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Emenda 1021
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Aġenda Diġitali għall-Ewropa23, l-
objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I) tal-ICT huwa li l-
Ewropa tkun tista’ tiżviluppa u tisfrutta l-
opportunitajiet maħluqa mill-progress fl-
ICT għall-benefiċċju taċ-ċittadini, in-
negozji u l-komunitajiet xjentifiċi tagħha.

Skont l-Aġenda Diġitali għall-Ewropa23, l-
objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I) tal-ICT huwa li l-
Ewropa tkun tista’ tiżviluppa u tisfrutta l-
opportunitajiet maħluqa mill-progress fl-
ICT għall-benefiċċju taċ-ċittadini, in-
negozji u l-komunitajiet xjentifiċi tagħha. 
"ICT" tinkludi s-setturi kollha tal-ICT, 
inklużi fost l-oħrajn in-netwerks fissi, 
mobbli u tal-fibrottika u n-netwerks tas-
satelliti, il-midja elettronika nnetwerkjata, 
sistemi intelliġenti bbażati fuq il-
kompjuters u sotwer integrat kif ukoll l-
oqsma wiesgħa tal-Fotonika, l-Elettronika 
Organika, ir-Robotika u n-
Nanoelettronika.

Or. en

Emenda 1022
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ICT hija l-bażi tal-innovazzjoni u l-
kompetittività f’firxa wiesgħa ta’ swieq u 
setturi privati u pubbliċi, u tippermetti l-
progress xjentifiku fid-dixxiplini kollha. 
Fl-għaxar snin li ġejjin, l-impatt 
trasformattiv tat-teknoloġiji diġitali, il-
komponenti tal-ICT, l-infrastrutturi u s-
servizzi se jkun dejjem aktar viżibbli fl-
oqsma kollha tal-ħajja. Informatika bla 

L-ICT hija l-bażi tal-innovazzjoni u l-
kompetittività f’firxa wiesgħa ta’ swieq u 
setturi privati u pubbliċi, u tippermetti l-
progress xjentifiku fid-dixxiplini kollha. 
Fl-għaxar snin li ġejjin, l-impatt 
trasformattiv tat-teknoloġiji diġitali, il-
komponenti tal-ICT, l-infrastrutturi u s-
servizzi se jkun dejjem aktar viżibbli fl-
oqsma kollha tal-ħajja. Ammonti vasti ta’ 
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limiti, riżorsi relatati mal-komunikazzjoni 
u l-ħżin tad-dejta se jkunu disponibbli 
għal kull ċittadin fid-dinja. Ammonti vasti 
ta’ informazzjoni u dejta se jiġu ġġenerati 
minn sondi, magni u prodotti b’titjib fl-
informazzjoni li permezz tagħhom l-
azzjonijiet mill-bogħod isiru xi ħaġa 
komuni, jippermettu l-iskjerament globali 
ta’ proċessi kummerċjali u siti tal-
produzzjoni sostenibbli u li jattiraw firxa 
wiesgħa ta’ servizzi u applikazzjonijiet. 
Bosta servizzi kummerċjali u pubbliċi 
kritiċi u l-proċessi ewlenin kollha tal-
produzzjoni tal-għarfien fix-xjenza, it-
tagħlim, in-negozju u s-settur pubbliku se 
jiġu pprovduti permezz tal-ICT. L-ICT se 
jipprovdu l-infrastruttura kritika għall-
produzzjoni u l-proċessi kummerċjali, il-
komunikazzjoni u t-tranżazzjonijiet. L-ICT 
se jkunu indispensabbli wkoll biex 
jikkontribwixxu għall-isfidi tas-soċjetà 
ewlenin, kif ukoll fil-proċessi tas-soċjetà 
bħall-formazzjoni ta’ komunitajiet, l-
imġiba tal-konsumaturi, u l-
amministrazzjoni pubblika, pereżempju 
permezz tal-midja soċjali.

informazzjoni u dejta se jiġu ġġenerati 
minn sondi, magni u prodotti b’titjib fl-
informazzjoni li permezz tagħhom l-
azzjonijiet mill-bogħod isiru xi ħaġa 
komuni, jippermettu l-iskjerament globali 
ta’ proċessi kummerċjali u siti tal-
produzzjoni sostenibbli u li jattiraw firxa 
wiesgħa ta’ servizzi u applikazzjonijiet. 
Bosta servizzi kummerċjali u pubbliċi 
kritiċi u l-proċessi ewlenin kollha tal-
produzzjoni tal-għarfien fix-xjenza, it-
tagħlim, in-negozju u s-settur pubbliku se 
jiġu pprovduti permezz tal-ICT. L-ICT se 
jipprovdu l-infrastruttura kritika għall-
produzzjoni u l-proċessi kummerċjali, il-
komunikazzjoni u t-tranżazzjonijiet. L-ICT 
se jkunu indispensabbli wkoll biex 
jikkontribwixxu għall-isfidi tas-soċjetà 
ewlenin, kif ukoll fil-proċessi tas-soċjetà 
bħall-formazzjoni ta’ komunitajiet, l-
imġiba tal-konsumaturi, u l-
amministrazzjoni pubblika, pereżempju 
permezz tal-midja soċjali u pjattaformi u 
għodda ta' kuxjenza kollettiva.

Or. en

Emenda 1023
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ICT hija l-bażi tal-innovazzjoni u l-
kompetittività f’firxa wiesgħa ta’ swieq u 
setturi privati u pubbliċi, u tippermetti l-
progress xjentifiku fid-dixxiplini kollha. 
Fl-għaxar snin li ġejjin, l-impatt 
trasformattiv tat-teknoloġiji diġitali, il-
komponenti tal-ICT, l-infrastrutturi u s-
servizzi se jkun dejjem aktar viżibbli fl-
oqsma kollha tal-ħajja. Informatika bla 

L-ICT hija l-bażi tal-innovazzjoni u l-
kompetittività f’firxa wiesgħa ta’ swieq u 
setturi privati u pubbliċi, u tippermetti l-
progress xjentifiku fid-dixxiplini kollha. 
Fl-għaxar snin li ġejjin, l-impatt 
trasformattiv tat-teknoloġiji diġitali, il-
komponenti tal-ICT, l-infrastrutturi u s-
servizzi se jkun dejjem aktar viżibbli fl-
oqsma kollha tal-ħajja. Informatika bla 
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limiti, riżorsi relatati mal-komunikazzjoni 
u l-ħżin tad-dejta se jkunu disponibbli għal 
kull ċittadin fid-dinja. Ammonti vasti ta’ 
informazzjoni u dejta se jiġu ġġenerati 
minn sondi, magni u prodotti b’titjib fl-
informazzjoni li permezz tagħhom l-
azzjonijiet mill-bogħod isiru xi ħaġa 
komuni, jippermettu l-iskjerament globali 
ta’ proċessi kummerċjali u siti tal-
produzzjoni sostenibbli u li jattiraw firxa 
wiesgħa ta’ servizzi u applikazzjonijiet. 
Bosta servizzi kummerċjali u pubbliċi 
kritiċi u l-proċessi ewlenin kollha tal-
produzzjoni tal-għarfien fix-xjenza, it-
tagħlim, in-negozju u s-settur pubbliku se 
jiġu pprovduti permezz tal-ICT. L-ICT se 
jipprovdu l-infrastruttura kritika għall-
produzzjoni u l-proċessi kummerċjali, il-
komunikazzjoni u t-tranżazzjonijiet. L-ICT 
se jkunu indispensabbli wkoll biex 
jikkontribwixxu għall-isfidi tas-soċjetà 
ewlenin, kif ukoll fil-proċessi tas-soċjetà 
bħall-formazzjoni ta’ komunitajiet, l-
imġiba tal-konsumaturi, u l-
amministrazzjoni pubblika, pereżempju 
permezz tal-midja soċjali.

limiti, riżorsi relatati mal-komunikazzjoni 
u l-ħżin tad-dejta se jkunu disponibbli għal 
kull ċittadin fid-dinja. Ammonti vasti ta’ 
informazzjoni u dejta se jiġu ġġenerati 
minn sondi, magni u prodotti b’titjib fl-
informazzjoni li permezz tagħhom l-
azzjonijiet mill-bogħod isiru xi ħaġa 
komuni, jippermettu l-iskjerament globali 
ta’ proċessi kummerċjali u siti tal-
produzzjoni sostenibbli u li jattiraw firxa 
wiesgħa ta’ servizzi u applikazzjonijiet. 
Bosta servizzi kummerċjali u pubbliċi 
kritiċi u l-proċessi ewlenin kollha tal-
produzzjoni tal-għarfien fix-xjenza, it-
tagħlim, in-negozju u s-settur pubbliku se 
jiġu pprovduti permezz tal-ICT. L-ICT se 
jipprovdu l-infrastruttura kritika għall-
produzzjoni u l-proċessi kummerċjali, il-
komunikazzjoni u t-tranżazzjonijiet. L-ICT 
se jkunu indispensabbli wkoll biex 
jikkontribwixxu għall-isfidi tas-soċjetà 
ewlenin, kif ukoll fil-proċessi tas-soċjetà 
bħall-formazzjoni ta’ komunitajiet, l-
imġiba tal-konsumaturi, u l-
amministrazzjoni pubblika, pereżempju 
permezz tal-midja soċjali u ż-żieda fil-
penetrazzjoni tat-teknoloġiji mobbli 
permezz tal-ismartphones.

Or. en

Emenda 1024
Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ICT hija l-bażi tal-innovazzjoni u l-
kompetittività f’firxa wiesgħa ta’ swieq u 
setturi privati u pubbliċi, u tippermetti l-
progress xjentifiku fid-dixxiplini kollha. 
Fl-għaxar snin li ġejjin, l-impatt 
trasformattiv tat-teknoloġiji diġitali, il-
komponenti tal-ICT, l-infrastrutturi u s-

L-ICT hija l-bażi tal-innovazzjoni u l-
kompetittività f’firxa wiesgħa ta’ swieq u 
setturi privati u pubbliċi, u tippermetti l-
progress xjentifiku fid-dixxiplini kollha. 
Fl-għaxar snin li ġejjin, l-impatt 
trasformattiv tat-teknoloġiji diġitali, il-
komponenti tal-ICT, l-infrastrutturi u s-
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servizzi se jkun dejjem aktar viżibbli fl-
oqsma kollha tal-ħajja. Informatika bla 
limiti, riżorsi relatati mal-komunikazzjoni 
u l-ħżin tad-dejta se jkunu disponibbli għal 
kull ċittadin fid-dinja. Ammonti vasti ta’ 
informazzjoni u dejta se jiġu ġġenerati 
minn sondi, magni u prodotti b’titjib fl-
informazzjoni li permezz tagħhom l-
azzjonijiet mill-bogħod isiru xi ħaġa 
komuni, jippermettu l-iskjerament globali 
ta’ proċessi kummerċjali u siti tal-
produzzjoni sostenibbli u li jattiraw firxa 
wiesgħa ta’ servizzi u applikazzjonijiet. 
Bosta servizzi kummerċjali u pubbliċi 
kritiċi u l-proċessi ewlenin kollha tal-
produzzjoni tal-għarfien fix-xjenza, it-
tagħlim, in-negozju u s-settur pubbliku se 
jiġu pprovduti permezz tal-ICT. L-ICT se 
jipprovdu l-infrastruttura kritika għall-
produzzjoni u l-proċessi kummerċjali, il-
komunikazzjoni u t-tranżazzjonijiet. L-ICT 
se jkunu indispensabbli wkoll biex 
jikkontribwixxu għall-isfidi tas-soċjetà 
ewlenin, kif ukoll fil-proċessi tas-soċjetà 
bħall-formazzjoni ta’ komunitajiet, l-
imġiba tal-konsumaturi, u l-
amministrazzjoni pubblika, pereżempju 
permezz tal-midja soċjali.

