni fil-proċess ta' Riċerka u 
Żvilupp jista' jikkontribwixxi għal sistema ta' forniment fil-qasam tas-saħħa li tiffunzjona sew. 
Jeżistu diversi għodod biex tiġi ssodisfata din il-ħtieġa (eż. dispożizzjonijiet biex jiġu ttrattati 
l-proprjetà intellettwali u l-programmi ta' aċċess)..

Emenda 291
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kull proposta għal riċerka bil-
potenzjal għal żvilupp addizzjonali 
f'teknoloġija medika ġdida (eż. mediċini, 
tilqimiet, djanjostika medika) għandha 
tinkludi abbozz ta' pjan li jispeċifika 
strateġija biex jiġi garantit l-aċċess 
immedjat u l-usa' aċċess possibbli għal 
din it-teknoloġija, meta n-nuqqas ta' 
aċċess għat-teknoloġija jfisser theddida 
għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika.

Or. en

Emenda 292
Kent Johansson, Fiona Hall
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Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Kull proposta għal riċerka bil-
potenzjal għal żvilupp addizzjonali 
f'teknoloġija medika ġdida (eż. mediċini, 
tilqimiet, djanjostika medika) għandha 
tinkludi abbozz ta' pjan li jispeċifika 
strateġija biex jiġi garantit l-aċċess 
immedjat u l-usa' aċċess possibbli għal 
din it-teknoloġija, meta n-nuqqas ta' 
aċċess għat-teknoloġija jfisser theddida 
għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għall-mediċini, it-tilqimiet u teknoloġiji mediċi oħra huwa element ewlieni ta' 
sistemi tas-saħħa li jiffunzjonaw u tal-iżgurar tal-aċċess taċ-ċittadini għas-saħħa.

Emenda 293
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta jkun rilevanti, il-proposti 
għandhom jispjegaw kif u sa liema punt l-
analiżi tas-sess u tal-ġeneru hija rilevanti 
għall-proġett maħsub, u għandhom jużaw 
metodi xierqa kif żviluppati minn riċerka 
avvanzata fil-qasam.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'ċerti oqsma, il-proposti għandhom jindikaw kemm il-ġeneru huwa rilevanti.
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Emenda 294
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Reviżjoni tal-etika Reviżjoni tal-etika u l-ġeneru

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'xi każijiet, il-proposti għandhom ikunu eżaminati mill-perspettiva tal-ġeneru.

Emenda 295
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha sistematikament 
twettaq reviżjonijiet etiċi għal proposti li 
jqajjmu kwistjonijiet etiċi. Din ir-reviżjoni 
għandha tivverifika r-rispett lejn il-
prinċipji etiċi u l-leġiżlazzjoni u, fil-każ ta’ 
riċerka li ssir barra mill-Unjoni, li l-istess 
riċerka kienet tkun permessa fi Stat 
Membru.

Fil-każ ta' riċerka mwettqa barra l-
Unjoni, il-Kummissjoni għandha 
tivverifika r-rispett lejn il-prinċipji etiċi, kif 
ikun xieraq, u tiżgura li l-istess riċerka 
kienet tkun permessa fi Stat Membru.

Or. en

Emenda 296
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha sistematikament Il-Kummissjoni għandha sistematikament 
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twettaq reviżjonijiet etiċi għal proposti li 
jqajjmu kwistjonijiet etiċi. Din ir-reviżjoni 
għandha tivverifika r-rispett lejn il-
prinċipji etiċi u l-leġiżlazzjoni u, fil-każ ta’ 
riċerka li ssir barra mill-Unjoni, li l-istess 
riċerka kienet tkun permessa fi Stat 
Membru.

twettaq reviżjonijiet etiċi għal proposti li 
jqajjmu kwistjonijiet etiċi. Din ir-reviżjoni 
għandha tivverifika r-rispett lejn il-
prinċipji etiċi u l-leġiżlazzjoni u, fil-każ ta’ 
riċerka li ssir barra mill-Unjoni, li l-istess 
riċerka kienet tkun permessa fi Stat 
Membru. Meta jkun rilevanti, il-
Kummissjoni għandha wkoll twettaq 
sistematikament eżami tal-proposti mill-
perspettiva tal-ġeneru, bl-użu ta' mudell 
b'lista ta' kontroll, partikolarment għal 
dawk li jikkonċernaw il-bnedmin, bħala 
suġġetti jew bħala utenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'xi każijiet, il-proposti għandhom ikunu eżaminati mill-perspettiva tal-ġeneru.

Emenda 297
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha sistematikament 
twettaq reviżjonijiet etiċi għal proposti li 
jqajjmu kwistjonijiet etiċi. Din ir-reviżjoni 
għandha tivverifika r-rispett lejn il-
prinċipji etiċi u l-leġiżlazzjoni u, fil-każ ta’ 
riċerka li ssir barra mill-Unjoni, li l-istess 
riċerka kienet tkun permessa fi Stat 
Membru.

Il-Kummissjoni għandha sistematikament 
twettaq reviżjonijiet etiċi għal proposti li 
jqajjmu kwistjonijiet etiċi. Din ir-reviżjoni 
għandha tivverifika r-rispett lejn il-
prinċipji etiċi u l-leġiżlazzjoni tal-UE u, 
fil-każ ta’ riċerka li ssir barra mill-Unjoni, 
għandha tivverifika jekk l-istess riċerka 
kienet tkun permessa fi Stat Membru.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan biex jiġi żgurat li jsiru eżamijiet etiċi skont il-leġiżlazzjoni u l-prinċipji tal-UE.
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Emenda 298
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Is-sejħiet kollha għal proposti fil-
qasam tar-riċerka dwra is-sigurtà 
għandhom ikunu soġġetti għal 
valutazzjoni tal-impatt etiku ex-ante. Dan 
l-eżami għandu jestendi lil hinn mill-
konfini riġidi tal-privatezza u l-protezzjoni 
tad-dejta u jqis l-impatti soċjetali usa' tal-
aġenda sottostanti ta' riċerka u żvilupp 
għas-sigurtà. Sejħiet li jqajmu 
preokkupazzjonijiet etiċi u/jew soċjetali 
sostanzjali jridu jkunu soġġetti għal aktar 
skrutinju u kontroll. B'mod partikolari, 
kull proġett taħt dik is-sejħa jkun soġġett 
għal eżami etiku.

Or. en

Emenda 299
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tagħmel il-
proċess ta' eżami etiku kemm jista' jkun 
traspsarenti għall-uffiċjali tal-proġetti u 
għall-parteċipanti.

Or. en

Emenda 300
Vicky Ford, Christian Ehler
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-Kummissjoni għandha tipprova 
tiżgura li l-eżamijiet etiċi, meta jkun 
possibbli, ma jirriżultawx f'dewmien bla 
bżonn fil-bidu, it-tkomplija jew l-
ikkompletar tal-proġetti.

Or. en

Emenda 301
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a
Eżami mill-perspettiva tal-ġeneru

Il-Kummissjoni għandha twettaq 
sistematikament eżamijiet tal-proposti 
mill-perspettiva tal-ġeneru, bl-użu ta' 
mudell b'lista ta' kontroll.

Or. en

Emenda 302
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Konrad Szymański

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-impatt għandu jkun evalwat b'rabta 
mal-kostijiet finanzjarji stmati tal-proġett, 
li jiddetermina l-proporzjon tal-kostijiet 
mqabbla mal-impatt bħala l-kriterju ta' 
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għoti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi Orizzont 2020 huwa programm għad-distribuzzjoni ta' fondi pubbliċi, il-proporzjon tal-
kostijiet imqabbla mal-benefiċċji ta' proposta għandu jitqies ukoll meta jiġu kklassifikati u 
magħżula il-proposti għal finanzjament.

Emenda 303
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-proposti sottomessi għandhom jiġu 
evalwati abbażi tal-kriterji tal-għoti li 
ġejjin:

1. Il-proposti sottomessi għandhom jiġu 
evalwati abbażi tal-kriterji tal-għoti bħal 
dawn li ġejjin:

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emendi 4, 5, 6, 7 u 8 jispeċifikaw il-kriterji li għandhom jintużaw biex tiġi definita l-iskala 
ta' valutazzjoni uniformi għal evalwazzjonijiet imressqa mill-esperti li jwettqu l-evalwazzjoni.

Emenda 304
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) eċċellenza; a) eċċellenza, abbażi ta' evalwazzjoni tal-
faċilitajiet ta' riċerka skont l-Artikolu 2(1) 
punt 17a (ġdid);

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

L-emendi 4, 5, 6, 7 u 8 jispeċifikaw il-kriterji li għandhom jintużaw biex tiġi definita l-iskala 
ta' valutazzjoni uniformi għal evalwazzjonijiet imressqa mill-esperti li jwettqu l-evalwazzjoni.

Emenda 305
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) impatt; b) ir-riżultati tar-riċerka miksuba mill-
membri tat-tim;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emendi 4, 5, 6, 7 u 8 jispeċifikaw il-kriterji li għandhom jintużaw biex tiġi definita l-iskala 
ta' valutazzjoni uniformi għal evalwazzjonijiet imressqa mill-esperti li jwettqu l-evalwazzjoni.

Emenda 306
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) kwalità u effiċjenza tal-
implimentazzjoni.

c) kost tal-implimentazzjoni;

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emendi 4, 5, 6, 7 u 8 jispeċifikaw il-kriterji li għandhom jintużaw biex tiġi definita l-iskala 
ta' valutazzjoni uniformi għal evalwazzjonijiet imressqa mill-esperti li jwettqu l-evalwazzjoni.

Emenda 307
Adam Gierek
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) probabbiltà ta' suċċess.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emendi 4, 5, 6, 7 u 8 jispeċifikaw il-kriterji li għandhom jintużaw biex tiġi definita l-iskala 
ta' valutazzjoni uniformi għal evalwazzjonijiet imressqa mill-esperti li jwettqu l-evalwazzjoni.

Emenda 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) sinerġiji ma' finanzjament pubbliku 
ieħor fil-livelli nazzjonali, reġjonali u 
lokali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi faċilitata sinerġija reali mal-programmi ta' finanzjament implimentati mill-Istati 
Membri u r-reġjuni, fil-kuntest ta' speċjalizzazzjoni u konċentrazzjoni reali intelliġenti tar-
riżorsi, jitqies xieraq li tingħata l-possibbiltà li jingħataw proġetti anke abbażi tal-potenzjal li 
jsiru dawn is-sinerġiji.

Emenda 309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kull kriterju elenkat fil-paragrafu 1 
jingħata punt minn 1 sa 5. Jista' jingħata 
nofs punt. Il-punti jindikaw dan li ġej fir-
rigward tal-kriterju eżaminat:
(a) 0 – Il-proposta ma tindirizzax il-
kriterju eżaminat jew ma tistax tiġi 
ġġudikata minħabba informazzjoni nieqsa 
jew inkompleta
(b) 1 – Insuffiċjenti. Il-kriterju huwa 
indirizzat b'mod inadegwat, jew hemm 
dgħufijiet inerenti serji.
(c) 2 – Aċċettabbli. Filwaqt li l-proposta 
tindirizza l-kriterju b'mod ġenerali, hemm 
dgħufijiet sinifikanti.
(d) 3 – Tajba. Il-proposta tindirizza l-
kriterju tajjeb, għalkemm jinħtieġ titjib.
(e) 4 – Tajba ħafna. Il-proposta tindirizza 
l-kriterju tajjeb ħafna, għalkemm għad 
jista' jsir ċertu titjib..
(f) 5 - Eċċellenti. Il-proposta tindirizza 
b'suċċess l-aspetti rilevanti kollha tal-
kriterju inkwistjoni. Kwalunkwe nuqqas 
huwa minuri.