servizzi se jkun dejjem aktar viżibbli fl-
oqsma kollha tal-ħajja. Informatika bla 
limiti, riżorsi relatati mal-komunikazzjoni 
u l-ħżin tad-dejta se jkunu disponibbli għal 
kull ċittadin fid-dinja. Ammonti vasti ta’ 
informazzjoni u dejta se jiġu ġġenerati 
minn sondi, magni u prodotti b’titjib fl-
informazzjoni li permezz tagħhom l-
azzjonijiet mill-bogħod isiru xi ħaġa 
komuni, jippermettu l-iskjerament globali 
ta’ proċessi kummerċjali u siti tal-
produzzjoni sostenibbli u li jattiraw firxa 
wiesgħa ta’ servizzi u applikazzjonijiet. 
Bosta servizzi kummerċjali u pubbliċi 
kritiċi u l-proċessi ewlenin kollha tal-
produzzjoni tal-għarfien fix-xjenza, it-
tagħlim, in-negozju u s-settur pubbliku se 
jiġu pprovduti permezz tal-ICT. L-ICT se 
jipprovdu l-infrastruttura kritika għall-
produzzjoni u l-proċessi kummerċjali, il-
komunikazzjoni u t-tranżazzjonijiet. L-ICT 
se jkunu indispensabbli wkoll biex 
jikkontribwixxu għall-isfidi tas-soċjetà 
ewlenin, kif ukoll fil-proċessi tas-soċjetà 
bħall-formazzjoni ta’ komunitajiet, l-
imġiba tal-konsumaturi, u l-
amministrazzjoni pubblika, pereżempju 
permezz tal-midja soċjali. Huwa kruċjali li 
tiġi appoġġata u integrata r-riċerka dwar 
perspettiva li jkollha l-utent fiċ-ċentru 
tagħha fir-rigward tal-istandards, it-
teknoloġiji u s-sistemi biex jiġu żviluppati 
soluzzjonijiet kompetittivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Objettiv ċentrali ta' Orizzont 2020 huwa li jsaħħaħ ir-riċerka fil-qasam tal-ICT. Pereżempju, 
ir-riċerka fil-qasam tal-ICT għandha pożizzjoni prominenti fil-programm "Tmexxija 
Industrijali". Sfortunatament, ir-riċerka umanistika fil-qasam tal-ICT, jiġifieri r-riċerka dwar 
kif il-persuni jesperjenzaw it-teknoloġiji tal-ICT u jiġu affettwati minnhom, ma tissemma xejn.
Din hija ħasra, peress li r-riċerka umanistika fil-qasam tal-ICT hija neċessarja biex jinħolqu 
teknoloġiji aħjar u iktar kompetittivi. Barra minn hekk, l-Ewropa għandha ambjent ta' riċerka 
b'saħħtu u dinamiku fil-qasam tal-ICT.
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Emenda 1025
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ICT hija l-bażi tal-innovazzjoni u l-
kompetittività f’firxa wiesgħa ta’ swieq u 
setturi privati u pubbliċi, u tippermetti l-
progress xjentifiku fid-dixxiplini kollha. 
Fl-għaxar snin li ġejjin, l-impatt 
trasformattiv tat-teknoloġiji diġitali, il-
komponenti tal-ICT, l-infrastrutturi u s-
servizzi se jkun dejjem aktar viżibbli fl-
oqsma kollha tal-ħajja. Informatika bla 
limiti, riżorsi relatati mal-komunikazzjoni 
u l-ħżin tad-dejta se jkunu disponibbli għal 
kull ċittadin fid-dinja. Ammonti vasti ta’ 
informazzjoni u dejta se jiġu ġġenerati 
minn sondi, magni u prodotti b’titjib fl-
informazzjoni li permezz tagħhom l-
azzjonijiet mill-bogħod isiru xi ħaġa 
komuni, jippermettu l-iskjerament globali 
ta’ proċessi kummerċjali u siti tal-
produzzjoni sostenibbli u li jattiraw firxa 
wiesgħa ta’ servizzi u applikazzjonijiet. 
Bosta servizzi kummerċjali u pubbliċi 
kritiċi u l-proċessi ewlenin kollha tal-
produzzjoni tal-għarfien fix-xjenza, it-
tagħlim, in-negozju u s-settur pubbliku se 
jiġu pprovduti permezz tal-ICT. L-ICT se 
jipprovdu l-infrastruttura kritika għall-
produzzjoni u l-proċessi kummerċjali, il-
komunikazzjoni u t-tranżazzjonijiet. L-ICT 
se jkunu indispensabbli wkoll biex 
jikkontribwixxu għall-isfidi tas-soċjetà 
ewlenin, kif ukoll fil-proċessi tas-soċjetà 
bħall-formazzjoni ta’ komunitajiet, l-
imġiba tal-konsumaturi, u l-
amministrazzjoni pubblika, pereżempju 
permezz tal-midja soċjali.

L-ICT hija l-bażi tal-innovazzjoni u l-
kompetittività f’firxa wiesgħa ta’ swieq u 
setturi privati u pubbliċi, u tippermetti l-
progress xjentifiku fid-dixxiplini kollha. 
Fl-għaxar snin li ġejjin, l-impatt 
trasformattiv tat-teknoloġiji diġitali, il-
komponenti tal-ICT, l-infrastrutturi u s-
servizzi se jkun dejjem aktar viżibbli fl-
oqsma kollha tal-ħajja. Informatika bla 
limiti, riżorsi relatati mal-komunikazzjoni 
u l-ħżin tad-dejta se jkunu disponibbli għal 
kull ċittadin fid-dinja. Ammonti vasti ta’ 
informazzjoni u dejta se jiġu ġġenerati 
minn sondi, magni u prodotti b’titjib fl-
informazzjoni li permezz tagħhom l-
azzjonijiet mill-bogħod isiru xi ħaġa 
komuni, jippermettu l-iskjerament globali 
ta’ proċessi kummerċjali u siti tal-
produzzjoni sostenibbli u li jattiraw firxa 
wiesgħa ta’ servizzi u applikazzjonijiet. 
Bosta servizzi kummerċjali u pubbliċi 
kritiċi u l-proċessi ewlenin kollha tal-
produzzjoni tal-għarfien fix-xjenza, it-
tagħlim, in-negozju u s-settur pubbliku se 
jiġu pprovduti, u għalhekk isiru aktar 
aċċessibbli, permezz tal-ICT. L-ICT se 
jipprovdu l-infrastruttura kritika għall-
produzzjoni u l-proċessi kummerċjali, il-
komunikazzjoni u t-tranżazzjonijiet. L-ICT 
se jkunu indispensabbli wkoll biex 
jikkontribwixxu għall-isfidi tas-soċjetà 
ewlenin, kif ukoll fil-proċessi tas-soċjetà 
bħall-formazzjoni ta’ komunitajiet, l-
imġiba tal-konsumaturi, u l-
amministrazzjoni pubblika, pereżempju 
permezz tal-midja soċjali.

Or. fr
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Emenda 1026
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ICT hija l-bażi tal-innovazzjoni u l-
kompetittività f’firxa wiesgħa ta’ swieq u 
setturi privati u pubbliċi, u tippermetti l-
progress xjentifiku fid-dixxiplini kollha. 
Fl-għaxar snin li ġejjin, l-impatt 
trasformattiv tat-teknoloġiji diġitali, il-
komponenti tal-ICT, l-infrastrutturi u s-
servizzi se jkun dejjem aktar viżibbli fl-
oqsma kollha tal-ħajja. Informatika bla 
limiti, riżorsi relatati mal-komunikazzjoni 
u l-ħżin tad-dejta se jkunu disponibbli għal 
kull ċittadin fid-dinja. Ammonti vasti ta’ 
informazzjoni u dejta se jiġu ġġenerati 
minn sondi, magni u prodotti b’titjib fl-
informazzjoni li permezz tagħhom l-
azzjonijiet mill-bogħod isiru xi ħaġa 
komuni, jippermettu l-iskjerament globali 
ta’ proċessi kummerċjali u siti tal-
produzzjoni sostenibbli u li jattiraw firxa 
wiesgħa ta’ servizzi u applikazzjonijiet. 
Bosta servizzi kummerċjali u pubbliċi 
kritiċi u l-proċessi ewlenin kollha tal-
produzzjoni tal-għarfien fix-xjenza, it-
tagħlim, in-negozju u s-settur pubbliku se 
jiġu pprovduti permezz tal-ICT. L-ICT se 
jipprovdu l-infrastruttura kritika għall-
produzzjoni u l-proċessi kummerċjali, il-
komunikazzjoni u t-tranżazzjonijiet. L-ICT 
se jkunu indispensabbli wkoll biex 
jikkontribwixxu għall-isfidi tas-soċjetà 
ewlenin, kif ukoll fil-proċessi tas-soċjetà 
bħall-formazzjoni ta’ komunitajiet, l-
imġiba tal-konsumaturi, u l-
amministrazzjoni pubblika, pereżempju 
permezz tal-midja soċjali.

L-ICT hija l-bażi tal-innovazzjoni u l-
kompetittività f’firxa wiesgħa ta’ swieq u 
setturi privati u pubbliċi, u tippermetti l-
progress xjentifiku fid-dixxiplini kollha. 
Fl-għaxar snin li ġejjin, l-impatt 
trasformattiv tat-teknoloġiji diġitali, il-
komponenti tal-ICT, l-infrastrutturi u s-
servizzi se jkun dejjem aktar viżibbli fl-
oqsma kollha tal-ħajja. Informatika bla 
limiti, riżorsi relatati mal-komunikazzjoni 
u l-ħżin tad-dejta se jkunu disponibbli għal 
kull ċittadin fid-dinja. Ammonti vasti ta’ 
informazzjoni u dejta f'ħin reali se jiġu 
ġġenerati minn sondi, magni u prodotti 
b’titjib fl-informazzjoni li permezz 
tagħhom l-azzjonijiet mill-bogħod isiru xi 
ħaġa komuni, jippermettu l-iskjerament 
globali ta’ proċessi kummerċjali u siti tal-
produzzjoni sostenibbli u li jattiraw firxa 
wiesgħa ta’ servizzi u applikazzjonijiet. 
Bosta servizzi kummerċjali u pubbliċi 
kritiċi u l-proċessi ewlenin kollha tal-
produzzjoni tal-għarfien fix-xjenza, it-
tagħlim, is-saħħa, in-negozju u s-settur 
pubbliku se jiġu pprovduti permezz tal-
ICT. L-ICT se jipprovdu l-infrastruttura
kritika għall-produzzjoni u l-proċessi 
kummerċjali, il-komunikazzjoni u t-
tranżazzjonijiet. L-ICT se jkunu 
indispensabbli wkoll biex jikkontribwixxu 
għall-isfidi tas-soċjetà ewlenin, kif ukoll 
fil-proċessi tas-soċjetà bħall-formazzjoni 
ta’ komunitajiet, l-imġiba tal-konsumaturi, 
il-parteċipazzjoni politika u l-
amministrazzjoni pubblika, pereżempju 
permezz tal-midja soċjali.

Or. en
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Emenda 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-evalwazzjonijiet suċċessivi tal-attivitajiet 
tal-ICT fil-Programm Qafas tal-Unjoni 
għar-riċerka u l-innovazzjoni wrew li 
investiment iffokat fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni fl-ICT fil-livell tal-UE kien 
strumentali biex tissawwar it-tmexxija 
industrijali f’oqsma bħall-
komunikazzjonijiet mobbli, sistemi tal-ICT 
ta’ importanza kritika għas-sikurezza, u 
biex jiġu indirizzati sfidi bħall-effiċjenza 
fl-enerġija jew it-tibdil demografiku. L-
investimenti tal-Unjoni fl-infrastrutturi tar-
riċerka tal-ICT ipprovdew lir-riċerkaturi 
Ewropej l-aqwa faċilitajiet tan-netwerking 
u l-informatika tar-riċerka fid-dinja.

L-evalwazzjonijiet suċċessivi tal-attivitajiet 
tal-ICT fil-Programm Qafas tal-Unjoni 
għar-riċerka u l-innovazzjoni wrew li 
investiment iffokat fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni fl-ICT fil-livell tal-UE kien 
strumentali biex tissawwar it-tmexxija 
industrijali f’oqsma bħall-
komunikazzjonijiet mobbli, sistemi tal-ICT 
ta’ importanza kritika għas-sikurezza, u 
biex jiġu indirizzati sfidi bħall-effiċjenza 
fl-enerġija jew it-tibdil demografiku u 
twassil aħjar tas-sistemi tas-saħħa. L-
investimenti tal-Unjoni fl-infrastrutturi tar-
riċerka tal-ICT ipprovdew lir-riċerkaturi 
Ewropej l-aqwa faċilitajiet tan-netwerking 
u l-informatika tar-riċerka fid-dinja.

Or. en

Emenda 1028
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Ġenerazzjoni ġdida ta’ komponenti u 
sistemi: Inġinerija tal-komponenti u sistemi 
inkorporati avvanzati u intelliġenti;

(a) Ġenerazzjoni ġdida ta’ komponenti u 
sistemi: Inġinerija tal-komponenti u sistemi 
inkorporati avvanzati, sikuri u intelliġenti;

Or. en

Emenda 1029
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Informatika tal-ġenerazzjoni li jmiss: 
Sistemi tal-informatika u teknoloġiji 
avvanzati;

(b) Informatika tal-ġenerazzjoni li jmiss: 
Sistemi tal-informatika u teknoloġiji 
avvanzati, inkluża s-superinformatika u l-
informatika f'netwerks;

Or. en

Emenda 1030
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Informatika tal-ġenerazzjoni li jmiss: 
Sistemi tal-informatika u teknoloġiji 
avvanzati;

(b) Informatika tal-ġenerazzjoni li jmiss: 
Sistemi tal-informatika u teknoloġiji 
avvanzati u sikuri;

Or. en

Emenda 1031
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Internet tal-Futur: Infrastrutturi, 
teknoloġiji u servizzi;

(c) Internet tal-Futur: softwer, ħardwer, 
infrastrutturi, teknoloġiji u servizzi, inkluż 
appoġġ imsaħħaħ għar-riċerka u l-
iżvilupp ta' sistemi miftuħa u sistemi 
distributtivi.

Or. en



AM\907546MT.doc 11/165 PE492.765v01-00

MT

Emenda 1032
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Internet tal-Futur: Infrastrutturi, 
teknoloġiji u servizzi;

(c) Internet tal-Futur: Infrastrutturi, 
teknoloġiji u servizzi f'ambjent sikur;

Or. en

Emenda 1033
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Internet tal-Futur: Infrastrutturi, 
teknoloġiji u servizzi;

(c) Internet tal-Futur: Infrastrutturi, 
teknoloġiji u servizzi, inklużi l-cloud 
computing u l-"internet tal-oġġetti";

Or. en

Emenda 1034
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Cloud computing: servizzi skalabbli u 
sikuri għal effiċjenza akbar, flessibbiltà 
akbar u kost iżgħar;

Or. en
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Emenda 1035
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Teknoloġiji tal-kontenut u ġestjoni tal-
informazzjoni: ICT għall-kontenut diġitali 
u l-kreattività;

(d) Teknoloġiji tal-kontenut u ġestjoni tal-
informazzjoni: ICT għall-kontenut diġitali, 
l-industriji kulturali u kreattivi, inklużi l-
preservazzjoni u l-promozzjoni tal-wirt 
kulturali, l-espressjoni artistika u t-
turiżmu;

Or. en

Emenda 1036
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Teknoloġiji tal-kontenut u ġestjoni tal-
informazzjoni: ICT għall-kontenut diġitali 
u l-kreattività;

(d) L-aċess għal teknoloġiji u ġestjoni tal-
informazzjoni: ICT għall-kontenut diġitali, 
l-industriji kulturali inkluż il-wirt 
kulturali u t-turiżmu u l-kreattivita;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għall-informazzjoni u l-kontenut huwa waħda mill-isfidi ewlenin għaċ-ċittadini u d-
demokrazija fl-Ewropa kif ukoll qasam ta' potenzjal kbir għal impjiegi ġodda u tkabbir.

Emenda 1037
Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Interfaċċi avvanzati u robots: Robotika 
u spazji intelliġenti;

(e) Interfaċċi avvanzati u robots: Robotika 
u spazji intelliġenti. Fl-iżvilupp ta' robots 
u interfaċċji futuri, huwa importanti 
ħafna li jiġi integrat l-għarfien tal-
aspettattivi, il-biżgħat u l-ħolm tal-
bniedem relatati ma' dawn it-teknoloġiji 
ġodda; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti wkoll li tiġi enfasizzata l-kontribuzzjoni tas-suġġetti umanistiċi b'rabta mar-
riċerka dwar it-teknoloġiji tal-Interfaċċja Umana. B'mod partikolari, fl-iżvilupp ta' robots u l-
Interfaċċja Umana, huwa essenzjali li wieħed ikollu għarfien dwar l-aspettattivi u t-tħassib 
tan-nies. Għarfien bħal dan jgħin lill-Ewropa tizviluppa teknoloġiji aħjar u aktar kompetittivi.

Emenda 1038
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Interfaċċi avvanzati u robots: Robotika 
u spazji intelliġenti;

(e) Interfaċċi avvanzati u robots: Robotika, 
ambjent intelliġenti;

Or. en

Emenda 1039
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) robots u teknoloġija avvanzati 
applikati għas-saħħa u d-diżabbiltajiet
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Teknoloġiji avvanzati bħar-robots huma fattur importanti fis-saħħa.

Emenda 1040
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Mikro u nanoelettronika u fotonika: 
Teknoloġiji ewlenin abilitanti relatati mal-
mikro u n-nanoelettronika u l-fotonika.

(f) Mikro u nanoelettronika u fotonika u l-
informatika tal-kwantum: Teknoloġiji 
ewlenin abilitanti relatati mal-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika u l-
informatika tal-kwantum.

Or. en

Emenda 1041
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Sfidi regolatorji u ekonomiċi għall-
futur: domandi u ħtiġijiet ġodda għall-
qafas regolatorju u l-qafas ekonomiku, 
konsegwenza tal-impatt fuq is-soċjetà ta' 
teknoloġiji u applikazzjonijiet ġodda;

Or. en

Emenda 1042
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn is-sitt linji ta’ attività għandhom 
jinkludu wkoll l-infrastrutturi tar-riċerka 
speċifiċi għall-ICT, bħalma huma l-
laboratorji ħajjin li jintużaw għall-
esperimenti fuq skala kbira, u l-
infrastrutturi tat-teknoloġiji abilitanti 
ewlenin sottostanti kif ukoll l-integrazzjoni 
tagħhom fi prodotti avvanzati u sistemi 
intelliġenti innovattivi, inklużi tagħmir, 
għodod, servizzi ta’ appoġġ, kmamar nodfa 
u aċċess għall-fonderiji għall-ħolqien ta’ 
prototipi.

Dawn is-sitt linji ta’ attività għandhom 
jinkludu wkoll l-infrastrutturi tar-riċerka 
speċifiċi għall-ICT, bħalma huma l-
laboratorji ħajjin li jintużaw għall-
esperimenti fuq skala kbira, u l-
infrastrutturi tat-teknoloġiji abilitanti 
ewlenin sottostanti kif ukoll l-integrazzjoni 
tagħhom fi prodotti avvanzati u sistemi 
intelliġenti innovattivi, inklużi tagħmir, 
għodod, servizzi ta’ appoġġ, kmamar nodfa 
u aċċess għall-fonderiji għall-ħolqien ta’ 
prototipi. Biex jiġi sfruttat għalkollox il-
potenzjal tal-ICT, id-diversità tal-oqsma 
tar-riċerka u ċ-ċikli li jikkaratterizzaw ir-
riċerka tal-ICT għandhom jiġu garantiti 
permezz tar-regoli għall-parteċipazzjoni, 
b'mod li jkunu possibbli proġetti ta' 
riċerka kbar b'kostijiet kbar fuq perjodi 
twal kif ukoll attivitajiet li jaħtfu malajr l-
opportunitajiet identifikati mis-suq.

Or. en

Emenda 1043
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn is-sitt linji ta’ attività għandhom 
jinkludu wkoll l-infrastrutturi tar-riċerka 
speċifiċi għall-ICT, bħalma huma l-
laboratorji ħajjin li jintużaw għall-
esperimenti fuq skala kbira, u l-
infrastrutturi tat-teknoloġiji abilitanti 
ewlenin sottostanti kif ukoll l-integrazzjoni 
tagħhom fi prodotti avvanzati u sistemi 
intelliġenti innovattivi, inklużi tagħmir, 
għodod, servizzi ta’ appoġġ, kmamar nodfa 

Dawn is-sitt linji ta’ attività għandhom 
jinkludu wkoll l-infrastrutturi tar-riċerka 
speċifiċi għall-ICT, bħalma huma l-
laboratorji ħajjin li jintużaw għall-
esperimenti fuq skala kbira, u l-
infrastrutturi tat-teknoloġiji abilitanti 
ewlenin sottostanti kif ukoll l-integrazzjoni 
tagħhom fi prodotti avvanzati u sistemi 
intelliġenti innovattivi, inklużi tagħmir, 
għodod, servizzi ta’ appoġġ, kmamar nodfa 
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u aċċess għall-fonderiji għall-ħolqien ta’ 
prototipi.

u aċċess għall-fonderiji għall-ħolqien ta’ 
prototipi. L-Unjoni Ewropea għandha 
tfittex l-eċċellenza u tiffoka fuq oqsma 
orjentati lejn il-futur u teknoloġiji 
strateġikament importanti, f'konformità 
mal-konklużjonijiet tar-rapport finali ta' 
Ġunju 2011 tal-Grupp ta' Esperti ta' 
Livell Għoli dwar it-Teknoloġiji Abilitanti 
Essenzjali.

Or. fr

Emenda 1044
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn is-sitt linji ewlenin ta’ attività huma 
mistennija li jkopru l-firxa sħiħa tal-
ħtiġijiet. Dawn jinkludu tmexxija 
industrijali f’soluzzjonijiet, prodotti u 
servizzi ġeneriċi bbażati fl-ICT li huma 
meħtieġa biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-
soċjetà ewlenin kif ukoll l-aġendi tar-
riċerka u l-innovazzjoni fl-ICT xprunati 
mill-applikazzjoni li se jkunu appoġġati 
flimkien mal-isfida tas-soċjetà rilevanti.

Dawn is-sitt linji ewlenin ta’ attività huma 
mistennija li jkopru l-firxa sħiħa tal-
ħtiġijiet. Dawn jinkludu tmexxija 
industrijali f’soluzzjonijiet, prodotti u 
servizzi ġeneriċi bbażati fl-ICT li huma 
meħtieġa biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-
soċjetà ewlenin kif ukoll l-aġendi tar-
riċerka u l-innovazzjoni fl-ICT xprunati 
mill-applikazzjoni li se jkunu appoġġati 
flimkien mal-isfida tas-soċjetà rilevanti.
Għandha tingħata attenzjoni speċjali biex 
jiġi żgurat li soluzzjonijiet tal-ICT mill-
aktar avvanzati jiġu magħżula għal 
proġetti ffinanzjati taħt il-prijorità tal-
Isfidi tas-Soċjetà.

Or. en

Emenda 1045
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn is-sitt linji ta’ attività għandhom 
jinkludu wkoll l-infrastrutturi tar-riċerka 
speċifiċi għall-ICT, bħalma huma l-
laboratorji ħajjin li jintużaw għall-
esperimenti fuq skala kbira, u l-
infrastrutturi tat-teknoloġiji abilitanti 
ewlenin sottostanti kif ukoll l-integrazzjoni 
tagħhom fi prodotti avvanzati u sistemi 
intelliġenti innovattivi, inklużi tagħmir, 
għodod, servizzi ta’ appoġġ, kmamar nodfa 
u aċċess għall-fonderiji għall-ħolqien ta’ 
prototipi.

Dawn is-sitt linji ta’ attività għandhom 
jinkludu wkoll l-infrastrutturi tar-riċerka 
speċifiċi għall-ICT, bħalma huma l-
laboratorji ħajjin li jintużaw għall-
esperimenti fuq skala kbira, u l-
infrastrutturi tat-teknoloġiji abilitanti 
ewlenin sottostanti kif ukoll l-integrazzjoni 
tagħhom fi prodotti avvanzati u sistemi 
intelliġenti innovattivi, inklużi tagħmir, 
għodod, servizzi ta’ appoġġ, kmamar nodfa 
u aċċess għall-fonderiji għall-ħolqien ta’ 
prototipi. Il-finanzjament mill-Unjoni se 
jkun ta' benefiċċju għal faċilitajiet 
kondiviżi u infrastruttura miftuħa għal 
parteċipanti multipli inklużi b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u ta' daqs 
medju.

Or. en

Emenda 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn is-sitt linji ta’ attività għandhom 
jinkludu wkoll l-infrastrutturi tar-riċerka 
speċifiċi għall-ICT, bħalma huma l-
laboratorji ħajjin li jintużaw għall-
esperimenti fuq skala kbira, u l-
infrastrutturi tat-teknoloġiji abilitanti 
ewlenin sottostanti kif ukoll l-integrazzjoni 
tagħhom fi prodotti avvanzati u sistemi 
intelliġenti innovattivi, inklużi tagħmir, 
għodod, servizzi ta’ appoġġ, kmamar nodfa 
u aċċess għall-fonderiji għall-ħolqien ta’ 
prototipi.

Dawn is-sitt linji ta’ attività għandhom 
jinkludu wkoll l-infrastrutturi tar-riċerka 
speċifiċi għall-ICT, bħalma huma l-
laboratorji ħajjin u l-infrastrutturi urbani 
provduti fil-qafas tal-kuntest tal-bliet 
intelliġenti li jintużaw għall-esperimenti 
fuq skala kbira, u l-infrastrutturi tat-
teknoloġiji abilitanti ewlenin sottostanti kif 
ukoll l-integrazzjoni tagħhom fi prodotti 
avvanzati u sistemi intelliġenti innovattivi, 
inklużi tagħmir, għodod, servizzi ta’ 
appoġġ, kmamar nodfa u aċċess għall-
fonderiji għall-ħolqien ta’ prototipi.

Or. en
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Emenda 1047
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn is-sitt linji ewlenin ta’ attività huma 
mistennija li jkopru l-firxa sħiħa tal-
ħtiġijiet. Dawn jinkludu tmexxija 
industrijali f’soluzzjonijiet, prodotti u 
servizzi ġeneriċi bbażati fl-ICT li huma 
meħtieġa biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-
soċjetà ewlenin kif ukoll l-aġendi tar-
riċerka u l-innovazzjoni fl-ICT xprunati 
mill-applikazzjoni li se jkunu appoġġati 
flimkien mal-isfida tas-soċjetà rilevanti.