Or. en

Emenda 310
Jean-Pierre Audy

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-kriterji tal-għażla u l-piż tagħhom 
għandhom jiġu definiti fil-programm ta' 
ħidma jew fil-pjan ta' ħidma u l-użu 
tagħhom għandu jkun adattat għall-
prijoritajiet ta' Orizzont 2020.
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Or. en

Emenda 311
Romana Jordan

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-impatt għandu jkun evalwat b'rabta 
mal-kostijiet finanzjarji stmati tal-proġett, 
li jiddetermina l-proporzjon tal-kostijiet 
mqabbla mal-impatt bħala l-kriterju ta' 
għoti.

Or. en

Emenda 312
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-unika kriterju tal-eċċellenza għandu 
japplika għal proposti tal-azzjonijiet tar-
riċerka fil-fruntieri tal-għarfien tal-ERC.

imħassar

Or. ro

Emenda 313
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-unika kriterju tal-eċċellenza għandu 
japplika għal proposti tal-azzjonijiet tar-

2. L-unika kriterju tal-eċċellenza għandu 
japplika fl-għażla tat-tim ta' riċerka għal 
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riċerka fil-fruntieri tal-għarfien tal-ERC. proposti tal-azzjonijiet tar-riċerka fil-
fruntieri tal-għarfien tal-ERC, i.e. għandu 
jkun ibbażat fuq l-evalwazzjoni tal-aċċess 
tar-riċerkaturi għal faċilitajiet ta' riċerka 
moderni, skont l-Artikolu 2(1) punt 17a 
(ġdid).

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-kriterju tal-eċċellenza jeħtieġ kjarifika.

Emenda 314
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kriterji tal-għażla u l-għoti 
għandhom jiġu applikati bla 
diskriminazzjoni bejn il-ġeneri. Għandha 
tiġi stabbilita sistema ta' inċentivi 
b'appoġġ għall-proġetti b'perspettiva tal-
ġeneru u tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
proċessi biex timmoniterja l-
implimentazzjoni ta' din id-dispożizzjoni u 
biex tittrażmetti l-konklużjonijiet lill-
pubbliku.

Or. en

Emenda 315
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kriterju tal-impatt għandu jinkludi 
l-kobor potenzjali ta' disseminazzjoni u d-
disponibilità pubblika tar-riżultati u d-
dejta tar-riċerka, filwaqt li tingħata 
prijorità lil proġetti li potenzjalment 
jinvolvu disseminazzjoni usa' u l-isfruttar 
tar-riżultati.

Or. en

Emenda 316
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kriterju tal-impatt għandu jingħata 
l-akbar ponderazzjoni għal proposti fit-
taqsima "Tmexxija Industrijali".

Or. en

Emenda 317
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-programm ta’ ħidma jew il-pjan ta’ 
ħidma għandhom jistabbilixxu dettalji 
ulterjuri tal-applikazzjoni tal-kriterji tal-
għoti stabbiliti fil-paragrafu 1, u 
jispeċifikaw l-ippeżar u l-limiti.

3. Il-programm ta’ ħidma jew il-pjan ta’ 
ħidma għandhom jistabbilixxu dettalji 
ulterjuri tal-applikazzjoni tal-kriterji tal-
għoti stabbiliti fil-paragrafu 1, u 
jispeċifikaw l-ippeżar u l-limiti. Il-bilanċ 
bejn il-ġeneri għandu jiġi stabbilit ukoll 
bħala kriterju tal-programmi ta' ħidma.

Or. en
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Emenda 318
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-programm ta’ ħidma jew il-pjan ta’ 
ħidma għandhom jistabbilixxu dettalji 
ulterjuri tal-applikazzjoni tal-kriterji tal-
għoti stabbiliti fil-paragrafu 1, u 
jispeċifikaw l-ippeżar u l-limiti.

3. Il-programm ta’ ħidma jew il-pjan ta’ 
ħidma għandhom jistabbilixxu dettalji 
ulterjuri tal-applikazzjoni tal-kriterji tal-
għoti stabbiliti fil-paragrafu 1, u 
jispeċifikaw is-sottokriterji, l-ippeżar u l-
limiti. L-evalwazzjoni għandha tiżgura l-
ugwaljanza bejn il-ġeneri u n-
nondiskriminazzjoni.

Or. en

Emenda 319
Norbert Glante

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tadotta u 
tippubblika regoli rigward il-proċedura 
għat-tressiq ta' proposti, kif ukoll il-
proċeduri relatati ta' evalwazzjoni, għażla 
u għoti, u tippubblika linji gwida għall-
applikanti inklużi linji gwida għal min 
jevalwa. B'mod partikolari, għandha 
tistabbilixxi regoli dettaljati għall-
proċedura ta' tressiq f'żewġ stadji – anke 
fir-rigward tal-ambitu u n-natura tal-
proposta tal-ewwel stadju kif ukoll dawk 
tal-proposta kompleta tat-tieni fażi – u 
regoli għall-proċedura ta' evalwazzjoni 
f'żewġ stadji.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Id-dokumenti rekwiżiti għandhom jiġu definiti bl-aktar mod komprensiv possibbli fir-regoli 
dwar il-parteċipazzjoni.

Emenda 320
Teresa Riera Madurell

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tfassal gwida 
għall-proċess tal-għażla, li tispjega l-
applikazzjoni tal-kriterji tal-għoti u 
tiddefinixxi l-implikazzjonijiet ta' 
ponderazzjonijiet u limiti massimi 
speċifiċi għall-proċess tal-għażla. Din il-
gwida għandha tiġi ppubblikata 
simultanjament mal-ewwel programm ta' 
ħidma. Il-kontenut tal-gwida għandu jkun 
vinkolanti għas-servizzi tal-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 321
Alyn Smith

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tfassal gwida 
għall-proċess tal-għażla, li tispjega l-
applikazzjoni tal-kriterji tal-għoti u 
tiddefinixxi l-implikazzjonijiet ta' 
ponderazzjonijiet u limiti massimi 
speċifiċi għall-proċess tal-għażla. Din il-
gwida għandha tiġi ppubblikata 
simultanjament mal-ewwel programm ta' 
ħidma.
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Or. en

Emenda 322
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta jkun xieraq, il-potenzjal ta' 
proposta biex titħeġġeġ il-kooperazzjoni 
internazzjonali dwar suġġetti ewlenin 
bħall-istandardizzazzjoni għandu jitqies 
fil-proċedura ta' evalwazzjoni.

Or. en

Emenda 323
Hermann Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. It-tressiq f'lingwa għajr l-Ingliż ma 
jridx iqiegħed lill-applikanti fi żvantaġġ 
fil-proċedura ta' evalwazzjoni.

Or. de

Emenda 324
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-proposti għandhom jiġu klassifikati 
skont ir-riżultati tal-evalwazzjoni. L-

4. Il-proposti għandhom jiġu klassifikati 
skont ir-riżultati tal-evalwazzjoni abbażi 
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għażla għandha ssir abbażi ta’ din il-
klassifikazzjoni.

tal-iskala proposta ta' valutazzjoni 
numerika. L-istess suġġett (problema li 
għandha tiġi solvuta) jew suġġett simili 
jista' jingħata indipendentement lil żewġ 
timijiet ta' riċerka differenti sabiex 
tissaħħaħ il-kompetittività.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-kompetittività għandha tkun fattur kemm matul il-proċess ta' applikazzjoni għall-għotjiet kif 
ukoll matul l-implimentazzjoni tal-għotjiet.

Emenda 325
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-proposti għandhom jiġu klassifikati 
skont ir-riżultati tal-evalwazzjoni. L-għażla 
għandha ssir abbażi ta’ din il-
klassifikazzjoni.

4. Il-proposti għandhom jiġu klassifikati 
skont ir-riżultati tal-evalwazzjoni. L-għażla 
għandha ssir abbażi ta’ din il-
klassifikazzjoni. Meta żewġ proposti jew 
aktar jitqiesu ugwali abbażi tal-kriterji 
stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2, il-
Kummissjoni għandha tqis il-kriterju 
addizzjonali tal-kwalità mqabbla mal-
prezz.

Or. en

Emenda 326
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Sejħiet għal proposti għandhom 
primarjament jimplimentaw proċedura ta' 
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tressiq f'żewġ stadji, skont id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 
Nru XX/2012 [ir-Regolament 
Finanzjarju] u r-regoli ta' 
implimentazzjoni tiegħu.

Or. en

Emenda 327
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti għandhom 
jivverifikaw il-kapaċità finanzjarja bil-
quddiem biss għal koordinaturi meta l-
finanzjament mitlub mill-Unjoni għall-
azzjoni huwa ugwali jew superjuri għal 
EUR 500 000, sakemm fejn, abbażi tal-
informazzjoni disponibbli, jkun hemm 
raġunijiet biex tiġi ddubitata l-kapaċità 
finanzjarja tal-koordinatur jew tal-
parteċipanti l-oħrajn.

5. B'mezzi li huma kompatibbli mal-liġi 
nazzjonali, il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti għandhom 
jivverifikaw il-kapaċità finanzjarja bil-
quddiem biss għal koordinaturi meta l-
finanzjament mitlub mill-Unjoni għall-
azzjoni huwa ugwali jew superjuri għal 
EUR 100 000, sakemm fejn, abbażi tal-
informazzjoni disponibbli, jkun hemm 
raġunijiet biex tiġi ddubitata l-kapaċità 
finanzjarja tal-koordinatur jew tal-
parteċipanti l-oħrajn. Il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi għodda elettronika 
sempliċi u faċli biex tintuża biex l-
applikanti jwettqu l-kontroll tagħhom ta' 
vijabbiltà finanzjarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-preeminenza tal-liġi nazzjonali għandha tiġi rikonoxxuta u dan ikun pass 'il quddiem 
importanti fis-simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-parteċipanti.

Emenda 328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti għandhom 
jivverifikaw il-kapaċità finanzjarja bil-
quddiem biss għal koordinaturi meta l-
finanzjament mitlub mill-Unjoni għall-
azzjoni huwa ugwali jew superjuri għal 
EUR 500 000, sakemm fejn, abbażi tal-
informazzjoni disponibbli, jkun hemm 
raġunijiet biex tiġi ddubitata l-kapaċità 
finanzjarja tal-koordinatur jew tal-
parteċipanti l-oħrajn.

5. Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti għandhom 
jivverifikaw il-kapaċità finanzjarja bil-
quddiem biss għal koordinaturi jew 
parteċipanti oħra meta l-finanzjament 
mitlub mill-Unjoni għall-azzjoni huwa 
ugwali jew superjuri għal EUR 650 000, 
bħal fis-Seba' Programm Qafas, sakemm 
fejn, abbażi tal-informazzjoni disponibbli, 
jkun hemm raġunijiet biex tiġi ddubitata l-
kapaċità finanzjarja tal-koordinatur jew tal-
parteċipanti l-oħrajn.

Or. en

Emenda 329
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti għandhom 
jivverifikaw il-kapaċità finanzjarja bil-
quddiem biss għal koordinaturi meta l-
finanzjament mitlub mill-Unjoni għall-
azzjoni huwa ugwali jew superjuri għal 
EUR 500 000, sakemm fejn, abbażi tal-
informazzjoni disponibbli, jkun hemm 
raġunijiet biex tiġi ddubitata l-kapaċità 
finanzjarja tal-koordinatur jew tal-
parteċipanti l-oħrajn.

5. Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti għandhom 
jivverifikaw il-kapaċità finanzjarja bil-
quddiem meta l-finanzjament mitlub mill-
Unjoni għall-parteċipant huwa ugwali jew 
superjuri għal EUR 500 000, sakemm fejn, 
abbażi tal-informazzjoni disponibbli, jkun 
hemm raġunijiet biex tiġi ddubitata l-
kapaċità finanzjarja tal-koordinatur jew tal-
parteċipanti l-oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-verifika tal-kapaċità finanzjarja tal-koordinatur ma tagħti l-ebda indikazzjoni dwar il-
kapaċità finanzjarja ta' dawk il-parteċipanti li jitolbu kontribuzzjoni sinifikanti. Il-verifika 
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għandha tirrigwarda l-parteċipanti u mhux l-azzjoni tal-koordinaturi.