Dawn is-seba' linji ewlenin ta’ attività 
huma mistennija li jkopru l-firxa sħiħa tal-
ħtiġijiet. Dawn jinkludu tmexxija 
industrijali f’soluzzjonijiet, prodotti u 
servizzi ġeneriċi bbażati fl-ICT li huma 
meħtieġa biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-
soċjetà ewlenin kif ukoll l-aġendi tar-
riċerka u l-innovazzjoni fl-ICT xprunati 
mill-applikazzjoni li se jkunu appoġġati 
flimkien mal-isfida tas-soċjetà rilevanti.

Or. en

Emenda 1048
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali
tal-persuni fiżiċi u b'mod partikolari d-
dritt tagħhom għall-privatezza huma 
essenzjali fl-UE. Orizzont 2020 għandu 
jappoġġa r-riċerka u l-iżvilupp ta' sistemi 
li jistgħu jagħtu liċ-ċittadini tal-UE 
kontroll sħiħ fuq il-komunikazzjonijiet 
tagħhom.

Or. en
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Emenda 1049
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fin-nanoteknoloġiji huwa li 
jiżguraw it-tmexxija tal-Unjoni f’dan is-
suq globali ta’ tkabbir kbir, billi jistimulaw 
l-investiment fin-nanoteknoloġiji u l-
adozzjoni tagħhom fi prodotti u servizzi 
kompetittivi ta’ valur miżjud għoli f’firxa 
ta’ applikazzjonijiet u setturi.

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fin-nanoteknoloġiji huwa li 
jiżguraw it-tmexxija tal-Unjoni f’dan is-
suq globali ta’ tkabbir kbir, billi jistimulaw 
l-investiment f'nanoteknoloġiji sikuri u 
responsabbli u l-adozzjoni tagħhom fi 
prodotti u servizzi kompetittivi ta’ valur 
miżjud għoli f’firxa ta’ applikazzjonijiet u 
setturi.

Or. en

Emenda 1050
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fin-nanoteknoloġiji huwa li 
jiżguraw it-tmexxija tal-Unjoni f’dan is-
suq globali ta’ tkabbir kbir, billi jistimulaw 
l-investiment fin-nanoteknoloġiji u l-
adozzjoni tagħhom fi prodotti u servizzi 
kompetittivi ta’ valur miżjud għoli f’firxa 
ta’ applikazzjonijiet u setturi.

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fin-nanoteknoloġiji huwa li 
jippreparaw it-tmexxija tal-Unjoni f’dan 
is-suq globali ta’ tkabbir kbir, billi 
jistimulaw l-investiment u l-privattivi fin-
nanoteknoloġiji u l-adozzjoni tagħhom fi 
prodotti u servizzi kompetittivi ta’ valur 
miżjud għoli f’firxa ta’ applikazzjonijiet u 
setturi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-realtà hija differenti: l-Ewropa waqgħet lura meta mqabbla mal-kompetituri ewlenin 
tagħha – l-Istati Uniti tal-Amerika, il-Ġappun u l-Korea t'Isfel – li huma responsabbli għal 
aktar minn nofs l-investiment u żewġ terzi tal-privattivi depożitati madwar id-dinja.
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Emenda 1051
Frédérique Ries, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-2020, in-nanoteknoloġiji se jkunu 
standardizzati, jiġifieri integrati f’mod bla 
xkiel mal-biċċa l-kbira tat-tekonoloġiji u l-
applikazzjonijiet, xprunati mill-benefiċċji 
tal-konsumatur, il-kwalita tal-ħajja, l-
iżvilupp sostenibbli u l-potenzjal 
industrijali kbir li jinstabu soluzzjonijiet li 
ma kinux disponibbli qabel għall-
produttivita u l-effiċjenza fir-riżorsi.

Sal-2015, il-Kummissjoni se terġa' 
teżamina l-leġiżlazzjoni rilevanti kollha 
biex tiżgura s-sikurezza għall-
applikazzjonijiet kollha tan-nanomaterjali 
fil-prodotti b'impatti potenzjali fuq is-
saħħa, l-ambjent jew is-sikurezza tul iċ-
ċiklu ta' ħajja tagħhom. Sal-2020, in-
nanoteknoloġiji se jkunu standardizzati, 
jiġifieri integrati f’mod bla xkiel mal-biċċa 
l-kbira tat-tekonoloġiji u l-
applikazzjonijiet, xprunati mill-benefiċċji 
tal-konsumatur, il-kwalita tal-ħajja, l-
iżvilupp sostenibbli u l-potenzjal 
industrijali kbir li jinstabu soluzzjonijiet li 
ma kinux disponibbli qabel għall-
produttivita u l-effiċjenza fir-riżorsi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-riżoluzzjoni tiegħu adottata f'April 2009, il-Parlament qies partikolarment importanti li 
jiġu indirizzati b'mod ċar in-nanomaterjali tal-inqas fl-ambitu tal-leġiżlazzjoni dwar il-kimiki, 
l-iskart tal-ikel u l-protezzjoni tal-arja, tal-ilma u tal-ħaddiema.

Emenda 1052
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-2020, in-nanoteknoloġiji se jkunu 
standardizzati, jiġifieri integrati f’mod bla 
xkiel mal-biċċa l-kbira tat-tekonoloġiji u l-

Sal-2020, in-nanoteknoloġiji se jkunu 
standardizzati, jiġifieri integrati f’mod bla 
xkiel mal-biċċa l-kbira tat-tekonoloġiji u l-
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applikazzjonijiet, xprunati mill-benefiċċji 
tal-konsumatur, il-kwalita tal-ħajja, l-
iżvilupp sostenibbli u l-potenzjal 
industrijali kbir li jinstabu soluzzjonijiet li 
ma kinux disponibbli qabel għall-
produttivita u l-effiċjenza fir-riżorsi.

applikazzjonijiet, xprunati mill-benefiċċji 
tal-konsumatur, il-kwalita tal-ħajja, l-
iżvilupp sostenibbli u l-potenzjal 
industrijali kbir li jinstabu soluzzjonijiet li 
ma kinux disponibbli qabel għall-
produttivita u l-effiċjenza fir-riżorsi. It-
terminu nanoteknoloġija jiddeskrivi era 
teknoloġika emerġenti.

Or. en

Emenda 1053
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa trid tiffissa wkoll il-punt ta' 
riferiment globali dwar l-iskjerament u l-
amministrazzjoni tan-nanoteknoloġija 
sikura u responsabbli li jiżguraw dħul kbir 
għas-soċjetà u l-industrija.

L-Ewropa trid tiffissa wkoll il-punt ta' 
riferiment globali dwar l-iskjerament u l-
amministrazzjoni tan-nanoteknoloġija 
sikura, sigura u responsabbli li jiżguraw 
dħul kbir għas-soċjetà u l-industrija.

Or. en

Emenda 1054
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-nanoteknoloġiji huma spettru ta’ 
teknoloġiji li qed jevolvu, li ngħatat prova 
tal-potenzjal tagħhom, u li se jkollhom 
impatt rivoluzzjonarju fuq, fost affarijiet 
oħra, il-materjali, l-ICT, ix-xjenzi tal-ħajja 
u l-kura tas-saħħa u l-oġġetti tal-
konsumaturi ladarba r-riċerka tissarraf fi 
prodotti u proċessi tal-produzzjoni 

In-nanoteknoloġiji huma spettru ta’ 
teknoloġiji li qed jevolvu, li ngħatat prova 
tal-potenzjal tagħhom, u li se jkollhom 
impatt potenzjalment rivoluzzjonarju fuq, 
fost affarijiet oħra, il-materjali, l-ICT, ix-
xjenzi tal-ħajja u l-kura tas-saħħa u l-
oġġetti tal-konsumaturi ladarba r-riċerka 
tissarraf fi prodotti u proċessi tal-
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rivoluzzjonarji. produzzjoni sostenibbli u kompetittivi.

Or. en

Emenda 1055
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-nanoteknoloġiji huma spettru ta’ 
teknoloġiji li qed jevolvu, li ngħatat prova 
tal-potenzjal tagħhom, u li se jkollhom 
impatt rivoluzzjonarju fuq, fost affarijiet 
oħra, il-materjali, l-ICT, ix-xjenzi tal-ħajja 
u l-kura tas-saħħa u l-oġġetti tal-
konsumaturi ladarba r-riċerka tissarraf fi 
prodotti u proċessi tal-produzzjoni 
rivoluzzjonarji.

In-nanoteknoloġiji huma spettru ta’ 
teknoloġiji li qed jevolvu, li ngħatat prova 
tal-potenzjal tagħhom, u li se jkollhom 
impatt rivoluzzjonarju fuq, fost affarijiet 
oħra, il-materjali, l-ICT, il-manifattura, ix-
xjenzi tal-ħajja u l-kura tas-saħħa u l-
oġġetti tal-konsumaturi ladarba r-riċerka 
tissarraf fi prodotti u proċessi tal-
produzzjoni rivoluzzjonarji.

Or. en

Emenda 1056
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-nanoteknoloġiji għandhom rwol kritiku 
li jindirizzaw l-isfidi identifikati mill-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Jekk 
dawn it-teknoloġiji abilitanti ewlenin 
jibdew jintużaw b’suċċess, dan 
jikkontribwixxi għall-kompetittività tal-
industrija tal-Unjoni billi jingħata lok għal 
prodotti ġodda u mtejba jew għal proċessi 
aktar effiċjenti u jingħata rispons għal sfidi 
futuri.

In-nanoteknoloġiji għandhom rwol kritiku 
li jindirizzaw l-isfidi identifikati mill-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Jekk 
dawn it-teknoloġiji abilitanti ewlenin 
jibdew jintużaw b’suċċess, dan jista' 
jikkontribwixxi għall-kompetittività tal-
industrija tal-Unjoni billi jingħata lok għal 
prodotti ġodda u mtejba jew għal proċessi 
aktar effiċjenti u jingħata rispons għal sfidi 
futuri.
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Or. en

Emenda 1057
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa issa teħtieġ li tiżgura u tkompli 
ssaħħaħ il-pożizzjoni tagħha fis-suq globali 
billi tippromwovi kooperazzjoni fuq skala 
wiesgħa fi ħdan u fuq medda ta’ katini ta’ 
valur differenti u bejn diversi setturi 
industrijali biex isir progress gradwali 
f’dawn it-teknoloġiji u jissarrfu fi prodotti 
kummerċjali vijabbli. Il-kwistjonijiet 
relatati mal-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-
riskju kif ukoll l-amministrazzjoni 
responsabbli qed jirriżultaw li huma fatturi 
determinanti tal-impatt futur tan-
nanoteknoloġiji fuq is-soċjetà u l-
ekonomija.

L-Ewropa issa teħtieġ li tiżgura u tkompli 
ssaħħaħ il-pożizzjoni tagħha fis-suq globali 
billi tippromwovi kooperazzjoni fuq skala 
wiesgħa fi ħdan u fuq medda ta’ katini ta’ 
valur differenti u bejn diversi setturi 
industrijali biex isir progress gradwali 
f’dawn it-teknoloġiji u jissarrfu fi prodotti 
sikuri, siguri u kummerċjali vijabbli. Il-
kwistjonijiet relatati mal-valutazzjoni u l-
ġestjoni tar-riskju kif ukoll l-
amministrazzjoni responsabbli huma fatturi 
determinanti tal-impatt futur tan-
nanoteknoloġiji fuq is-soċjetà u l-
ekonomija, u għalhekk l-attivitajiet f'dawn 
l-oqsma se jiġu appoġġati f'Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 1058
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa issa teħtieġ li tiżgura u tkompli 
ssaħħaħ il-pożizzjoni tagħha fis-suq globali 
billi tippromwovi kooperazzjoni fuq skala 
wiesgħa fi ħdan u fuq medda ta’ katini ta’ 
valur differenti u bejn diversi setturi 
industrijali biex isir progress gradwali 
f’dawn it-teknoloġiji u jissarrfu fi prodotti 

L-Ewropa issa teħtieġ li tiżgura u tkompli 
ssaħħaħ il-pożizzjoni tagħha fis-suq globali 
billi tippromwovi kooperazzjoni fuq skala 
wiesgħa fi ħdan u fuq medda ta’ katini ta’ 
valur differenti u bejn diversi setturi 
industrijali biex isir progress gradwali 
f’dawn it-teknoloġiji u jissarrfu fi prodotti 
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kummerċjali vijabbli. Il-kwistjonijiet 
relatati mal-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-
riskju kif ukoll l-amministrazzjoni 
responsabbli qed jirriżultaw li huma fatturi 
determinanti tal-impatt futur tan-
nanoteknoloġiji fuq is-soċjetà u l-
ekonomija.

kummerċjali vijabbli. Il-kwistjonijiet 
relatati mal-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-
riskju kif ukoll l-amministrazzjoni 
responsabbli qed jirriżultaw li huma fatturi 
determinanti tal-impatt futur tan-
nanoteknoloġiji fuq is-soċjetà u l-
ekonomija, inklużi l-aspetti tas-sigurtà.