Emenda 330
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-potenzjal tal-koordinatur tal-SMEs 
ma jissodisfax il-kriterji finanzjarji 
kollha, il-Fond ta' Garanzija għall-
Parteċipanti kif imsemmi fl-Artikolu 32 
ta' dan ir-Regolament jista' jkopri r-
riskju.

Or. en

Emenda 331
Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kapaċità finanzjarja ma għandhiex tiġi 
vverifikata għal entitajiet legali li l-
vijabilità tagħhom tkun garantita minn Stat 
Membru jew minn pajjiż assoċjat u għal 
stabbilimenti tal-edukazzjoni sekondarji u 
edukazzjoni superjuri.

6. Il-kapaċità finanzjarja ma għandhiex tiġi 
vverifikata għal entitajiet legali li l-
vijabilità tagħhom tkun garantita minn Stat 
Membru jew minn pajjiż assoċjat u għal 
stabbilimenti tal-edukazzjoni sekondarji u 
edukazzjoni superjuri. Bl-istess mod, il-
kapaċità finanzjarja u ta' koordinazzjoni 
ta' sussidjarji jew start-ups 
sottokapitalizzati m'għandhiex tiġi 
verifikata meta l-vijabbiltà tagħhom tkun 
garantita mill-azzjonisti tagħhom sakemm 
din tiġġedded fuq bażi annwali.

Or. en
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Emenda 332
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-kapaċità finanzjarja ma għandhiex tiġi 
vverifikata għal entitajiet legali li l-
vijabilità tagħhom tkun garantita minn Stat 
Membru jew minn pajjiż assoċjat u għal 
stabbilimenti tal-edukazzjoni sekondarji u 
edukazzjoni superjuri.

6. Il-kapaċità finanzjarja ma għandhiex tiġi 
vverifikata għal entitajiet legali li l-
vijabilità tagħhom tkun garantita minn Stat 
Membru jew minn pajjiż assoċjat u għal 
stabbilimenti tal-edukazzjoni sekondarji u
edukazzjoni superjuri. Bl-istess mod, il-
kapaċità finanzjarja u ta' koordinazzjoni 
ta' sussidjarji jew start-ups 
sottokapitalizzati m'għandhiex tiġi 
verifikata meta l-vijabbiltà tagħhom tkun 
garantita mill-azzjonisti tagħhom sakemm 
din tiġġedded fuq bażi annwali.

Or. en

Emenda 333
Peter Skinner

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Fl-istadju tal-validazzjoni finanzjarja 
tal-proċedura, l-SMEs f'ċerti setturi 
ffukati fuq ir-riċerka pjuttost milli fuq il-
ġenerazzjoni ta' qligħ m'għandu ikollhom 
jipproduċu evidenza tal-fatturat operattiv 
fis-snin preċedenti sabiex jikkwalifikaw 
għall-finanzjament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bosta SMEs, partikolarment dawk fis-settur tal-bijoteknoloġija huma ffukati fuq ir-riċerka u l-
iżvilupp pjuttost milli fuq il-ġenerazzjoni tal-qligħ.
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Emenda 334
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Sejħiet għal proposti fil-prinċipju 
għandhom jipprevedu proċedura ta' 
tressiq f'żewġ stadji, skont id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 
Nru XX/2012 [ir-Regolament 
Finanzjarju] u r-regoli ta' 
implimentazzjoni tiegħu.

Or. en

Emenda 335
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-kapaċità finanzjarja tista' tiġi 
garantita minn kwalunkwe entità legali 
oħra, li l-kapaċità finanzjarja tagħha 
mbagħad tiġi verifikata skont l-
Artikolu 14(5).

Or. en

Emenda 336
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

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

1. Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti għandhom jipprovdu 
proċedura ta’ reviżjoni tal-evalwazzjoni 
għal applikanti li jqisu li l-evalwazzjoni 
tal-proposta tagħhom ma tkunx saret skont 
il-proċeduri stabbiliti f’dawn ir-regoli, fil-
programm ta’ ħidma jew pjan ta’ ħidma 
rilevanti u fis-sejħa għall-proposti.

1. Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti għandhom jipprovdu 
proċedura ta’ reviżjoni tal-evalwazzjoni 
trasparenti għalkollox għal applikanti li 
jqisu li l-evalwazzjoni tal-proposta 
tagħhom ma tkunx saret skont il-proċeduri 
stabbiliti f’dawn ir-regoli, fil-programm ta’ 
ħidma jew pjan ta’ ħidma rilevanti u fis-
sejħa għall-proposti.

Or. en

Emenda 337
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti għandhom ikunu 
responsabbli għall-eżami ta’ din it-talba. 
Dan l-eżami għandu jkopri biss l-aspetti 
proċedurali tal-evalwazzjoni, u mhux il-
merti tal-proposta.

3. Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti għandhom ikunu 
responsabbli għall-eżami ta’ din it-talba.

Or. en

Emenda 338
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti għandhom ikunu 
responsabbli għall-eżami ta’ din it-talba. 
Dan l-eżami għandu jkopri biss l-aspetti 

3. Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti għandhom ikunu 
responsabbli għall-eżami ta’ din it-talba. 
Dan l-eżami għandu jkopri biss l-aspetti 
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proċedurali tal-evalwazzjoni, u mhux il-
merti tal-proposta.

proċedurali tal-evalwazzjoni, u meta jkun 
xieraq, u skont il-paragrafu preċedenti, il-
merti tal-proposta.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda twitti t-triq għal kunsiderazzjoni tal-merti tal-proposti mressqa.

Emenda 339
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. F'każ ta' tressiq mill-ġdid ta' proġetti 
ffinanzjati minn Orizzont 2020, il-
Kummissjoni, qabel l-evalwazzjoni, 
għandha tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
panel ġdid ta' evalwazzjoni l-applikazzjoni 
rigward il-proġett li tressaq 
preċedentement u r-Rapport Sommarju 
ta' Evalwazzjoni (ESR) korrispondenti. Il-
Kummissjoni – b'kunsiderazzjoni xierqa 
għall-iżviluppi tekniċi u xjentifiċi –
għandha tiżgura li ma jkun hemm l-ebda 
inkonsistenza bejn ir-riżultati bejn l-
ewwel u t-tieni ESR tal-proġett.

Or. nl

Emenda 340
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kumitat għar-reviżjoni tal-evalwazzjoni 
magħmul minn persunal tal-Kummissjoni 

4. Kumitat għar-reviżjoni tal-evalwazzjoni 
magħmul minn persunal tal-Kummissjoni 
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jew mill-korp ta’ finanzjament rilevanti 
għandu jipprovdi opinjoni dwar l-aspetti 
proċedurali tal-proċess tal-evalwazzjoni.
Għandu jiġi ppresedut minn uffiċjal tal-
Kummissjoni jew tal-korp ta’ finanzjament 
rilevanti, minn dipartiment ieħor minn dak 
responsabbli għas-sejħa għall-proposti. Il-
kumitat jista' jirrakkomanda waħda minn 
dawn li ġejjin:

jew mill-korp ta’ finanzjament rilevanti 
għandu jipprovdi opinjoni dwar l-aspetti 
proċedurali tal-proċess tal-evalwazzjoni.
Għandu jiġi ppresedut minn uffiċjal tal-
Kummissjoni jew tal-korp ta’ finanzjament 
rilevanti, minn dipartiment ieħor minn dak 
responsabbli għas-sejħa għall-proposti; il-
kumitat għandu jagħżel espert 
indipendenti mill-bażi ta' dejta msemmija 
fl-Artikolu 37 ta' dan ir-Regolament; l-
espert għandu jagħti opinjoni dwar il-
ħtieġa li l-proposta inkwistjoni tiġi 
eżaminat fuq il-merti tagħha, iżda d-
deċiżjoni finali għandha tittieħed mill-
President tal-kumitat. Il-kumitat jista' 
jirrakkomanda waħda minn dawn li ġejjin:

Or. es

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi sistema li permezz tagħha espert indipendenti minn barra jitqabbad 
biex jevalwa l-ħtieġa ta' rieżami tal-merti ta' proposta, għalkemm id-deċiżjoni finali għandha 
tkun tal-President tal-kumitat.

Emenda 341
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kumitat għar-reviżjoni tal-evalwazzjoni 
magħmul minn persunal tal-Kummissjoni 
jew mill-korp ta’ finanzjament rilevanti 
għandu jipprovdi opinjoni dwar l-aspetti 
proċedurali tal-proċess tal-evalwazzjoni. 
Għandu jiġi ppresedut minn uffiċjal tal-
Kummissjoni jew tal-korp ta’ finanzjament 
rilevanti, minn dipartiment ieħor minn dak 
responsabbli għas-sejħa għall-proposti. Il-
kumitat jista' jirrakkomanda waħda minn 
dawn li ġejjin:

4. Kumitat għar-reviżjoni tal-evalwazzjoni 
magħmul minn persunal tal-Kummissjoni 
jew mill-korp ta’ finanzjament rilevanti 
għandu jipprovdi opinjoni trasparenti u 
oġġettiva dwar il-proċess tal-evalwazzjoni. 
Għandu jiġi ppresedut minn uffiċjal tal-
Kummissjoni jew tal-korp ta’ finanzjament 
rilevanti, minn dipartiment ieħor minn dak 
responsabbli għas-sejħa għall-proposti. Il-
kumitat jista' jirrakkomanda waħda minn 
dawn li ġejjin:

Or. en
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Emenda 342
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) evalwazzjoni mill-ġdid tal-proposta; (a) evalwazzjoni mill-ġdid tal-proposta 
minn evalwaturi mhux involuti fl-
evalwazzjoni preċedenti;

Or. en

Emenda 343
András Gyürk

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Abbażi ta’ dik ir-rakkomandazzjoni 
għandha tittieħed deċiżjoni mill-
Kummissjoni jew mill-korp ta' 
finanzjament rilevanti u nnotifikata lill-
koordinatur tal-proposta.

5. Abbażi ta’ dik ir-rakkomandazzjoni 
għandha tittieħed deċiżjoni mill-
Kummissjoni jew mill-korp ta' 
finanzjament rilevanti u nnotifikata lill-
koordinatur tal-proposta fi żmien 30 jum 
mid-data meta l-Kummissjoni jew il-korp 
ta' finanzjament rilevanti jirċievu t-talba 
għar-rieżami.

Or. en

Emenda 344
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Abbażi ta’ dik ir-rakkomandazzjoni 
għandha tittieħed deċiżjoni mill-
Kummissjoni jew mill-korp ta' 
finanzjament rilevanti u nnotifikata lill-
koordinatur tal-proposta.

5. Abbażi ta’ dik ir-rakkomandazzjoni 
għandha tittieħed deċiżjoni mill-
Kummissjoni jew mill-korp ta' 
finanzjament rilevanti u nnotifikata lill-
koordinatur tal-proposta fi żmien 30 jum 
mit-tressiq ta' talba għal rieżami.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-programm jiġi implimentat bla xkiel u titnaqqas l-inċertezza għal parteċipanti reali 
u potenzjali, huwa importanti ħafna li l-proċedura ta' rimedju tiġi ġestita bl-aktar mod
effikaċi u effiċjenti possibbli u li jiġi evitat dewmien mhux meħtieġ. Il-limitu ta' żmien propost 
jippermetti żmien biżżejjed biex tiġi finalizzata l-proċedura ta' rimedju.

Emenda 345
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Rimedju

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
proċedura formali ta' lmenti għall-
parteċipanti, li tista' tinkludi l-ħatra ta' 
ombudsman speċifikament iddedikat għal 
proġetti ta' riċerka u innovazzjoni fil-
programm Orizzont 2020. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li l-parteċipanti jkunu 
jafu bil-proċeduri kollha ta' 
lment/rimedju disponibbli billi tippubblika 
dettalji tal-proċeduri ta' lment/rimedju fil-
korrispondenza kollha mal-parteċipanti 
jew l-applikanti. Il-proċedura għandha 
tkun trasparenti u r-riżultati u l-proċess 
ta' teħid ta' deċiżjonijiet għandhom ikunu 
disponibbli għall-parteċipanti.
Il-parteċipanti għandhom jitħallew 
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jirreġistraw ilmenti rigward kwalunkwe 
qasam tal-involviment tagħhom 
f'Orizzont 2020. Il-proċedura tal-ilmenti 
m'għandhiex tkun limitata għal aspetti 
proċedurali tal-evalwazzjoni tal-proposti.
Il-Kummissjoni għandha twieġeb l-ilmenti 
fi żmien 30 jum minn meta tirċevihom 
b'deċiżjoni preliminari.
B'konformità mad-Direttiva 2008/52/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' Mejju 2008 dwar ċerti aspetti ta' 
medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali 
u mar-riżoluzzjoni tal-Parlament 
Ewropew tat-13 ta' Settembru 2011 dwar 
l-implimentazzjoni tad-direttiva dwar il-
medjazzjoni fl-Istati Membri, l-impatt 
tagħha fuq il-medjazzjoni u l-adozzjoni 
tagħha mill-qrati1, meta lment ma jistax 
jissolva b'mod sodisfaċenti permezz tal-
proċedura interna formali tal-
Kummissjoni ta' ġestjoni tal-ilmenti (l-
ombudsman jew korp ekwivalenti), il-
Kummissjoni Ewropea u l-parteċipanti 
jistgħu jiftiehmu li jippruvaw jirrisolvu t-
tilwima permezz ta' proċess ta' 
medjazzjoni skont ir-regoli ta' Ċentru ta' 
Medjazzjoni. Iċ-Ċentru ta' Medjazzjoni 
għandu jiġi miftiehem minn qabel mill-
Kummissjoni u l-parteċipant(i) jew b'lista 
ta' ċentri ta' medjazzjoni aċċettati mill-
Kummissjoni.
Il-Kummissjoni għandha talloka 0.5% tal-
baġit ta' Orizzont 2020 għal proġetti li 
inizjalment ma jintgħażlux u li, wara l-
proċedura ta' rimedju, jiġu evalwati 
pożittivament.
__________________
1 Testi adottati, P7_TA(2011)0361.

Or. en

Emenda 346
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-Kummissjoni jew il-korp ta' 
finanzjament rilevanti għandhom ifasslu, 
b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri, mudelli ta' ftehmiet dwar l-
għotja bejn il-Kummissjoni jew il-korp ta' 
finanzjament rilevanti u l-parteċipanti 
skont dan ir-Regolament, filwaqt li 
jitqiesu l-karatteristiċi tal-iskema ta' 
finanzjament konċernata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-kuntrarju għar-regoli dwar il-parteċipazzjoni fis-7 Programm Qafas (Artikolu 19(8)), il-
Kummissjoni ma pprevedietx espressament it-tfassli ta' mudelli ta' ftehimiet ta' għotjiet f'din 
il-proposta. Tali ftehimiet jagħtu lill-parteċipanti ċertezza legali akbar, billi jistabbilixxu t-
termini u l-obbligi li jkunu soġġetti għalihom b'rabta mal-proġett.

Emenda 347
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu -1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1a. Sa mhux aktar tard mill-
pubblikazzjoni tas-sejħa għal proposti, il-
Kummissjoni jew il-korp ta' finanzjament 
rilevanti għandhom jagħmlu disponibbli 
l-ftehim dwar l-għotja għall-azzjoni 
konċernata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipanti jrid ikollhom ċertezza dwar ir-regoli li se japplikaw għal azzjoni. Għalhekk, 
mudelli ta' ftehimiet għandhom jintużaw kemm jista' jkun. Barra minn hekk, it-termini tal-
ftehim dwar l-għotja jridu jkunu disponibbli fil-ħin għas-sejħiet.
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Emenda 348
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti għandhom jidħlu fi 
ftehim dwar l-għotja mal-parteċipanti.

1. Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti għandhom jidħlu fi 
ftehim dwar l-għotja mal-parteċipanti. Il-
Kummissjoni, b'kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Istati Membri, għandha tfassal 
mudell ta' ftehim b'konformità ma' dan 
ir-Regolament.

Or. de

Emenda 349
Norbert Glante

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni jew il-korp ta' 
finanzjament konċernati għandhom 
jiżguraw li l-perjodu bejn l-iskadenza 
għat-tressiq ta' proposti u l-firma tal-
ftehim dwar l-għotja jew il-kisba ta' 
deċiżjoni dwar l-għotja jkun limitat għal 
massimu ta' sitt xhur. Il-perjodu jista' 
jittawwal f'każijiet eċċezzjonali ġustifikati. 
Flimkien ma' konferma tar-riċevuta tal-
proposti għal proġetti, il-Kummissjoni 
għandha tikkomunika skeda ta' żmien 
indikattiva għall-istadji ewlenin tal-
proċedura sa ma jiġi ffirmat il-ftehim.

Or. de

Ġustifikazzjoni

B'riżultat tat-tnaqqis neċessarju taż-żmien għall-għoti, imfassal biex il-programm isir aktar 
attraenti, tiżdied il-pressjoni ta' ħin għaż-żewġ naħat. Bis-saħħa ta' skeda ta' żmien, il-
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parteċipanti jkollhom żmien biżżejjed biex iħejju ruħhom għall-istadji rilevanti. Barra minn 
hekk, l-iskeda ta' żmien iżżid it-trasparenza tal-proċedura.

Emenda 350
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-ftehim dwar l-għotja għandu 
jistabbilixxi d-drittijiet u l-obbligi tal-
parteċipanti, tal-Kummissjoni jew tal-korpi 
ta’ finanzjament rilevanti. Għandu 
jistabbilixxi wkoll id-drittijiet u l-obbligi 
ta’ entitajiet legali li jsiru parteċipanti 
matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni.

2. Il-ftehim dwar l-għotja għandu 
jistabbilixxi d-drittijiet u l-obbligi tal-
parteċipanti, tal-Kummissjoni jew tal-korpi 
ta’ finanzjament rilevanti. Għandu 
jistabbilixxi wkoll id-drittijiet u l-obbligi 
ta’ entitajiet legali li jsiru parteċipanti 
matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni.
Għandu jikkonforma ma' dan ir-
Regolament u mad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (UE) Nru XX/XX [ir-
Regolament Finanzjarju] u tar-
Regolament (UE) Nru XX/XX [ir-
Regolament Delegat]. 

Or. en

Emenda 351
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-ftehim dwar l-għotja għandu 
jistabbilixxi d-drittijiet u l-obbligi tal-
parteċipanti, tal-Kummissjoni jew tal-korpi 
ta’ finanzjament rilevanti. Għandu 
jistabbilixxi wkoll id-drittijiet u l-obbligi 
ta’ entitajiet legali li jsiru parteċipanti 
matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni.

2. Filwaqt li jiġu kkunsidrati u rispettati 
d-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, 
il-ftehim dwar l-għotja għandu jistabbilixxi 
d-drittijiet u l-obbligi tal-parteċipanti, tal-
Kummissjoni jew tal-korpi ta’ 
finanzjament rilevanti. Għandu 
jistabbilixxi wkoll id-drittijiet u l-obbligi 
ta’ entitajiet legali li jsiru parteċipanti 
matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tiżgura li l-ftehim dwar l-għotja jikkunsidra għalkollox dan ir-
Regolament u li ma tiġi integrata l-ebda interpretazzjoni ġdida fil-ftehim dwar l-għotja.

Emenda 352
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-ftehim dwar l-għotja għandu 
jistabbilixxi d-drittijiet u l-obbligi tal-
parteċipanti, tal-Kummissjoni jew tal-korpi 
ta’ finanzjament rilevanti. Għandu 
jistabbilixxi wkoll id-drittijiet u l-obbligi 
ta’ entitajiet legali li jsiru parteċipanti 
matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni.

2. Il-ftehim dwar l-għotja għandu 
jistabbilixxi d-drittijiet u l-obbligi tal-
parteċipanti, u jew tal-Kummissjoni jew 
tal-korpi ta’ finanzjament rilevanti. Għandu 
jistabbilixxi wkoll id-drittijiet u l-obbligi 
ta’ entitajiet legali li jsiru parteċipanti 
matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni kif 
ukoll ir-rwol u l-kompiti ta' koordinatur 
ta' konsorzju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun żgurat li l-ftehim dwar l-għotja jikkunsidra għalkollox dan ir-Regolament u li ma 
tiġi integrata l-ebda interpretazzjoni ġdida fil-ftehim dwar l-għotja.

Emenda 353
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-ftehim dwar l-għotja għandu 
jistabbilixxi d-drittijiet u l-obbligi tal-
parteċipanti, tal-Kummissjoni jew tal-korpi 
ta’ finanzjament rilevanti. Għandu 

2. Il-ftehim dwar l-għotja għandu 
jistabbilixxi d-drittijiet u l-obbligi tal-
parteċipanti, u jew tal-Kummissjoni jew 
tal-korpi ta’ finanzjament rilevanti. Għandu 
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jistabbilixxi wkoll id-drittijiet u l-obbligi 
ta’ entitajiet legali li jsiru parteċipanti 
matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni.

jistabbilixxi wkoll id-drittijiet u l-obbligi 
ta’ entitajiet legali li jsiru parteċipanti 
matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni.

Or. en

Emenda 354
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-ftehim tal-għotja jista’ jistabbilixxi 
drittijiet u obbligi tal-parteċipanti fir-
rigward tad-drittijiet tal-aċċess, l-isfruttar u 
d-disseminazzjoni, addizjonalment ma’ 
dawk stabbiliti permezz ta’ dan ir-
Regolament.

3. Abbażi ta' rekwiżit tal-programm ta' 
ħidma, il-ftehim tal-għotja jista’ 
jistabbilixxi drittijiet u obbligi tal-
parteċipanti fir-rigward tad-drittijiet tal-
aċċess, l-isfruttar u d-disseminazzjoni, 
addizjonalment ma’ dawk stabbiliti 
permezz ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 355
Marisa Matias

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta r-riċerka ssir f'qasam rilevanti 
għall-ħarsien tas-saħħa pubblika, il-
ftehim dwar l-għotja għandu jkun fih 
dispożizzjonijiet li jħeġġu l-aċċessibbiltà 
tar-riżultati għal residenti tal-Unjoni u lil 
hinn mill-Unjoni permezz ta' strateġiji 
soċjalment responsabbli ta' ħruġ ta' 
liċenzji.

Or. en
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Emenda 356
Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-ftehim tal-għotja għandu, fejn ikun 
xieraq, jirrifletti l-prinċipji ġenerali 
stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Karta Ewropea 
għar-Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ Kondotta 
għar-Reklutaġġ ta’ Riċerkaturi.

4. Il-ftehim tal-għotja għandu, fejn ikun 
xieraq, ikun fih dispożizzjonijiet li 
jiżguraw ir-rispett għall-prinċipji etiċi u l-
prinċipji ta' integrità tar-riċerka, inkluż l-
istabbiliment ta' bord etiku indipendenti u 
d-dritt tal-Kummissjoni li twettaq awditu 
tal-etika kif ukoll l-istabbiliment ta' bord 
indipendenti dwar l-integrità tar-riċerka u 
d-dritt tal-Kummissjoni li twettaq awditu 
tal-integrità tar-riċerka.

Or. en

Emenda 357
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-ftehim tal-għotja għandu, fejn ikun 
xieraq, jirrifletti l-prinċipji ġenerali 
stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Karta Ewropea għar-
Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ Kondotta għar-
Reklutaġġ ta’ Riċerkaturi.