Or. en

Emenda 1059
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għaldaqstant, il-punt fokali tal-attivitajiet 
għandu jkun l-applikazzjoni mifruxa u 
responsabbli tan-nanoteknoloġiji fl-
ekonomija, biex ikunu jistgħu jinkisbu 
benefiċċji b’impatt kbir fuq is-soċjetà u l-
industrija. Biex jiġu żgurati l-
opportunitajiet potenzjali, inklużi l-
istabbiliment ta’ kumpaniji ġodda u l-
ġenerazzjoni ta’ impjiegi ġodda, ir-riċerka 
għandha tipprovdi l-għodod neċessarji 
sabiex l-istandardizzazzjoni u r-
regolazzjoni jkunu jistgħu jiġu 
implimentati korrettament.

Għaldaqstant, il-punt fokali tal-attivitajiet 
għandu jkun l-applikazzjoni responsabbli u 
sostenibbli tan-nanoteknoloġiji fl-
ekonomija, biex ikunu jistgħu jinkisbu 
benefiċċji b’impatt kbir fuq l-ambjent, is-
soċjetà u l-industrija. Biex jiġu żgurati l-
opportunitajiet potenzjali, inklużi l-
istabbiliment ta’ kumpaniji ġodda u l-
ġenerazzjoni ta’ impjiegi ġodda, ir-riċerka 
għandha tipprovdi l-għodod neċessarji 
sabiex l-istandardizzazzjoni u r-
regolazzjoni jkunu jistgħu jiġu 
implimentati korrettament.

Or. en

Emenda 1060
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jinħolqu prodotti L-għan huwa li jinħolqu prodotti 
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fundamentalment ġodda li jippermettu li 
jinstabu soluzzjonijiet sostenibbli f’firxa 
wiesgħa ta’ setturi.

fundamentalment ġodda li jippermettu li 
jinstabu soluzzjonijiet sostenibbli f’firxa 
wiesgħa ta’ setturi, b'mod partikolari l-
elettronika, il-mediċina u l-enerġiji u l-
materjali ġodda.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Proċessi fuq skala nano biex jissaħħu l-proprjetajiet jew ir-reżistenza tal-prodotti huma aktar 
ġustifikabbli f'ċerti setturi tal-industrija, u tabilħaqq fil-mediċina (bil-prospettiva li wieħed 
ikun jista' eventwalment jagħti injezzjoni ta' sustanza farmaċewtika f'ċellola kanċeruża), milli 
huma f'setturi oħra. L-użu ta' din it-teknoloġija revoluzzjonarja f'agroalimenti pereżempju, 
bil-fors ikun kontestabbli fin-nuqqas ta' provi li n-nanopartiċelli (li jistgħu jippenetraw fiċ-
ċelloli u jakkumulaw hemmhekk) mhumiex dannużi għas-saħħa jew għall-ambjent.

Emenda 1061
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jinħolqu prodotti 
fundamentalment ġodda li jippermettu li 
jinstabu soluzzjonijiet sostenibbli f’firxa 
wiesgħa ta’ setturi.

L-għan huwa li jinħolqu prodotti 
fundamentalment ġodda li jippermettu li 
jinstabu soluzzjonijiet sostenibbli f’firxa 
wiesgħa ta’ setturi, filwaqt li jitqies il-
prinċipju ta' prekawzjoni.

Or. en

Emenda 1062
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jinħolqu prodotti 
fundamentalment ġodda li jippermettu li 

L-għan huwa li jinħolqu prodotti 
fundamentalment ġodda li jippermettu li 
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jinstabu soluzzjonijiet sostenibbli f’firxa 
wiesgħa ta’ setturi.

jinstabu soluzzjonijiet sostenibbli f’firxa 
wiesgħa ta’ setturi, bħal prodotti tal-ICT, 
tax-xjenzi tal-ħajja, tal-kura tas-saħħa 
jew tal-konsumaturi.

Or. en

Emenda 1063
Frédérique Ries, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Żgurar tal-iżvilupp u l-applikazzjoni 
sikuri tan-nanoteknoloġiji

(b) Żgurar tal-iżvilupp u l-applikazzjoni 
sikuri tan-nanoteknoloġiji, b'mod 
partikolari meta jintużaw fil-manifattura 
ta' prodotti li jiġu f'kuntatt dirett mal-
ġisem tal-bniedem

Or. fr

Emenda 1064
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Żgurar tal-iżvilupp u l-applikazzjoni 
sikuri tan-nanoteknoloġiji

(b) Żgurar tal-iżvilupp u l-applikazzjoni 
sikuri u siguri tan-nanoteknoloġiji

Or. en

Emenda 1065
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – punt b – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan jinkludi l-avvanz fl-għarfien xjentifiku 
dwar l-impatt potenzjali tan-
nanoteknoloġiji u n-nanosistemi fuq is-
saħħa jew fuq l-ambjent, u l-provvista ta’ 
għodda għall-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-
riskju matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu.

Dan jinkludi l-avvanz fl-għarfien xjentifiku 
dwar l-impatt potenzjali tan-
nanoteknoloġiji u n-nanosistemi fuq is-
saħħa jew fuq l-ambjent, u l-provvista ta’ 
għodda idonea li ma tkunx annimali 
għall-valutazzjoni u l-ġestjoni tar-riskju 
matul iċ-ċiklu tal-ħajja kollu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nanomaterjali qegħdin dejjem aktar jiġu żviluppati u jintużaw f'diversi prodotti.
Madankollu, ħafna metodi eżistenti għall-ittestjar tat-tossiċità mhumiex adegwati għall-
valutazzjoni tan-nanomaterjali, u dan joħloq bżonn urġenti ta' approċċ ġdid, rilevanti għall-
bnedmin u li ma jinvolvix l-annimali fir-rigward tan-nanomaterjali.

Emenda 1066
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iffukar fuq il-governanza tan-
nanoteknoloġija għall-benefiċċju tas-
soċjetà.

Iffukar fuq il-governanza tan-
nanoteknoloġija għall-benefiċċju tas-
soċjetà, filwaqt li jitqiesu l-prinċipju ta' 
prekawzjoni u jiġu vvalutati l-
aċċettabbiltà soċjali u r-rilevanza ta' 
applikazzjonijiet speċifiċi.

Or. en

Emenda 1067
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – punt c – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iffukar fuq il-governanza tan-
nanoteknoloġija għall-benefiċċju tas-
soċjetà.

Iffukar fuq il-governanza tan-
nanoteknoloġija għall-benefiċċju tas-
soċjetà u l-aċċettabbiltà soċjali ta' 
applikazzjonijiet speċifiċi tan-
nanoteknoloġija.

Or. en

Emenda 1068
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – punt d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iffukar fuq operazzjonijiet ġodda, 
integrazzjoni intelliġenti ta’ proċessi ġodda 
u eżistenti, kif ukoll titjib biex tintlaħaq il-
produzzjoni bil-massa ta’ prodotti u 
impjanti għal ħafna skopijiet biex jiġi 
żgurat it-trasferiment effiċjenti tal-
għarfien fl-innovazzjoni industrijali.

Iffukar fuq operazzjonijiet ġodda, 
integrazzjoni intelliġenti ta’ proċessi ġodda 
u eżistenti.

Or. en

Emenda 1069
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – punt d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iffukar fuq operazzjonijiet ġodda, 
integrazzjoni intelliġenti ta’ proċessi ġodda 
u eżistenti, kif ukoll titjib biex tintlaħaq il-
produzzjoni bil-massa ta’ prodotti u 
impjanti għal ħafna skopijiet biex jiġi 
żgurat it-trasferiment effiċjenti tal-għarfien 

Iffukar fuq operazzjonijiet ġodda, 
integrazzjoni intelliġenti ta’ proċessi ġodda 
u eżistenti, il-produzzjoni bijoloġika tal-
bijonanomaterjali kif ukoll titjib biex 
tintlaħaq il-produzzjoni bil-massa ta’ 
prodotti u impjanti għal ħafna skopijiet 
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fl-innovazzjoni industrijali. biex jiġi żgurat it-trasferiment effiċjenti tal-
għarfien fl-innovazzjoni industrijali.

Or. en

Emenda 1070
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – punt e – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Żvilupp ta’ tekniki li jtejbu l-kapaċità, 
metodi u tagħmir ta’ kejl

(e) Żvilupp ta’ tekniki li jtejbu l-kapaċità, 
karatterizzazzjoni, metodi u tagħmir ta’ 
kejl

Or. en

Emenda 1071
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-materjali avvanzati huwa 
li jiġu żviluppati materjali 
b’funzjonalitajiet ġodda u bi prestazzjoni 
operattiva mtejba, bl-għan li jkun hemm 
aktar prodotti kompetittivi li jiminimizzaw 
l-impatt fuq l-ambjent u l-konsum tar-
riżorsi.

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-materjali avvanzati huwa 
li jiġu żviluppati materjali 
b’funzjonalitajiet ġodda jew materjali 
ġodda għal funzjoni speċifika, u bi 
prestazzjoni operattiva mtejba, bl-għan li 
jkun hemm aktar prodotti kompetittivi li 
jiminimizzaw l-impatt fuq l-ambjent u l-
konsum tar-riżorsi.

Or. en

Emenda 1072
Henri Weber
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-materjali avvanzati huwa 
li jiġu żviluppati materjali 
b’funzjonalitajiet ġodda u bi prestazzjoni 
operattiva mtejba, bl-għan li jkun hemm 
aktar prodotti kompetittivi li jiminimizzaw 
l-impatt fuq l-ambjent u l-konsum tar-
riżorsi.

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-materjali avvanzati huwa 
li jiġu żviluppati materjali 
b’funzjonalitajiet ġodda, jew għal funzjoni 
speċifika, u bi prestazzjoni operattiva 
mtejba, bl-għan li jkun hemm aktar 
prodotti kompetittivi li jkunu aċċessibbli 
aktar għall-konsumaturi u li 
jiminimizzaw l-impatt fuq l-ambjent u l-
konsum tar-riżorsi.

Or. fr

Emenda 1073
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-materjali avvanzati huwa 
li jiġu żviluppati materjali 
b’funzjonalitajiet ġodda u bi prestazzjoni 
operattiva mtejba, bl-għan li jkun hemm 
aktar prodotti kompetittivi li jiminimizzaw 
l-impatt fuq l-ambjent u l-konsum tar-
riżorsi.

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-materjali avvanzati huwa 
li jiġu żviluppati materjali 
b’funzjonalitajiet ġodda, jew materjali 
ġodda għal funzjoni speċifika, u bi 
prestazzjoni operattiva mtejba, bl-għan li 
jkun hemm aktar prodotti aċċessibbli u 
kompetittivi li jiminimizzaw l-impatt fuq l-
ambjent u l-konsum tar-riżorsi.

Or. fr

Emenda 1074
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-materjali avvanzati huwa 
li jiġu żviluppati materjali 
b’funzjonalitajiet ġodda u bi prestazzjoni 
operattiva mtejba, bl-għan li jkun hemm 
aktar prodotti kompetittivi li jiminimizzaw 
l-impatt fuq l-ambjent u l-konsum tar-
riżorsi.

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-materjali avvanzati huwa 
li jiġu żviluppati materjali 
b’funzjonalitajiet ġodda u bi prestazzjoni 
operattiva mtejba, bl-għan li jkun hemm 
aktar prodotti kompetittivi li jiminimizzaw 
l-impatt fuq l-ambjent u l-konsum tar-
riżorsi u jittejbu s-sikurezza u s-sigurtà.

Or. en

Emenda 1075
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-materjali huma fil-qalba tal-innovazzjoni 
industrijali u jikkostitwixxu fattur 
determinanti. Materjali avvanzati 
b’kontenut ogħla ta’ għarfien, 
funzjonalitajiet ġodda u prestazzjoni 
mtejba huma indispensabbli għall-
kompetittività industrijali u l-iżvilupp 
sostenibbli f’firxa ta’ applikazzjonijiet u 
setturi.

Il-materjali huma fil-qalba tal-innovazzjoni 
industrijali u jikkostitwixxu fattur 
determinanti. Materjali avvanzati 
b’kontenut ogħla ta’ għarfien, 
funzjonalitajiet ġodda u prestazzjoni 
mtejba, b'mod partikolari f'termini ta' 
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi u tal-enerġija,
huma indispensabbli għall-kompetittività 
industrijali u l-iżvilupp sostenibbli f’firxa 
ta’ applikazzjonijiet u setturi.