4. Il-ftehim tal-għotja għandu, fejn ikun 
xieraq, jirrifletti l-prinċipji ġenerali 
stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Karta Ewropea għar-
Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ Kondotta għar-
Reklutaġġ ta’ Riċerkaturi. B'mod 
partikolari, jinkludi l-attivitajiet li 
jippromwovu r-rappreżentanza bilanċjata 
tal-irġiel u n-nisa fit-timijiet ta' riċerka u 
li jiżguraw integrazzjoni adegwata tal-
perspettiva tal-ġeneru fil-kontenut tar-
riċerka.

Or. en
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Emenda 358
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-ftehim tal-għotja għandu, fejn ikun 
xieraq, jirrifletti l-prinċipji ġenerali 
stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Karta Ewropea għar-
Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ Kondotta għar-
Reklutaġġ ta’ Riċerkaturi.

4. Il-ftehim tal-għotja għandu, fejn ikun 
xieraq, jirrifletti l-prinċipji ġenerali 
stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni dwar il-Karta Ewropea għar-
Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ Kondotta għar-
Reklutaġġ ta’ Riċerkaturi kif ukoll il-
prinċipju tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri 
stabbilit fl-Artikolu 15 tar-Regolament 
(UE) Nru XX/XX [Orizzont 2020].

Or. en

Emenda 359
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Edit Herczog, 
Patrizia Toia, Othmar Karas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni jew il-korp ta' 
finanzjament rilevanti għandhom 
jiżguraw li għal ftehimiet dwar l-għotja li 
jirriżultaw minn sejħiet taħt l-istrument 
iddedikat tal-SMEs, iż-żmien bejn l-
iskadenza għall-proposti kif stabbilita 
mis-sejħiet individwali għal proposti u l-
firma tal-ftehim dwar l-għotja, jew meta 
applikabbli d-deċiżjoni dwar l-għotja, 
ikun limitat għal perjodu massimu ta' 
ħames xhur.

Or. en
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Emenda 360
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Meta r-riċerka ssir f'qasam rilevanti 
għall-ħarsien tas-saħħa pubblika, il-
ftehim dwar l-għotja għandu jkun fih 
dispożizzjonijiet li jħeġġu l-aċċessibbiltà 
tar-riżultati permezz ta' strateġiji 
soċjalment responsabbli ta' ħruġ ta' 
liċenzji.

Or. en

Emenda 361
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-ftehim tal-għotja għandu, fejn xieraq, 
ikun fih dispożizzjonijiet li jiżguraw ir-
rispett lejn il-prinċipji etiċi, inkluż l-
istabbiliment ta’ bord indipendenti tal-etika 
u d-dritt tal-Kummissjoni li twettaq 
verifika tal-etika.

5. Il-ftehim tal-għotja għandu, fejn xieraq u 
fi kwalunkwe każ għall-proġetti kollha fil-
qasam tar-riċerka dwar is-sigurtà, ikun fih 
dispożizzjonijiet li jiżguraw ir-rispett lejn 
il-prinċipji etiċi, inkluż l-istabbiliment ta’ 
bord indipendenti tal-etika u d-dritt tal-
Kummissjoni li twettaq verifika tal-etika.

Or. en

Emenda 362
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-ftehim tal-għotja għandu, fejn xieraq, 
ikun fih dispożizzjonijiet li jiżguraw ir-
rispett lejn il-prinċipji etiċi, inkluż l-
istabbiliment ta’ bord indipendenti tal-etika 
u d-dritt tal-Kummissjoni li twettaq
verifika tal-etika.

5. Il-ftehim tal-għotja għandu, fejn xieraq, 
ikun fih dispożizzjonijiet li jiżguraw ir-
rispett lejn il-prinċipji etiċi u d-drittijiet 
fundamentali, inkluż l-istabbiliment ta’ 
bord indipendenti tal-etika u d-dritt tal-
Kummissjoni li tiddelega verifika tal-etika 
indipendenti.

Or. en

Emenda 363
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għotjiet speċifiċi għal azzjonijiet jistgħu 
jiffurmaw parti minn sħubija qafas skont 
id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 
Nru XX/2012 [ir-Regolament Finanzjarju] 
u r-Regolament (UE) Nru [ir-Regolament 
Delegat].

6. F'każijiet eċċezzjonali u ġustifikati kif 
xieraq, għotjiet speċifiċi għal azzjonijiet 
jistgħu jiffurmaw parti minn sħubija qafas 
skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
(UE) Nru XX/XX [ir-Regolament 
Finanzjarju] u r-Regolament (UE) Nru 
XX/XX [ir-Regolament Delegat].

Or. en

Emenda 364
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Artikolu 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Żmien għall-Offerta

Il-Kummissjoni jew il-korp ta' 
finanzjament rilevanti għandhom 
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jiżguraw li ż-żmien bejn l-iskadenza għall-
proposti kif stabbilita mis-seħiet 
individwali għal proposti u l-firma tal-
ftehim dwar l-għotja, jew meta applikabbli 
d-deċiżjoni dwar l-għotja, għandu bħala 
regola ġenerali jkun limitat għal erba' 
xhur, bil-possibbiltà li ż-żmien għall-firma 
tal-ftehim dwar l-għotja jittawwal sa 
perjodu massimu ta' sitt xhur.

Or. en

Emenda 365
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Jekk ir-riċerka ssir f'qasam rilevanti 
għas-saħħa pubblika, il-ftehim dwar l-
għotja għandu jinkludi dispożizzjonijiet 
għall-promozzjoni tal-aċċess għar-
riżultati tar-riċerka kemm għaċ-ċittadini 
tal-Unjoni kif ukoll għal dawk barra l-
Unjoni permezz ta' strateġiji ta' 
trasferiment tat-teknoloġija soċjalment 
responsabbli.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultati tar-riċerka miksuba bl-għajnuna tal-finanzjament pubbliku għandhom ikunu 
aċċessibbli għal kulħadd. Għalhekk, ir-regoli dwar ir-riċerka Ewropea għandhom 
jikkonċernaw mhux biss l-eċċellenza xjentifika iżda anke l-utilità soċjali. Aspett wieħed ta' 
dan huwa l-iżgurar ta' aċċess dinji għall-mediċini vitali għall-ħajja.

Emenda 366
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni jew il-korp ta' 
finanzjament rilevanti għandhom 
jiżguraw li ż-żmien bejn l-iskadenza għall-
proposti kif stabbilita mis-sejħiet 
individwali għal proposti u l-firma tal-
ftehim dwar l-għotja, jew meta applikabbli 
d-deċiżjoni dwar l-għotja, ikun limitat 
għal perjodu massimu ta' sitt xhur. 
Minħabba l-kumplessità ta' ċerti 
konsorzja, tal-anqas erba' xhur ta' dan il-
perjodu għandhom jingħataw lill-
parteċipanti biex jaċċettaw l-offerta ta' 
għotja. Il-perjodu jista' jittawwal b'xahar 
f'każijiet eċċezzjonali.

Or. en

Emenda 367
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
Żmien għall-Għotja

1. Il-medja taż-żmien għall-għotja 
għandha tkun sitt xhur mid-data tal-
offerta ta' negozjazzjoni. Iż-żmien 
kumulattiv meħud mill-Kummissjoni biex 
tikkompleta l-proċessi interni tagħha, 
inklużi l-preparazzjoni tal-informazzjoni u 
d-dokumentazzjoni rilevanti kollha, l-
evalwazzjoni u l-firma ta' ftehimiet dwar 
għotja m'għandux ikun iktar minn 60 jum 
ta' xogħol. Il-parteċipanti għandhom 
jingħataw mhux anqas minn 60 jum ta' 
xogħol komplessivament biex jippreparaw 
l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni 
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kolha meħtieġa.
2. Meta jkun xieraq fid-dawl tan-natura 
ta' xi sejħa speċifika, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni xierqa lil proċedura ta' 
evalwazzjoni f'żewġ stadji sabiex 
jitnaqqsu l-kostijiet tal-preparazzjoni ta' 
proposti li ma jintgħażlux. Għal proċeduri 
b'żewġ stadji, il-medja taż-żmien għall-
għotja għandha tkun ta' disa' xhur. 
Għandu jkun hemm konsistenza fil-
format tad-deskrizzjoni tal-proposti meta 
jintuża proċess b'żewġ stadji u l-applikanti 
jrid ikollhom żmien biżżejjed biex 
jippreparaw il-fażi tnejn tal-offerta.
3. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
ħilitha biex tieħu deċiżjonijiet jew 
tindirizza t-talbiet għal informazzjoni 
kemm jista' jkun malajr u raġonevolment 
prattiku. Il-Kummissjoni għandha tevita li 
tobbliga lill-parteċipanti jerġgħu 
jabbozzaw jew jerġgħu jinnegozjaw 
partijiet ta' offerti inizjali magħżula, 
sakemm ma jkunx hemm raġuni 
ġustifikata u raġonevoli biex dan isir.
4. Il-parteċipanti għandhom jingħataw 
perjodi raġonevoli ta' żmien biex 
jippreparaw l-informazzjoni u d-
dokumentazzjoni meħtieġa għall-proġetti.
5. Meta tfassal id-dokumenti ta' 
applikazzjoni u tistabbilixxi l-limiti ta' 
żmien, il-Kummissjoni għandha tkun 
sensittiva għall-fatt li l-SMEs u l-
universitajiet b'mod partikolari, 
tipikament ftit li xejn għandhom kapaċità 
speċifika biex jiġġestixxu l-preparazzjoni 
tad-dokumenti amministrattivi. Elementi 
ripetittivi tal-applikazzjoni, il-ftehim dwar 
l-għotja jew id-dokumenti ta' appoġġ 
għandhom jiġu evitati. Il-Kummissjoni 
għandha tibqa' lura milli titlob lill-
parteċipanti informazzjoni li diġà hija 
disponibbli fl-amministrazzjoni, sakemm 
ma tkunx trid tiġi aġġornata. F'dan ir-
rigward, il-Kummissjoni għandha 
tapplika l-prinċipju ta' "darba biss" li 
permezz tiegħu l-informazzjoni mressqa 
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darba lill-amministrazzjoni m'għandhiex 
terġa' tintalab minn servizz ieħor tal-
amministrazzjoni i.e. l-impriżi 
m'għandhomx ikunu obbligati jerġgħu 
jipprovdu mill-ġdid informazzjoni li l-
awtoritajiet ikunu diġà rċevew mod ieħor.
6. Il-Kummissjoni għandha tipprova, 
meta jkun possibbli, tevita li toħroġ sejħiet 
b'tali mod li l-parteċipanti potenzjali 
jkollhom iressqu dokumentazzjoni matul 
perjodi ta' vakanzi abitwali tal-
universitajiet u l-impriżi.
7. Il-Kummissjoni għandu jkollha l-għan 
li tillimita ż-żmien meħtieġ ta' 
preparazzjoni tad-dokumenti meħtieġa, 
ladarba jkun sar ftehim dwar għotja, għal 
15-il jum ta' xogħol.
8. F'każijiet xierqa, pereżempju għall-
SMEs, jista' jkun utli li l-Kummissjoni 
tkun tista' tneħħi l-obbligu għall-
parteċipanti li jressqu parti mid-
dokumentazzjoni jew id-dokumentazzjoni 
kollha meħtieġa jekk tali dokumentazzjoni 
tkun diġà tressqet reċentement għal 
proċedura oħra u sakemm id-dokumenti 
rilevanti jkunu nħarġu f'perjodu ta' żmien 
raġonevoli stabbilit minn qabel u jkunu 
għadhom validi.  F'każijiet bħal dawn, il-
parteċipant konċernat jista' jintalab 
jiddikjara fuq l-unur tiegħu li d-
dokumentazzjoni diġà ngħatat fi 
proċedura preċedenti – li għandha tiġi 
speċifikata – u jikkonferma li ma kien 
hemm ebda bidla fis-sitwazzjoni
9. Il-Kummissjoni m'għandhiex titħalla 
titlob lill-parteċipanti jipprovdu fatti jew 
dejta li l-Kummissjoni tista' tivverifika 
faċilment u b'xejn f'bażi ta' dejta 
awtentikata u aċċessibbli elettronikament 
(eż. dejta dwar il-kumpanija).
10. Il-Kummissjoni m'għandhiex 
tistabbilixxi miri rigward il-livell ta' 
applikazzjoni għal sejħiet individwali.