Or. en

Emenda 1076
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.2 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Materjali avvanzati ġodda huma meħtieġa 
għall-iżvilupp ta’ prodotti u proċessi li 
jkollhom prestazzjoni aħjar u li jkunu 
sostenibbli. Tali materjali huma parti mis-
soluzzjoni għall-isfidi industrijali u tas-
soċjetà tagħna, billi joffru prestazzjoni 
aħjar fl-użu tagħhom, inqas rekwiżiti 
f’termini ta’ riżorsi u enerġija, u 
sostenibbiltà fi tmiem il-ħajja tal-prodotti.

Materjali avvanzati ġodda huma meħtieġa 
għall-iżvilupp ta’ prodotti u proċessi li 
jkollhom prestazzjoni aħjar u li jkunu 
sostenibbli u għas-sostituzzjoni ta' riżorsi 
skarsi bħall-"elementi terrestri rari". Tali 
materjali huma parti mis-soluzzjoni għall-
isfidi industrijali u tas-soċjetà tagħna, billi 
joffru prestazzjoni aħjar fl-użu tagħhom, 
inqas rekwiżiti f’termini ta’ riżorsi u 
enerġija, u sostenibbiltà fi tmiem il-ħajja 
tal-prodotti.

Or. en

Emenda 1077
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Materjali avvanzati ġodda huma meħtieġa 
għall-iżvilupp ta’ prodotti u proċessi li 
jkollhom prestazzjoni aħjar u li jkunu 
sostenibbli. Tali materjali huma parti mis-
soluzzjoni għall-isfidi industrijali u tas-
soċjetà tagħna, billi joffru prestazzjoni 
aħjar fl-użu tagħhom, inqas rekwiżiti 
f’termini ta’ riżorsi u enerġija, u
sostenibbiltà fi tmiem il-ħajja tal-prodotti.

Materjali avvanzati ġodda huma meħtieġa 
għall-iżvilupp ta’ prodotti u proċessi li 
jkollhom prestazzjoni aħjar u li jkunu 
sostenibbli, sikuri u siguri. Tali materjali 
huma parti mis-soluzzjoni għall-isfidi 
industrijali u tas-soċjetà tagħna, billi joffru 
prestazzjoni aħjar fl-użu tagħhom, inqas 
rekwiżiti f’termini ta’ riżorsi u enerġija, 
sostenibbiltà u sikurezza u sigurtà fi 
tmiem il-ħajja tal-prodotti.

Or. en

Emenda 1078
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.2 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp xprunat fuq l-applikazzjonijiet 
ħafna drabi jinvolvi t-tfassil ta’ materjali 
totalment ġodda, bil-kapaċità li jagħtu l-
prestazzjoni operattiva ppjanata. Tali 
materjali huma element importanti fil-
katina tal-provvista ta’ manifattura ta’ 
valur għoli. Huma wkoll il-bażi tal-
progress f’oqsma tat-teknoloġija trasversali 
(pereżempju l-bijoxjenzi, l-elettronika u l-
fotonika), u prattikament fis-setturi kollha 
tas-suq. Il-materjali nfushom 
jirrappreżentaw pass ewlini biex jiżdied il-
valur tal-prodotti u l-prestazzjoni tagħhom. 
Il-valur u l-impatt tal-materjali avvanzati 
huma meqjusa bħala sinifikanti, b’rata ta’ 
tkabbir annwali ta’ madwar 6 % u b’daqs 
tas-suq li mistenni jkun ekwivalenti għal 
EUR 100 biljun sal-2015.

L-iżvilupp xprunat fuq l-applikazzjonijiet 
ħafna drabi jinvolvi t-tfassil ta’ materjali 
totalment ġodda, bil-kapaċità li jagħtu l-
prestazzjoni operattiva ppjanata. Tali 
materjali huma element importanti fil-
katina tal-provvista ta’ manifattura ta’ 
valur għoli. Huma wkoll il-bażi tal-
progress f’oqsma tat-teknoloġija trasversali 
(pereżempju l-bijoxjenzi, l-elettronika u l-
fotonika applikati għas-saħħa, il-
kostruzzjoni u t-trasport fost setturi 
industrijali oħra), u prattikament fis-setturi 
kollha tas-suq. Il-materjali nfushom 
jirrappreżentaw pass ewlini biex jiżdied il-
valur tal-prodotti u l-prestazzjoni tagħhom. 
Il-valur u l-impatt tal-materjali avvanzati 
huma meqjusa bħala sinifikanti, b’rata ta’ 
tkabbir annwali ta’ madwar 6 % u b’daqs 
tas-suq li mistenni jkun ekwivalenti għal 
EUR 100 biljun sal-2015.

Or. en

Emenda 1079
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jitħaffef il-progress, għandu 
jitrawwem approċċ multidixxiplinari u 
konverġenti, li jinvolvi l-kimika, il-fiżika, 
ix-xjenzi tal-inġinerija, l-immudellar 
teoretiku u informatiku, ix-xjenzi bijoloġiċi 
u d-disinni industrijali dejjem aktar 
kreattivi.

Sabiex jitħaffef il-progress, għandu 
jitrawwem approċċ multidixxiplinari u 
konverġenti li jibbenefika minn 
infrastruttura Ewropea tar-riċerka, li 
jinvolvi l-kimika, il-fiżika, ix-xjenzi tal-
inġinerija, l-immudellar teoretiku u 
informatiku, ix-xjenzi bijoloġiċi u d-disinni 
industrijali dejjem aktar kreattivi.

Or. en
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Emenda 1080
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jitrawmu alleanzi fl-
innovazzjoni u simbjożi industrijali 
ekoloġiċi ġodda biex l-industriji jkunu 
jistgħu jiddiversifikaw, jespandu l-mudelli 
kummerċjali tagħhom, filwaqt li jerġgħu 
jużaw l-iskart tagħhom bħala bażi għal 
produzzjonijiet ġodda, eż. id-CO2 bħala 
bażi tal-karbonju għal sustanzi kimiċi fini 
u fjuwils alternattivi.

Għandhom jitrawmu alleanzi fl-
innovazzjoni u simbjożi industrijali 
ekoloġiċi ġodda biex l-industriji jkunu 
jistgħu jiddiversifikaw, jespandu l-mudelli 
kummerċjali tagħhom, filwaqt li jerġgħu 
jużaw l-iskart tagħhom bħala bażi għal 
produzzjonijiet ġodda.

Or. en

Emenda 1081
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jitrawmu alleanzi fl-
innovazzjoni u simbjożi industrijali 
ekoloġiċi ġodda biex l-industriji jkunu 
jistgħu jiddiversifikaw, jespandu l-mudelli 
kummerċjali tagħhom, filwaqt li jerġgħu 
jużaw l-iskart tagħhom bħala bażi għal 
produzzjonijiet ġodda, eż. id-CO2 bħala 
bażi tal-karbonju għal sustanzi kimiċi fini u 
fjuwils alternattivi.

Għandhom jitrawmu alleanzi fl-
innovazzjoni u simbjożi industrijali 
ekoloġiċi ġodda biex l-industriji jkunu 
jistgħu jiddiversifikaw, jespandu l-mudelli 
kummerċjali tagħhom, filwaqt li jużaw 
materja prima rinnovabbli mill-bijomassa 
u jerġgħu jużaw il-komposti tal-iskart
tagħhom bħala bażi għal produzzjonijiet 
ġodda, eż. id-CO2 bħala bażi tal-karbonju 
għal sustanzi kimiċi fini u fjuwils 
alternattivi.

Or. en
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Emenda 1082
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jitrawmu alleanzi fl-
innovazzjoni u simbjożi industrijali 
ekoloġiċi ġodda biex l-industriji jkunu 
jistgħu jiddiversifikaw, jespandu l-mudelli 
kummerċjali tagħhom, filwaqt li jerġgħu 
jużaw l-iskart tagħhom bħala bażi għal 
produzzjonijiet ġodda, eż. id-CO2 bħala 
bażi tal-karbonju għal sustanzi kimiċi fini u 
fjuwils alternattivi.

Għandhom jitrawmu alleanzi fl-
innovazzjoni u simbjożi industrijali 
ekoloġiċi ġodda biex l-industriji jkunu 
jistgħu jiddiversifikaw, jespandu l-mudelli 
kummerċjali tagħhom, filwaqt li jerġgħu 
jużaw l-iskart tagħhom bħala bażi għal 
produzzjonijiet ġodda, eż. id-CO2 bħala 
bażi tal-karbonju għal sustanzi kimiċi fini u 
fjuwils alternattivi u t-tiftix f'depożiti 
urbani għar-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid ta' 
elementi terrestri rari.

Or. en

Emenda 1083
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jitrawmu alleanzi fl-
innovazzjoni u simbjożi industrijali 
ekoloġiċi ġodda biex l-industriji jkunu 
jistgħu jiddiversifikaw, jespandu l-mudelli 
kummerċjali tagħhom, filwaqt li jerġgħu 
jużaw l-iskart tagħhom bħala bażi għal 
produzzjonijiet ġodda, eż. id-CO2 bħala 
bażi tal-karbonju għal sustanzi kimiċi fini u 
fjuwils alternattivi.

Għandhom jitrawmu alleanzi fl-
innovazzjoni u simbjożi industrijali 
ekoloġiċi ġodda biex l-industriji jkunu 
jistgħu jiddiversifikaw, jespandu l-mudelli 
kummerċjali tagħhom, filwaqt li jerġgħu 
jużaw l-iskart tagħhom bħala bażi għal 
produzzjonijiet ġodda, eż. l-użu tad-CO2
bħala bażi tal-karbonju għal sustanzi kimiċi 
fini u fjuwils alternattivi minflok sorsi ta' 
fjuwils fossili abbażi tal-karbonju.

Or. en
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Emenda 1084
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerka dwar materjali funzjonali, 
materjali multifunzjonali u materjali 
strutturali, għal innovazzjoni fis-setturi 
industrijali kollha.

Sinteżi (ħolqien) u riċerka dwar materjali 
funzjonali, materjali multifunzjonali u 
materjali strutturali, għal innovazzjoni fis-
setturi industrijali kollha.

Or. en

Emenda 1085
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) materjali u tekniki ġodda rigward il-
preservazzjoni u r-restawr tal-wirt 
kulturali

Or. en

Emenda 1086
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerka u żvilupp biex jiġi żgurat titjib 
effiċjenti u sostenibbli li jippermetti l-
manifattura industrijali ta’ prodotti futuri

Riċerka u żvilupp biex jiġi żgurat titjib 
effiċjenti u sostenibbli, sikur u sigur li 
jippermetti l-manifattura industrijali ta’ 
prodotti futuri

Or. en
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Emenda 1087
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerka u żvilupp biex jiġi żgurat titjib 
effiċjenti u sostenibbli li jippermetti l-
manifattura industrijali ta’ prodotti futuri

Riċerka u żvilupp biex jiġi żgurat titjib 
effiċjenti u sostenibbli li jippermetti l-
manifattura industrijali ta’ prodotti futuri 
intelliġenti

Or. en

Emenda 1088
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Materjali għal industrija sostenibbli u 
ta' karbonju baxx

(d) Materjali għal industrija sostenibbli u bi 
ftit emissjonijiet

Or. en

Emenda 1089
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żvilupp ta’ prodotti u applikazzjonijiet 
ġodda, u mġiba tal-konsumatur li tnaqqas 
id-domanda għall-enerġija, u ffaċilitar tal-
produzzjoni b’livell baxx ta’ karbonju.

Żvilupp ta’ prodotti u applikazzjonijiet 
ġodda, li jiġu mill-bijomassa u mid-CO2 
bħala sors ta' karbonju u mġiba tal-
konsumatur li tnaqqas id-domanda għall-
enerġija, u ffaċilitar tal-produzzjoni b’livell 
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baxx ta’ karbonju u tnaqqas ukoll l-impatt 
ambjentali.

Or. en

Emenda 1090
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żvilupp ta’ prodotti u applikazzjonijiet 
ġodda, u mġiba tal-konsumatur li tnaqqas 
id-domanda għall-enerġija, u ffaċilitar tal-
produzzjoni b’livell baxx ta’ karbonju.

Żvilupp ta’ prodotti u applikazzjonijiet 
ġodda, mudelli kummerċjali u mġiba 
responsabbli tal-konsumatur li tnaqqas id-
domanda għall-enerġija, u ffaċilitar tal-
produzzjoni b’livell baxx ta’ karbonju.

Or. en

Emenda 1091
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żvilupp ta’ prodotti u applikazzjonijiet 
ġodda, u mġiba tal-konsumatur li tnaqqas 
id-domanda għall-enerġija, u ffaċilitar tal-
produzzjoni b’livell baxx ta’ karbonju.

Żvilupp ta’ prodotti u applikazzjonijiet 
ġodda, u mġiba tal-konsumatur li tnaqqas 
id-domanda għall-enerġija, u ffaċilitar tal-
produzzjoni bi ftit emissjonijiet.

Or. en

Emenda 1092
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt d – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żvilupp ta’ prodotti u applikazzjonijiet 
ġodda, u mġiba tal-konsumatur li tnaqqas 
id-domanda għall-enerġija, u ffaċilitar tal-
produzzjoni b’livell baxx ta’ karbonju.