Or. en
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Emenda 368
Luigi Berlinguer

Proposta għal regolament
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
Żmien għall-Għotja

Il-Kummissjoni jew il-korp ta' 
finanzjament rilevanti għandhom 
jiżguraw li ż-żmien bejn l-iskadenza għall-
proposti kif stabbilita mis-sejħiet 
individwali għal proposti u l-firma tal-
ftehim dwar l-għotja, jew meta applikabbli 
d-deċiżjoni dwar l-għotja, ikun limitat 
għal perjodu massimu ta' sitt xhur. 
Prolungament b'xahar addizzjonali jista' 
jiġi applikat f'każijiet eċċezzjonali. 
Għandhom jiġu previsti l-konsegwenzi 
kemm għall-Kummissjoni kif ukoll għall-
parteċipanti. Pereżempju, wara l-perjodu 
ta' sitt xhur, il-Kummissjoni tkun 
obbligata tistipula l-ftehim dwar l-għotja 
u l-parteċipant in bona fede jkun jista' 
jibda l-implimentazzjoni tar-riċerka.

Or. en

Emenda 369
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Artikolu 17b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17b
Żmien għall-Ħlas

1. Il-parteċipanti li jkunu lestew ix-xogħol 
li jkunu ngħataw kuntratt għalih, 
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għandhom jitħallsu fil-ħin.
2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
parteċipanti jirċievu l-flus li għandhom 
jingħataw fi żmien 30 jum minn meta d-
dokumentazzjoni meħtieġa tkun tressqet 
lill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tinnotifika lill-koordinatur u lill-
parteċipanti tal-proġett dwar xi 
irregolaritajiet jew dokumentazzjoni 
addizzjonali fi żmien ġimagħtejn minn 
meta l-informazzjoni tkun tressqet lill-
Kummissjoni. Jekk ma tasal ebda 
informazzjoni bħal din, il-Kummissjoni 
għandha tkun obbligata tħallas l-ammonti 
dovuti.
3. Il-Kummissjoni għandha ddaħħal fis-
seħħ miżuri biex tiżgura li l-koordinaturi
tal-proġett iqassmu l-flus għall-proġett 
minnufih kif ukoll ġustament u 
proporzjonalment skont il-ftehim dwar l-
għotja u li l-flus jitqassmu bejn is-sħab 
skont dak li hu dovut lil kull sieħeb. 
Sakemm ma jkunx hemm qbil bejn il-
parteċipanti kollha, il-koordinaturi tal-
proġett m'għandhomx iżommu jew iħallsu 
gradwalment pagamenti antiċipati 
mingħajr l-approvazzjoni tal-uffiċjal tal-
proġett, b'mod partikolari fil-każ tal-
SMEs. Tali arranġamenti għandhom 
ikunu ċari fi ftehimiet ta' konsorzji u 
għandu jkollhom l-approvazzjoni tal-
uffiċjal tal-proġett.
4. Ladarba ħlas ikun sar lill-koordinatur 
ta' proġett, il-Kummissjoni għandha 
tinnotifika lill-parteċipanti dwar l-
ammont li jkun tħallas u d-data li fiha l-
ħlas ikun sar.
5. Jekk sieħeb wieħed jew aktar minn 
wieħed ma jkunux ikkompletaw ix-xogħol 
li ngħatalhom kuntratt għalih jew ma 
jkunux ressqu l-informazzjoni jew id-
dokumentazzjoni meħtieġa lill-
koordinatur tal-proġett jew lill-
Kummissjoni, dan m'għandux iwaqqaf 
lill-koordinatur tal-proġett milli jressaq 
dokumentazzjoni lill-Kummissjoni f'isem 
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sieħeb ieħor jew sħab oħra, jew lill-
Kummissjoni milli toħroġ pagament lil 
sieħeb ieħor jew sħab oħra.
6. F'każijiet meta sħab ġodda jidħlu fi 
proġett wara li jkun ġie nnegozjat il-
ftehim dwar l-għotja, dan m'għandux 
ibiddel l-ammont ta' finanzjament allokat 
lis-sħab oriġinali sakemm ma jkunx 
hemm ftehim bejn is-sħab oriġinali jew 
sakemm l-ammont ta' xogħol meħtieġ 
minnhom ikun differenti b'mod 
sinifikanti.
7. Il-Kummissjoni għandha timplimenta 
proċess ta' awditjar ġerarkiku fejn tiżgura 
li l-awdituri tal-benefiċjarji jkunu ta' 
standard approvat u jikkonformaw mar-
rekwiżiti tal-awditjar ta' Orizzont 2020. 
Dan jevita l-ħtieġa għal awditi multipli, 
filwaqt li l-proċess amministrattiv isir 
aktar ċar u faċli għall-parteċipanti. Il-
Kummissjoni għandha toqgħod lura milli 
titlob informazzjoni addizzjonali ladarba 
jkun diġà tressaq awditu.
8. L-UE tkun meħtieġa tirrapporta dwar 
il-pagamenti li għamlet billi tipproduċi 
statistika darbtejn fis-sena li turi d-dati ta' 
pagament għal xogħol ikkompletat. Iż-
żminijiet ta' pagament għandhom jiġu 
definiti bħala ż-żmien mill-firma aħħarija 
tal-proġett ikkompletat kemm mill-
koordinatur tal-proġett kif ukoll mill-
uffiċjal tal-proġett (dan il-perjodu ta' 
żmien m'għandux ikun itwal minn xahar 
mid-data meta l-proġett ikun ġie 
kkompletat) sad-disponibbiltà ta' fondi 
kklerjati fil-kont tal-bank tal-parteċipant.
9. Fuq talba tal-parteċipant, ftehimiet 
dwar għotja għandhom jirrispettaw il-
kalendarju tal-universitajiet u l-impriżi. 
Pereżempju, dan japplika speċjalment 
għal proġetti li jridu jirreklutaw studenti 
tal-PhD u li x'aktarx ma jkunux 
disponibbli f'nofs il-kalendarju 
universitarju.

Or. en
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Emenda 370
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 17c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17c
Komunikazzjonijiet

1. Il-proċess ta' approvazzjoni etika 
għandu jkun trasparenti għall-
parteċipanti u l-applikanti, speċjalment 
meta dan il-proċess ikun is-sors ta' 
dewmien fil-bidu ta' proġetti. 
Informazzjoni li tkun diġà tressqet fl-
offerta m'għandhiex għalfejn terġa' tiġi 
abbozzata għall-approvazzjoni etika. Meta 
jkun possibbli, il-Kummissjoni għandha 
tuża l-informazzjoni kollha li tkun diġà 
tressqet mill-applikant(i) fl-offerta sabiex 
tapprovaha u għandha titlob biss 
informazzjoni addizzjonali meta tkun 
tista' tipprova li din l-informazzjoni hija 
assolutament meħtieġa.
2. Il-parteċipanti għandhom ikunu jistgħu 
jikkomunikaw direttament mal-uffiċjali 
tal-proġett f'każijiet meta jkollhom 
preokkupazzjonijiet ripetuti rigward il-
ġestjoni ta' proġett jew l-azzjonijiet tal-
koordinatur tal-proġett. Jekk l-uffiċjal tal-
proġett ikun assenti, għandu jiżgura li l-
parteċipanti jkollhom d-dettalji ta' kif 
jistgħu jikkuntattjaw lill-viċi tiegħu, li 
għandu jkun jista' jieħu deċiżjonijiet fin-
nuqqas tal-uffiċjal tal-proġett. Id-dettalji 
ta' kif wieħed jista' jikkuntattja lill-
uffiċjali rilevanti tal-Kummissjoni jridu 
jkunu disponibbli u jiġu mgħarrfa lill-
parteċipanti.
3. Fuq talba tal-parteċipanti, u biex ikunu 
jistgħu jippreparaw għal offerti futuri, il-
Kummissjoni għandha tagħti feedback 
lill-applikanti dwar offerti li ma ntgħażlux 
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inklużi l-punti tajbin u ħżiena kif meqjusa 
mill-esperti indipendenti msemmija fl-
Artikolu 37 tar-Regolament.

Or. en

Emenda 371
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Hannu Takkula

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti jistgħu jistabbilixxu 
sistema elettronika sigura għall-iskambji 
mal-parteċipanti. Dokument sottomess 
permezz ta’ din is-sistema, inkluż ftehim 
dwar l-għotja, għandu jitqies bħala l-
oriġinal ta’ dak id-dokument meta jkunu 
intużaw l-identifikazzjoni tal-utent u l-
password tar-rappreżentant tal-parteċipant. 
Din l-identifikazzjoni għandha 
tikkostitwixxi l-firma tad-dokument 
ikkonċernat.

Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti għandhom
jistabbilixxu sistema elettronika sigura 
għall-iskambji mal-parteċipanti, li 
għandha tinforma lill-applikanti dwar id-
dettalji u l-iskeda ta' żmien tal-
applikazzjoni tagħhom, f'format li jkun 
faċilment aċċessibbli. Din is-sistema 
għandha tipprovdi feedback lill-applikanti 
biex ikunu jafu meta x'aktarx li jirċievu 
deċiżjoni mill-Kummissjoni jew mill-korp 
ta' finanzjament rilevanti. Dokument 
sottomess permezz ta’ din is-sistema, 
inkluż ftehim dwar l-għotja, għandu jitqies 
bħala l-oriġinal ta’ dak id-dokument meta 
jkunu intużaw l-identifikazzjoni tal-utent u 
l-password tar-rappreżentant tal-
parteċipant. Din l-identifikazzjoni għandha 
tikkostitwixxi l-firma tad-dokument 
ikkonċernat.

Or. en

Emenda 372
Norbert Glante

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti jistgħu
jistabbilixxu sistema elettronika sigura 
għall-iskambji mal-parteċipanti. Dokument 
sottomess permezz ta’ din is-sistema, 
inkluż ftehim dwar l-għotja, għandu jitqies 
bħala l-oriġinal ta’ dak id-dokument meta 
jkunu intużaw l-identifikazzjoni tal-utent u 
l-password tar-rappreżentant tal-
parteċipant. Din l-identifikazzjoni għandha 
tikkostitwixxi l-firma tad-dokument 
ikkonċernat.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi
sistema elettronika sigura bħala l-uniku 
punt ta' dħul għall-iskambji mal-
parteċipanti. Dokument sottomess permezz 
ta’ din is-sistema, inkluż ftehim dwar l-
għotja, għandu jitqies bħala l-oriġinal ta’ 
dak id-dokument meta jkunu intużaw l-
identifikazzjoni tal-utent u l-password tar-
rappreżentant tal-parteċipant. Din l-
identifikazzjoni għandha tikkostitwixxi l-
firma tad-dokument ikkonċernat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sistema elettronika sikura uniformi ġestita mill-Kummissjoni għall-parteċipanti tal-proġetti 
kollha bl-għan tal-amministrazzjoni tal-proġetti mill-istadju tat-tressiq sal-istadju finali tista' 
żżid ħafna t-trasparenza u tissimplifika l-affarijiet.