Żvilupp ta’ prodotti u applikazzjonijiet 
ġodda, u mġiba tal-konsumatur li tnaqqas 
id-domanda għall-enerġija, u ffaċilitar tal-
produzzjoni b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
tal-karbonju.

Or. en

Emenda 1093
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Materja prima ġdida għall-industrija 
kimika
L-iżvilupp ta' bażi alternattiva ta' materja 
prima għall-industrija kimika, inkluż 
permezz ta' teknoloġiji ġodda ta' syngas, li 
jvarjaw minn faħam, bijomassa u 
materjal ta' skart sa sostitut ta' żejt mhux 
maħdum li ma jagħmilx ħsara lill-
ambjent bħala sors ta' karbonju fuq 
perjodu ta' żmien medju u twil.

Or. en

Emenda 1094
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt e – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Materjali għal industriji kreattivi (e) Il-konservazzjoni u l-użu aħjar tal-wirt 
tal-Ewropa
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Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa meħtieġ titolu usa'.

Emenda 1095
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt e – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikazzjoni ta’ disinni, u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji li jikkonverġu biex jinħolqu 
opportunitajiet kummerċjali ġodda, u dan 
jinkludi l-preservazzjoni ta’ materjali 
b’valur storiku jew kulturali.

Applikazzjoni ta’ disinni, u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji li jikkonverġu biex jinħolqu 
opportunitajiet kummerċjali ġodda, u dan 
jinkludi l-preservazzjoni ta’ materjali 
b’valur storiku jew kulturali, kif ukoll 
materjali ġodda.

Or. en

Emenda 1096
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt e – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Applikazzjoni ta’ disinni, u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji li jikkonverġu biex jinħolqu 
opportunitajiet kummerċjali ġodda, u dan 
jinkludi l-preservazzjoni ta’ materjali 
b’valur storiku jew kulturali.

Applikazzjoni ta’ disinni, u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji li jikkonverġu biex jinħolqu 
opportunitajiet kummerċjali ġodda, u dan 
jinkludi l-preservazzjoni ta’ materjali 
b’valur storiku jew kulturali, u anke abbażi 
ta' materjali ġodda.

Or. en

Emenda 1097
Judith A. Merkies
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt f – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Metroloġija, karatterizzazzjoni, 
standardizzazzjoni u kontroll tal-kwalità

(f) Metroloġija, karatterizzazzjoni, 
standardizzazzjoni, ċertifikazzjoni u 
kontroll tal-kwalità

Or. en

Emenda 1098
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt f – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Promozzjoni ta’ teknoloġiji bħall-
karatterizzazzjoni, l-evalwazzjoni mhux 
distruttiva u l-immudellar tal-prestazzjoni 
mbassra għal progress fix-xjenza u l-
inġinerija tal-materjali.

Promozzjoni ta’ teknoloġiji bħall-
karatterizzazzjoni, l-evalwazzjoni mhux 
distruttiva, il-valutazzjoni u l-monitoraġġ 
kontinwi u l-immudellar tal-prestazzjoni 
mbassra għal progress fix-xjenza u l-
inġinerija tal-materjali.

Or. en

Emenda 1099
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt g – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerka u żvilupp biex jiġu investigati 
alternattivi għall-użu ta’ materjali u 
approċċi ta’ mudelli kummerċjali 
innovattivi.

Riċerka u żvilupp biex jiġu investigati 
alternattivi għall-użu ta’ materjali, inkluż 
il-kontribut għas-soluzzjoni tal-isfida tal-
materja prima, u approċċi ta’ mudelli 
kummerċjali innovattivi.

Or. en
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Emenda 1100
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt g – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerka u żvilupp biex jiġu investigati 
alternattivi għall-użu ta’ materjali u
approċċi ta’ mudelli kummerċjali 
innovattivi.

Riċerka u żvilupp biex jiġu investigati 
alternattivi għall-użu ta’ materjali, is-
sostituzzjoni ta' materja prima kritika jew 
sostanzi perikolużi. L-iżvilupp ta' approċċi 
ta’ mudelli kummerċjali innovattivi.

Or. en

Emenda 1101
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt g – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerka u żvilupp biex jiġu investigati 
alternattivi għall-użu ta’ materjali u 
approċċi ta’ mudelli kummerċjali 
innovattivi.

Riċerka u żvilupp biex jiġu investigati 
alternattivi għall-użu ta’ materjali u 
approċċi ta’ mudelli kummerċjali 
innovattivi u l-identifikazzjoni ta' riżorsi 
kritiċi għal soluzzjonijiet ta' 
industrijalizzazzjoni fuq skala kbira.

Or. en

Emenda 1102
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt g – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerka u żvilupp biex jiġu investigati 
alternattivi għall-użu ta’ materjali u 
approċċi ta’ mudelli kummerċjali 
innovattivi.

Riċerka u żvilupp biex jiġu investigati 
alternattivi għall-użu, l-użu mill-ġdid, it-
tiswija u r-riċiklaġġ ta’ materjali u 
approċċi ta’ mudelli kummerċjali 
innovattivi.

Or. en

Emenda 1103
Henri Weber

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt g – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerka u żvilupp biex jiġu investigati 
alternattivi għall-użu ta’ materjali u 
approċċi ta’ mudelli kummerċjali 
innovattivi.

Riċerka u żvilupp biex jiġu investigati 
alternattivi għall-użu ta’ materjali, wara l-
identifikazzjoni ta' riżorsi kritiċi, u 
approċċi ta’ mudelli kummerċjali 
innovattivi.

Or. fr

Emenda 1104
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt g – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerka u żvilupp biex jiġu investigati 
alternattivi għall-użu ta’ materjali u 
approċċi ta’ mudelli kummerċjali 
innovattivi.

Identifikazzjoni ta' riżorsi kritiċi. Riċerka 
u żvilupp biex jiġu investigati alternattivi 
għall-użu ta’ materjali u approċċi ta’ 
mudelli kummerċjali innovattivi.

Or. fr
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Emenda 1105
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt g – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerka u żvilupp biex jiġu investigati 
alternattivi għall-użu ta’ materjali u 
approċċi ta’ mudelli kummerċjali 
innovattivi.

Riċerka u żvilupp biex jiġu investigati 
sostituti u alternattivi għall-użu ta’ 
materjali u approċċi ta’ mudelli 
kummerċjali innovattivi.

Or. en

Emenda 1106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – punt g – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerka u żvilupp biex jiġu investigati 
alternattivi għall-użu ta’ materjali u 
approċċi ta’ mudelli kummerċjali 
innovattivi.

Riċerka u żvilupp biex jiġu investigati 
alternattivi għall-użu ta’ materjali u l-
għeluq taċ-ċiklu tal-materjali u approċċi 
ta’ mudelli kummerċjali innovattivi.

Or. en

Emenda 1107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-bijoteknoloġija huwa l-
iżvilupp ta’ prodotti u proċessi industrijali 
kompetittivi, sostenibbli u innovattivi u l-
kontribuzzjoni tagħha bħala katalizzatur 
tal-innovazzjoni f’għadd ta’ setturi 

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-bijoteknoloġija huwa l-
iżvilupp ta’ prodotti u proċessi industrijali 
kompetittivi, sostenibbli u innovattivi u l-
kontribuzzjoni tagħha bħala katalizzatur 
tal-innovazzjoni f’għadd ta’ setturi 
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Ewropej bħal dak tal-agrikoltura, l-ikel, il-
kimika u s-saħħa.

Ewropej bħal dak tas-saħħa, il-kimika, l-
agrikoltura u l-ikel.

Or. en

Emenda 1108
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-bijoteknoloġija huwa l-
iżvilupp ta’ prodotti u proċessi industrijali 
kompetittivi, sostenibbli u innovattivi u l-
kontribuzzjoni tagħha bħala katalizzatur 
tal-innovazzjoni f’għadd ta’ setturi 
Ewropej bħal dak tal-agrikoltura, l-ikel, il-
kimika u s-saħħa.

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-bijoteknoloġija huwa l-
iżvilupp ta’ prodotti u proċessi industrijali 
kompetittivi, sostenibbli u innovattivi u l-
kontribuzzjoni tagħha bħala katalizzatur 
tal-innovazzjoni f’għadd ta’ setturi 
Ewropej bħal dak tal-agrikoltura, l-ikel, il-
kimika u s-saħħa, il-bijonanoteknoloġija u 
materjali avvanzati.

Or. en

Emenda 1109
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-bijoteknoloġija huwa l-
iżvilupp ta’ prodotti u proċessi industrijali 
kompetittivi, sostenibbli u innovattivi u l-
kontribuzzjoni tagħha bħala katalizzatur 
tal-innovazzjoni f’għadd ta’ setturi 
Ewropej bħal dak tal-agrikoltura, l-ikel, il-
kimika u s-saħħa.

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-bijoteknoloġija huwa l-
iżvilupp ta’ prodotti u proċessi industrijali 
kompetittivi, sostenibbli, sikuri u siguri u 
innovattivi u l-kontribuzzjoni tagħha bħala 
katalizzatur tal-innovazzjoni f’għadd ta’ 
setturi Ewropej bħal dak tal-agrikoltura, l-
ikel, l-enerġija, il-kimika u s-saħħa.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-bijoteknoloġiji jistgħu jrawmu l-iżvilupp ta' sorsi ġodda ta' enerġija (pereżempju l-
bijometan). Il-fatt li l-iżvilupp tal-bijoteknoloġiji jista' jwassal għal prodotti u proċessi 
industrijali ġodda huwa stabbilit b'mod ċar fil-paragrafu li jiddeskrivi l-attivitajiet (1.4.3).
Għalhekk, għandu jidher ukoll fl-introduzzjoni tal-objettiv speċifiku għall-bijoteknoloġija.

Emenda 1110
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-bijoteknoloġija huwa l-
iżvilupp ta’ prodotti u proċessi industrijali 
kompetittivi, sostenibbli u innovattivi u l-
kontribuzzjoni tagħha bħala katalizzatur 
tal-innovazzjoni f’għadd ta’ setturi 
Ewropej bħal dak tal-agrikoltura, l-ikel, il-
kimika u s-saħħa.

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-bijoteknoloġija huwa l-
iżvilupp ta’ prodotti u proċessi industrijali 
kompetittivi, sostenibbli u innovattivi u l-
kontribuzzjoni tagħha bħala katalizzatur 
tal-innovazzjoni f’għadd ta’ setturi 
Ewropej bħal dak tal-agrikoltura, l-ikel, il-
kimika, l-enerġija u s-saħħa.

Or. en

Emenda 1111
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-bijoteknoloġija huwa l-
iżvilupp ta’ prodotti u proċessi industrijali 
kompetittivi, sostenibbli u innovattivi u l-
kontribuzzjoni tagħha bħala katalizzatur 
tal-innovazzjoni f’għadd ta’ setturi 
Ewropej bħal dak tal-agrikoltura, l-ikel, il-
kimika u s-saħħa.

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-bijoteknoloġija huwa l-
iżvilupp ta’ prodotti u proċessi industrijali 
kompetittivi, sostenibbli u innovattivi u l-
kontribuzzjoni tagħha bħala katalizzatur 
tal-innovazzjoni f’għadd ta’ setturi 
Ewropej bħal dak tal-agrikoltura, l-ikel, il-
kimika, l-enerġija u s-saħħa.

Or. en
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Emenda 1112
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-bijoteknoloġija huwa l-
iżvilupp ta’ prodotti u proċessi industrijali 
kompetittivi, sostenibbli u innovattivi u l-
kontribuzzjoni tagħha bħala katalizzatur 
tal-innovazzjoni f’għadd ta’ setturi 
Ewropej bħal dak tal-agrikoltura, l-ikel, il-
kimika u s-saħħa.

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-bijoteknoloġija huwa l-
iżvilupp ta’ prodotti u proċessi industrijali 
kompetittivi, sostenibbli u innovattivi u l-
kontribuzzjoni tagħha bħala katalizzatur 
tal-innovazzjoni f’għadd ta’ setturi 
Ewropej bħal dak tal-agrikoltura, il-
forestrija, l-ikel, il-kimika u s-saħħa.

Or. sl

Emenda 1113
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-bijoteknoloġija huwa l-
iżvilupp ta’ prodotti u proċessi industrijali 
kompetittivi, sostenibbli u innovattivi u l-
kontribuzzjoni tagħha bħala katalizzatur 
tal-innovazzjoni f’għadd ta’ setturi 
Ewropej bħal dak tal-agrikoltura, l-ikel, il-
kimika u s-saħħa.

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-bijoteknoloġija huwa l-
iżvilupp ta’ prodotti u proċessi industrijali 
kompetittivi, sostenibbli u innovattivi u l-
kontribuzzjoni tagħha bħala katalizzatur 
tal-innovazzjoni f’għadd ta’ setturi 
Ewropej bħal dak tal-agrikoltura, l-ikel, il-
kimika, l-enerġija u s-saħħa.