Emenda 373
Alyn Smith

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti jistgħu 
jistabbilixxu sistema elettronika sigura 
għall-iskambji mal-parteċipanti. Dokument 
sottomess permezz ta’ din is-sistema, 
inkluż ftehim dwar l-għotja, għandu jitqies 
bħala l-oriġinal ta’ dak id-dokument meta 
jkunu intużaw l-identifikazzjoni tal-utent u 
l-password tar-rappreżentant tal-
parteċipant. Din l-identifikazzjoni għandha 
tikkostitwixxi l-firma tad-dokument 
ikkonċernat.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi
sistema elettronika sigura għall-iskambji 
mal-parteċipanti. Dokument sottomess 
permezz ta’ din is-sistema, inkluż ftehim 
dwar l-għotja, għandu jitqies bħala l-
oriġinal ta’ dak id-dokument meta jkunu 
intużaw l-identifikazzjoni tal-utent u l-
password tar-rappreżentant tal-parteċipant. 
Din l-identifikazzjoni għandha 
tikkostitwixxi l-firma tad-dokument 
ikkonċernat.

Or. en
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Emenda 374
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti jistgħu jistabbilixxu 
sistema elettronika sigura għall-iskambji 
mal-parteċipanti. Dokument sottomess 
permezz ta’ din is-sistema, inkluż ftehim 
dwar l-għotja, għandu jitqies bħala l-
oriġinal ta’ dak id-dokument meta jkunu 
intużaw l-identifikazzjoni tal-utent u l-
password tar-rappreżentant tal-parteċipant. 
Din l-identifikazzjoni għandha 
tikkostitwixxi l-firma tad-dokument 
ikkonċernat.

Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti għandhom
jistabbilixxu sistema elettronika sigura 
għall-iskambji mal-parteċipanti. Dokument 
sottomess permezz ta’ din is-sistema, 
inkluż ftehim dwar l-għotja, għandu jitqies 
bħala l-oriġinal ta’ dak id-dokument meta 
jkunu intużaw l-identifikazzjoni tal-utent u 
l-password tar-rappreżentant tal-
parteċipant. Din l-identifikazzjoni għandha 
tikkostitwixxi l-firma tad-dokument 
ikkonċernat.

Or. en

Emenda 375
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-parteċipanti jistgħu jressqu lill-
Kummissjoni kjarifiki jew 
interpretazzjonijiet rigward l-
applikazzjoni tar-regoli dwar il-
parteċipazzjoni fil-programm qafas 
Orizzont 2020. F'każijiet bħal dawn, jekk 
il-Kummissjoni ma tweġibx fi żmien 
xahrejn, il-pożizzjoni tal-parteċipant 
għandha titqies bħala approvata.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ħafna parteċipanti jilmentaw li l-Kummissjoni ddum biex twieġeb, jekk twieġeb, għal talbiet 
għal kjarifiki jew interpretazzjonijiet rigward l-applikazzjoni tar-regoli dwar il-
parteċipazzjoni. Dan l-arranġament iwassal għal relazzjoni aktar bilanċjata bejn il-
Kummissjoni u l-benfiċjarji.

Emenda 376
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-parteċipanti ma għandhom jagħmlu l-
ebda impenn li jkun inkompatibbli mal-
ftehim tal-għotja. Meta parteċipant jonqos 
milli jikkonforma mal-obbligi tiegħu fir-
rigward tal-implimentazzjoni teknika tal-
azzjoni, il-parteċipanti l-oħra għandhom 
jikkonformaw mal-obbligi mingħajr ebda 
finanzjament addizzjonali mill-Unjoni 
sakemm il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament ma teħlishomx espressament 
minn dak l-obbligu. Ir-responsabbiltà 
finanzjarja ta’ kull parteċipant għandha 
tkun limitata għad-dejn tiegħu, soġġett 
għad-dispożizzjonijiet relatati mal-Fond. 
Il-parteċipanti għandhom jiżguraw li l-
Kummissjoni jew il-korp ta’ finanzjament 
jiġu infurmati bi kwalunkwe avveniment li 
jista' jaffettwa l-implimentazzjoni tal-
azzjoni jew l-interessi tal-Unjoni.

2. Il-parteċipanti ma għandhom jagħmlu l-
ebda impenn li jkun inkompatibbli ma' dan 
ir-Regolament u mal-ftehim tal-għotja. 
Meta parteċipant jonqos milli jikkonforma 
mal-obbligi tiegħu fir-rigward tal-
implimentazzjoni teknika tal-azzjoni, il-
parteċipanti l-oħra għandhom 
jikkonformaw mal-obbligi mingħajr ebda 
finanzjament addizzjonali mill-Unjoni 
sakemm il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament ma teħlishomx espressament 
minn dak l-obbligu. Ir-responsabbiltà 
finanzjarja rilevanti għall-iżvilupp tekniku 
tal-attivitajiet tal-azzjoni ta’ kull 
parteċipant għandha tkun limitata għad-
dejn tiegħu, soġġett għad-dispożizzjonijiet 
relatati mal-Fond. Ir-responsabbiltà 
finanzjarja ta' kull parteċipant rilevanti 
għall-ksur ta' ftehimiet kunfidenzjali 
stabbiliti mill-ftehim dwar l-għotja u/jew 
mill-ftehim tal-konsorzju mhijiex limitata 
mid-dejn proprju tal-parteċipanti. Il-
parteċipanti għandhom jiżguraw li l-
Kummissjoni jew il-korp ta’ finanzjament 
jiġu infurmati bi kwalunkwe avveniment li 
jista' jaffettwa l-implimentazzjoni tal-
azzjoni jew l-interessi tal-Unjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-responsabbiltà ta' kull parteċipant f'azzjoni ma tistax tkun limitata għad-dejn proprju f'każ 
ta' ksur tad-dispożizzjoni tal-ftehim kunfidenzjali rilevanti għal għarfien miksub jew diġà 
eżistenti.

Emenda 377
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-parteċipanti ma għandhom jagħmlu l-
ebda impenn li jkun inkompatibbli mal-
ftehim tal-għotja. Meta parteċipant jonqos 
milli jikkonforma mal-obbligi tiegħu fir-
rigward tal-implimentazzjoni teknika tal-
azzjoni, il-parteċipanti l-oħra għandhom 
jikkonformaw mal-obbligi mingħajr ebda 
finanzjament addizzjonali mill-Unjoni 
sakemm il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament ma teħlishomx espressament 
minn dak l-obbligu. Ir-responsabbiltà 
finanzjarja ta’ kull parteċipant għandha 
tkun limitata għad-dejn tiegħu, soġġett 
għad-dispożizzjonijiet relatati mal-Fond. 
Il-parteċipanti għandhom jiżguraw li l-
Kummissjoni jew il-korp ta’ finanzjament 
jiġu infurmati bi kwalunkwe avveniment li 
jista' jaffettwa l-implimentazzjoni tal-
azzjoni jew l-interessi tal-Unjoni.

2. Il-parteċipanti ma għandhom jagħmlu l-
ebda impenn li jkun inkompatibbli mal-
ftehim tal-għotja. Meta parteċipant jonqos 
milli jikkonforma mal-obbligi tiegħu fir-
rigward tal-implimentazzjoni teknika tal-
azzjoni, il-parteċipanti l-oħra għandhom 
jikkonformaw mal-obbligi mingħajr ebda 
finanzjament addizzjonali mill-Unjoni 
sakemm il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament ma teħlishomx espressament 
minn dak l-obbligu. Ir-responsabbiltà 
finanzjarja ta’ kull parteċipant għandha 
tkun limitata għall-finanzjament li jkun 
irċieva direttament, soġġett għad-
dispożizzjonijiet relatati mal-Fond. Il-
parteċipanti għandhom jiżguraw li l-
Kummissjoni jew il-korp ta’ finanzjament 
jiġu infurmati bi kwalunkwe avveniment li 
jista' jaffettwa l-implimentazzjoni tal-
azzjoni jew l-interessi tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trid tiġi speċifikata iżjed it-tifsira ta' "dejn proprju". Billi l-parteċipanti fi proġett għandhom 
responsabbiltajiet konġunti/proporzjonali għall-implimentazzjoni teknika tal-proġett, "dejn 
proprju" jista' jiġi estiż ukoll għad-dejn li jiġġarrab minħabba li parteċipant ma jwettaqx l-
obbligi skont ir-responsabbiltajiet tekniċi konġunti/proporzjonali. Parteċipant m'għandux 
ikun finanzjarjament responsabbli għal finanzjament li ma rċeviex direttament huwa stess.
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Emenda 378
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-parteċipanti ma għandhom jagħmlu l-
ebda impenn li jkun inkompatibbli mal-
ftehim tal-għotja. Meta parteċipant jonqos 
milli jikkonforma mal-obbligi tiegħu fir-
rigward tal-implimentazzjoni teknika tal-
azzjoni, il-parteċipanti l-oħra għandhom 
jikkonformaw mal-obbligi mingħajr ebda 
finanzjament addizzjonali mill-Unjoni 
sakemm il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament ma teħlishomx espressament 
minn dak l-obbligu. Ir-responsabbiltà 
finanzjarja ta’ kull parteċipant għandha 
tkun limitata għad-dejn tiegħu, soġġett 
għad-dispożizzjonijiet relatati mal-Fond. 
Il-parteċipanti għandhom jiżguraw li l-
Kummissjoni jew il-korp ta’ finanzjament 
jiġu infurmati bi kwalunkwe avveniment li 
jista' jaffettwa l-implimentazzjoni tal-
azzjoni jew l-interessi tal-Unjoni.

2. Il-parteċipanti ma għandhom jagħmlu l-
ebda impenn li jkun inkompatibbli mal-
ftehim tal-għotja. Meta parteċipant jonqos 
milli jikkonforma mal-obbligi tiegħu fir-
rigward tal-implimentazzjoni teknika tal-
azzjoni, il-parteċipanti l-oħra għandhom 
jikkonformaw mal-obbligi mingħajr ebda 
finanzjament addizzjonali mill-Unjoni 
sakemm il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament ma teħlishomx espressament 
minn dak l-obbligu. Ir-responsabbiltà 
finanzjarja ta’ kull parteċipant għandha 
tkun limitata għall-finanzjament li jkun 
irċieva direttament, soġġett għad-
dispożizzjonijiet relatati mal-Fond. Il-
parteċipanti għandhom jiżguraw li l-
Kummissjoni jew il-korp ta’ finanzjament 
jiġu infurmati bi kwalunkwe avveniment li 
jista' jaffettwa l-implimentazzjoni tal-
azzjoni jew l-interessi tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' "dejn proprju" jrid jiġi ċċarat. Fi proġetti, il-parteċipanti għandhom 
responsabbiltajiet konġunti. Irid jiġi evitat li "dejn proprju" jiġi estiż għal parteċipant wieħed, 
meta parteċipant ieħor ma jkunx qed irendi kif suppost. Parteċipant qatt m'għandu jkun 
finanzjarjament responsabbli għal finanzjament li ma rċeviex direttament huwa stess.

Emenda 379
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2



PE492.762v01-00 158/164 AM\907542MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-parteċipanti ma għandhom jagħmlu l-
ebda impenn li jkun inkompatibbli mal-
ftehim tal-għotja. Meta parteċipant jonqos 
milli jikkonforma mal-obbligi tiegħu fir-
rigward tal-implimentazzjoni teknika tal-
azzjoni, il-parteċipanti l-oħra għandhom 
jikkonformaw mal-obbligi mingħajr ebda 
finanzjament addizzjonali mill-Unjoni 
sakemm il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament ma teħlishomx espressament 
minn dak l-obbligu. Ir-responsabbiltà 
finanzjarja ta’ kull parteċipant għandha 
tkun limitata għad-dejn tiegħu, soġġett 
għad-dispożizzjonijiet relatati mal-Fond. 
Il-parteċipanti għandhom jiżguraw li l-
Kummissjoni jew il-korp ta’ finanzjament 
jiġu infurmati bi kwalunkwe avveniment li 
jista' jaffettwa l-implimentazzjoni tal-
azzjoni jew l-interessi tal-Unjoni.

2. Il-parteċipanti ma għandhom jagħmlu l-
ebda impenn li jkun inkompatibbli mal-
ftehim tal-għotja. Meta parteċipant jonqos 
milli jikkonforma mal-obbligi tiegħu fir-
rigward tal-implimentazzjoni teknika tal-
azzjoni, il-parteċipanti l-oħra għandhom 
jikkonformaw mal-obbligi mingħajr ebda 
finanzjament addizzjonali mill-Unjoni 
sakemm il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament ma teħlishomx espressament 
minn dak l-obbligu. Ir-responsabbiltà 
finanzjarja ta’ kull parteċipant għandha 
tkun limitata għad-dejn tiegħu, soġġett 
għad-dispożizzjonijiet relatati mal-Fond. 
Il-parteċipanti għandhom jiżguraw li l-
Kummissjoni jew il-korp ta’ finanzjament 
jiġu infurmati bi kwalunkwe avveniment 
serju li jista' jaffettwa l-implimentazzjoni 
tal-azzjoni jew l-interessi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-parteċipanti għandhom jimplimentaw 
l-azzjoni u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha neċessarji u miżuri raġonevoli għal 
dak l-għan. Għandu jkollhom ir-riżorsi li 
jixirqu kif u meta meħtieġa għat-twettiq 
tal-azzjoni. Fejn ikun neċessarju għall-
implimentazzjoni tal-azzjoni, jistgħu jsejħu 
lil partijiet terzi, inkluż sub-kuntratturi, 
biex iwettqu ċerti elementi tal-azzjoni jew 
jistgħu jużaw riżorsi magħmula disponibbli 
minn partijiet terzi permezz ta’ 
kontribuzzjonijiet in natura skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar l-

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
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għotja. Il-parteċipant għandu jkun l-uniku 
responsabbli lejn il-Kummissjoni jew lejn 
il-korp ta’ finanzjament rilevanti u lejn il-
parteċipanti l-oħra għax-xogħol li jkun sar.

Or. en

Emenda 381
Jean-Pierre Audy, Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-għoti ta’ sub-kuntratti għat-twettiq ta’ 
ċerti elementi tal-azzjoni għandu jkun 
limitat għall-każijiet previsti fil-ftehim 
dwar l-għotja.

4. L-għoti ta’ sub-kuntratti għat-twettiq ta’ 
ċerti elementi tal-azzjoni għandu jkun 
limitat għall-każijiet previsti fil-ftehim 
dwar l-għotja ħlief għal dawk li ma 
jistgħux jiġu previsti b'mod ċar meta 
jidħol fis-seħħ. Għandha tintalab l-
approvazzjoni minn qabel tal-
Kummissjoni; tali approvazzjoni ma tistax 
tiġi rrifjutata mingħajr raġuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jinħtieġ ċertu livell ta' flessibbiltà billi applikazzjoni stretta tar-regola tista' tipperikola r-
riżultat tal-azzjoni. Matul id-durata tal-azzjoni u l-iżvilupp tal-attività ta' riċerka, jista' jiġri li 
ċertu livell ta' flessibbiltà rigward is-sottokuntrattar ta' xi attività tkun meħtieġa u ma kenitx 
prevista fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ.

Emenda 382
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-għoti ta’ sub-kuntratti għat-twettiq ta’ 
ċerti elementi tal-azzjoni għandu jkun 

4. L-għoti ta’ sub-kuntratti għat-twettiq ta’ 
ċerti elementi tal-azzjoni għandu jkun 
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limitat għall-każijiet previsti fil-ftehim 
dwar l-għotja.

limitat għall-każijiet previsti fil-ftehim 
dwar l-għotja ħlief għal dawk li ma 
jistgħux jiġu previsti b'mod ċar meta 
jidħol fis-seħħ. Għandha tintalab l-
approvazzjoni minn qabel tal-
Kummissjoni; tali approvazzjoni ma tistax 
tiġi rrifjutata mingħajr raġuni.

Or. en

Emenda 383
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-għoti ta’ sub-kuntratti għat-twettiq ta’ 
ċerti elementi tal-azzjoni għandu jkun 
limitat għall-każijiet previsti fil-ftehim
dwar l-għotja.

4. L-għoti ta’ sub-kuntratti għat-twettiq ta’ 
ċerti elementi tal-azzjoni għandu jkun 
limitat għall-każijiet previsti mill-mudell 
tal-ftehim dwar l-għotja.

Or. en

Emenda 384
Adam Gierek

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Partijiet terzi minbarra sub-kuntratturi
jistgħu jwettqu parti mix-xogħol ta’ 
parteċipant taħt l-azzjoni, sakemm il-parti 
terza u x-xogħol li jrid isir minnha jiġu
identifikati fil-ftehim dwar l-għotja.

L-ibbaġitjar għal għadd potenzjali (mhux 
żvelat) ta' partijiet terzi (li ma jinkludix is-
sottokuntratturi tal-proġetti) li jistgħu 
jwettqu parti mix-xogħol ta' riċerka jesiġi 
li l-involviment tagħhom jiġi identifikat 
fil-ftehim dwar l-għotja.

Or. pl
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Ġustifikazzjoni

Il-koordinatur tal-proġett ma jistax jipprevedi r-rekwiżiti tal-implimentazzjoni fl-intier 
tagħhom, speċjalment fir-rigward tas-servizzi b'ebda sinifikat xjentifiku.

Emenda 385
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-parteċipanti għandhom ikunu 
konformi mal-leġiżlazzjoni nazzjonali, ir-
regolamenti u r-regoli etiċi fil-pajjiżi fejn l-
azzjoni sejra titwettaq. Fejn xieraq, il-
parteċipanti għandhom ifittxu l-
approvazzjoni tal-kumitati etiċi nazzjonali 
jew lokali rilevanti qabel il-bidu tal-
azzjoni.

9. Il-parteċipanti għandhom ikunu 
konformi mal-leġiżlazzjoni nazzjonali, ir-
regolamenti u r-regoli etiċi fl-Unjoni u fil-
pajjiżi assoċjati fejn l-azzjoni sejra 
titwettaq. Fejn xieraq, il-parteċipanti 
għandhom ifittxu l-approvazzjoni tal-
kumitati etiċi nazzjonali jew lokali rilevanti 
qabel il-bidu tal-azzjoni. Azzjonijiet li 
jitwettqu minn pajjiżi terzi u li huma 
ffinanzjati mill-Kummissjoni għandhom 
jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 386
Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-parteċipanti għandhom ikunu 
konformi mal-leġiżlazzjoni nazzjonali, ir-
regolamenti u r-regoli etiċi fil-pajjiżi fejn 
l-azzjoni sejra titwettaq. Fejn xieraq, il-
parteċipanti għandhom ifittxu l-
approvazzjoni tal-kumitati etiċi nazzjonali 
jew lokali rilevanti qabel il-bidu tal-
azzjoni.

9. Il-parteċipanti għandhom ikunu 
konformi mal-leġiżlazzjoni nazzjonali, ir-
regolamenti, ir-regoli etiċi u l-prinċipji ta' 
integrità tar-riċerka fil-pajjiżi fejn l-
azzjoni sejra titwettaq. Fejn xieraq, il-
parteċipanti għandhom ifittxu l-
approvazzjoni tal-kumitati etiċi nazzjonali 
jew lokali rilevanti qabel il-bidu tal-



PE492.762v01-00 162/164 AM\907542MT.doc

MT

azzjoni.

Or. en

Emenda 387
Luigi Berlinguer

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-membri ta’ xi konsorzju li jixtiequ 
jipparteċipaw f’azzjoni għandhom jaħtru 
wieħed minnhom biex jaġixxi ta’ 
koordinatur li għandu jiġi identifikat fil-
ftehim dwar l-għotja.

1. Il-membri ta’ xi konsorzju li jixtiequ 
jipparteċipaw f’azzjoni għandhom jaħtru 
wieħed minnhom biex jaġixxi ta’ 
koordinatur li għandu jiġi identifikat fil-
ftehim dwar l-għotja.

Il-koordinatur għandu jkun il-kuntatt 
mandatorju bejn il-membri tal-konsorzju, 
jirrappreżenta l-konsorzju f'relazzjonijiet 
mal-Kummissjoni jew mal-korp ta' 
finanzjament rilevanti u jimmoniterja l-
konformità tal-membri tal-konsorzju mal-
obbligi tagħhom skont il-ftehim dwar l-
għotja.

Or. en

Emenda 388
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-membri ta’ xi konsorzju li jixtiequ 
jipparteċipaw f’azzjoni għandhom jaħtru 
wieħed minnhom biex jaġixxi ta’ 
koordinatur li għandu jiġi identifikat fil-
ftehim dwar l-għotja.

1. Il-membri ta’ xi konsorzju li jixtiequ 
jipparteċipaw f’azzjoni għandhom jaħtru 
wieħed minnhom biex jaġixxi ta’ 
koordinatur li għandu jiġi identifikat fil-
ftehim dwar l-għotja.

Il-koordinatur għandu jkun il-punt ta' 
kuntatt ewlieni bejn il-membri tal-
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konsorzju, jirrappreżenta l-konsorzju fin-
negozjati mal-Kummissjoni jew mal-korpi 
ta' finanzjament konċernati u 
jimmoniterja l-konformità tal-membri tal-
konsorzju mal-obbligi tagħhom skont il-
ftehim dwar l-għotja.

Or. ro

Emenda 389
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-membri ta’ konsorzju parteċipanti 
f’azzjoni għandhom jikkonkludu ftehim 
intern, (il-ftehim tal-konsorzju), ħlief 
f’każijiet ġustifikatikif suppost pprovduti 
fil-programm ta’ ħidma jew fil-pjan ta’ 
ħidma jew fis-sejħa għall-proposti.

2. Il-membri ta’ konsorzju parteċipanti 
f’azzjoni għandhom jikkonkludu ftehim 
intern li jistabbilixxi d-drittijiet u l-obbligi 
tal-membri fil-konsorzju (il-ftehim tal-
konsorzju). Madankollu, dan m'għandux 
iwaqqaf lil membri individwali tal-
konsorzju milli jkunu jistgħu jidħlu fi 
djalogu dirett mal-Kummissjoni jew mal-
korp ta' finanzjament rilevanti, b'mod 
partikolari meta jkollhom 
preokkupazzjonijiet rigward l-azzjonijiet 
tal-koordinatur.

Or. en

Emenda 390
Norbert Glante

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tippubblika, 
flimkien mal-istedina għat-tressiq ta' 
propsoti għal proġetti, linji gwida li 
jikkonċernaw il-kwistjonijiet prinċipali li 
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l-parteċipanti jistgħu jittrattaw fil-ftehmiet 
ta' konsorzju tagħhom. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Matul il-perjodu attwali, diġà jintużaw spiss linji gwida u mudell ta' ftehim ta' konsorzju, u 
dan l-approċċ wera li kien ta' valur; għalhekk, għandhom jiġu inklużi bħala standard fir-
regoli dwar il-parteċipazzjoni skont Orizzont 2020.

Emenda 391
Luigi Berlinguer

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-konsorzju jista' jipproponi li jżid jew li 
jneħħi parteċipant skont id-
dispożizzjonijiet rispettivi tal-ftehim tal-
għotja, sakemm din il-bidla tkun konformi 
mal-kundizzjonijiet għal parteċipazzjoni, 
ma taffettwax b’mod negattiv l-
implimentazzjoni tal-azzjoni u ma tkunx 
kuntrarja għall-prinċipju ta’ trattament 
ugwali.

3. Il-konsorzju jista' jipproponi li jżid jew li 
jneħħi parteċipant jew jibdel koordinatur
skont id-dispożizzjonijiet rispettivi tal-
ftehim tal-għotja u l-ftehim ta' konsorzju, 
sakemm din il-bidla tkun konformi mar-
regoli għal parteċipazzjoni, ma taffettwax 
b’mod negattiv l-implimentazzjoni tal-
azzjoni u ma tkunx kuntrarja għall-
prinċipju ta’ trattament ugwali.

Or. en