Or. en

Emenda 1114
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-bijoteknoloġija huwa l-
iżvilupp ta’ prodotti u proċessi industrijali 
kompetittivi, sostenibbli u innovattivi u l-
kontribuzzjoni tagħha bħala katalizzatur 
tal-innovazzjoni f’għadd ta’ setturi 
Ewropej bħal dak tal-agrikoltura, l-ikel, il-
kimika u s-saħħa.

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-bijoteknoloġija huwa l-
iżvilupp ta’ prodotti u proċessi industrijali 
kompetittivi, sostenibbli u innovattivi u l-
kontribuzzjoni tagħha bħala katalizzatur 
tal-innovazzjoni f’għadd ta’ setturi 
Ewropej bħal dak tal-agrikoltura, l-ikel, il-
kimika, l-enerġija u s-saħħa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-bijoteknoloġiji jistgħu jintużaw biex jiġu żviluppati sorsi ġodda ta' enerġija. Il-potenzjal 
tal-iżvilupp tal-bijoteknoloġija f'termini ta' prodotti u proċessi industrijali ġodda huwa 
spjegat b'mod ċar fil-paragrafu 1.4.3, li jistabbilixxi l-attivitajiet rilevanti. Għalhekk għandha 
tiġi inkluża tismija korrispondenti fl-introduzzjoni għall-objettiv speċifiku għall-
bijoteknoloġija.

Emenda 1115
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bażi xjentifika, teknoloġika u innovattiva 
soda fil-bijoteknoloġija, se tappoġġa l-
industriji Ewropej biex jiżguraw it-
tmexxija f’din it-teknoloġija abilitanti 
ewlenija. Din il-pożizzjoni tissaħħaħ aktar
bl-integrazzjoni tal-aspetti relatati mal-
valutazzjoni tas-sikurezza u l-ġestjoni tar-
riskji ġenerali fl-użu tal-bijoteknoloġija.

Bażi xjentifika, teknoloġika u innovattiva 
soda fil-bijoteknoloġija, se tappoġġa l-
fehim tal-implikazzjonijiet u l-impatti ta'
din it-teknoloġija. Din il-pożizzjoni 
tissaħħaħ bl-integrazzjoni tal-valutazzjoni 
tas-saħħa u tas-sikurezza, l-impatt 
ekonomiku u ambjentali tal-użu tat-
teknoloġija u l-aspetti tal-ġestjoni tar-
riskji ġenerali u speċifiċi fl-użu tal-
bijoteknoloġija.

Or. en
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Emenda 1116
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bażi xjentifika, teknoloġika u innovattiva 
soda fil-bijoteknoloġija, se tappoġġa l-
industriji Ewropej biex jiżguraw it-
tmexxija f’din it-teknoloġija abilitanti 
ewlenija. Din il-pożizzjoni tissaħħaħ aktar 
bl-integrazzjoni tal-aspetti relatati mal-
valutazzjoni tas-sikurezza u l-ġestjoni tar-
riskji ġenerali fl-użu tal-bijoteknoloġija.

Bażi xjentifika, teknoloġika u innovattiva 
soda fil-bijoteknoloġija, se tappoġġa l-
industriji Ewropej biex jiżguraw it-
tmexxija f’din it-teknoloġija abilitanti 
ewlenija. Din il-pożizzjoni tissaħħaħ aktar 
bl-integrazzjoni tal-aspetti relatati mal-
valutazzjoni tas-sikurezza u l-ġestjoni tar-
riskji ġenerali fl-użu tal-bijoteknoloġija, 
filwaqt li jiġi żgurat li jkun hemm 
konformità mal-prinċipju ta' prekawzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Biex tiżdied referenza għall-prinċipju ta' prekawzjoni fil-kuntest tal-ġestjoni tar-riskji li jista' 
jkun hemm b'rabta mal-bijoteknoloġija.

Emenda 1117
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bis-saħħa tal-espansjoni tal-għarfien tas-
sistemi tal-ħajja, il-bijoteknoloġija għandha 
l-kapaċità li twassal fluss ta’ 
applikazzjonijiet ġodda u ssaħħaħ il-bażi 
industrijali tal-Unjoni u l-kapaċità tal-
innovazzjoni tagħha. Eżempji tal-
importanza dejjem tikber tal-
bijoteknoloġija jinsabu fl-applikazzjonijiet 
industrijali inklużi l-bijokimiki, li s-sehem 
tas-suq tagħhom huwa stmat li se jiżdied sa 
12 %-20 % tal-produzzjoni kimika sal-

Bis-saħħa tal-espansjoni tal-għarfien tas-
sistemi tal-ħajja, il-bijoteknoloġija għandha 
l-kapaċità li twassal fluss ta’ 
applikazzjonijiet ġodda u ssaħħaħ il-bażi 
industrijali tal-Unjoni u l-kapaċità tal-
innovazzjoni tagħha. Eżempji tal-
importanza dejjem tikber tal-
bijoteknoloġija jinsabu fl-applikazzjonijiet 
industrijali inklużi l-bijofarmaċewtiċi u l-
bijokimiki, li s-sehem tas-suq tagħhom 
huwa stmat li se jiżdied sa 12 %-20 % tal-
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2015. Il-bijoteknoloġija tindirizza wkoll 
għadd ta’ regoli minn fost l-hekk imsejħa 
tnax-il regola tal-Kimika Ekoloġika, 
minħabba s-selettività u l-effiċjenza tal-
bijosistemi. Il-piżijiet ekonomiċi li 
possibbilment ikollhom l-impriżi tal-
Unjoni jistgħu jitnaqqsu billi jiġi sfruttat il-
potenzjal tal-proċessi tal-bijoteknoloġija u 
l-prodotti bbażati fuq il-bijoteknoloġija, 
biex b’hekk jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-
CO2, li huma stmati li se jvarjaw bejn 1 u 
2.5 biljun tunnellata ekwivalenti ta’ CO2 
kull sena sal-2030. Fis-settur tal-
bijofarmaċewtika tal-Ewropa, madwar 20 
% tal-mediċini attwali diġà huma dderivati 
mill-bijoteknoloġija, u jitilgħu sa 50 % 
għall-mediċini l-ġodda. Il-bijoteknoloġija 
tiftaħ ukoll toroq ġodda għall-isfruttar tal-
potenzjal enormi tar-riżorsi tal-baħar għall-
produzzjoni ta’ applikazzjonijiet 
innovattivi industrijali, tas-saħħa u tal-
ambjent. It-tkabbir tas-settur emerġenti tal-
bijoteknoloġija marina ġie mbassar għal 10 
% fis-sena.

produzzjoni kimika sal-2015. Barra minn 
hekk, minħabba t-theddida li kulma jmur 
qed tikber ta' batterji reżistenti għal bosta 
mediċini u l-ħtiġijiet mhux issodisfati 
f'oqsma terapewtiċi bħall-kanċer u l-mard 
newrodeġenerattiv, il-bijoteknoloġija ġġib 
il-possibilità li jiġu żviluppati mediċini 
ġodda għal terapiji aktar effiċjenti. Kemm 
il-bijofarmaċewtiċi kif ukoll prodotti 
naturali ġodda u l-analogi tagħhom li 
ġejjin mill-bijoloġija sistemika 
innovattiva, l-inġinerija bijosintetika u l-
approċċi semisintetiċi għandhom 
jingħataw attenzjoni akbar. Il-
bijoteknoloġija tindirizza wkoll għadd ta’ 
regoli minn fost l-hekk imsejħa tnax-il 
regola tal-Kimika Ekoloġika, minħabba s-
selettività u l-effiċjenza tal-bijosistemi. Il-
piżijiet ekonomiċi li possibbilment 
ikollhom l-impriżi tal-Unjoni jistgħu 
jitnaqqsu billi jiġi sfruttat il-potenzjal tal-
proċessi tal-bijoteknoloġija u l-prodotti 
bbażati fuq il-bijoteknoloġija, biex b’hekk 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-CO2, li huma 
stmati li se jvarjaw bejn 1 u 2.5 biljun 
tunnellata ekwivalenti ta’ CO2 kull sena 
sal-2030. Fis-settur tal-bijofarmaċewtika 
tal-Ewropa, madwar 20 % tal-mediċini 
attwali diġà huma dderivati mill-
bijoteknoloġija, u jitilgħu sa 50 % għall-
mediċini l-ġodda. Teknoloġiji mill-aktar 
avvanzati bħall-bijoloġija sintetika 
jippromettu tajjeb għal fjuwils sostenibbli 
u newtri fil-karbonju, produzzjoni ta' 
sustanzi kimiċi fini inklużi l-farmaċewtiċi, 
metodi ta' produzzjoni li ma jagħmlux 
ħsara lill-ambjent, applikazzjonijiet tas-
saħħa ġodda u bijonanomaterjali. Il-
bijoteknoloġija tiftaħ ukoll toroq ġodda 
għall-isfruttar tal-potenzjal enormi tar-
riżorsi tal-baħar għall-produzzjoni ta’ 
applikazzjonijiet innovattivi industrijali, 
tas-saħħa u tal-ambjent. It-tkabbir tas-settur 
emerġenti tal-bijoteknoloġija marina ġie 
mbassar għal 10 % fis-sena.

Or. en
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Emenda 1118
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bis-saħħa tal-espansjoni tal-għarfien tas-
sistemi tal-ħajja, il-bijoteknoloġija 
għandha l-kapaċità li twassal fluss ta’ 
applikazzjonijiet ġodda u ssaħħaħ il-bażi 
industrijali tal-Unjoni u l-kapaċità tal-
innovazzjoni tagħha. Eżempji tal-
importanza dejjem tikber tal-
bijoteknoloġija jinsabu fl-applikazzjonijiet 
industrijali inklużi l-bijokimiki, li s-sehem 
tas-suq tagħhom huwa stmat li se jiżdied sa 
12 %-20 % tal-produzzjoni kimika sal-
2015. Il-bijoteknoloġija tindirizza wkoll 
għadd ta’ regoli minn fost l-hekk imsejħa 
tnax-il regola tal-Kimika Ekoloġika, 
minħabba s-selettività u l-effiċjenza tal-
bijosistemi. Il-piżijiet ekonomiċi li 
possibbilment ikollhom l-impriżi tal-
Unjoni jistgħu jitnaqqsu billi jiġi sfruttat 
il-potenzjal tal-proċessi tal-bijoteknoloġija
u l-prodotti bbażati fuq il-bijoteknoloġija, 
biex b’hekk jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-
CO2, li huma stmati li se jvarjaw bejn 1 u 
2.5 biljun tunnellata ekwivalenti ta’ CO2 
kull sena sal-2030. Fis-settur tal-
bijofarmaċewtika tal-Ewropa, madwar 20 
% tal-mediċini attwali diġà huma dderivati 
mill-bijoteknoloġija, u jitilgħu sa 50 % 
għall-mediċini l-ġodda. Il-bijoteknoloġija 
tiftaħ ukoll toroq ġodda għall-isfruttar tal-
potenzjal enormi tar-riżorsi tal-baħar 
għall-produzzjoni ta’ applikazzjonijiet 
innovattivi industrijali, tas-saħħa u tal-
ambjent. It-tkabbir tas-settur emerġenti tal-
bijoteknoloġija marina ġie mbassar għal 10 
% fis-sena.

Bis-saħħa tal-espansjoni tal-għarfien tas-
sistemi tal-ħajja, il-bijoteknoloġija tista'
twassal fluss ta’ applikazzjonijiet ġodda u 
ssaħħaħ il-bażi industrijali tal-Unjoni u l-
kapaċità tal-innovazzjoni tagħha. Eżempji 
tal-importanza dejjem tikber tal-
bijoteknoloġija jinsabu fl-applikazzjonijiet 
industrijali inklużi l-bijokimiki, li s-sehem 
tas-suq tagħhom huwa stmat li se jiżdied sa
12 %-20 % tal-produzzjoni kimika sal-
2015. Il-bijoteknoloġija tindirizza wkoll 
għadd ta’ regoli minn fost l-hekk imsejħa 
tnax-il regola tal-Kimika Ekoloġika, 
minħabba s-selettività u l-effiċjenza tal-
bijosistemi. L-impriżi tal-Unjoni jistgħu 
jibbenefikaw mill-potenzjal ta' tnaqqis tal-
emissjonijiet tad-CO2 tal-proċessi tal-
bijoteknoloġija u l-prodotti bbażati fuq il-
bijoteknoloġija, li huma stmati li se jvarjaw 
bejn 1 u 2.5 biljun tunnellata ekwivalenti 
ta’ CO2 kull sena sal-2030. Fis-settur tal-
bijofarmaċewtika tal-Ewropa, madwar 20 
% tal-mediċini attwali diġà huma dderivati 
mill-bijoteknoloġija, u jitilgħu sa 50 % 
għall-mediċini l-ġodda. Il-bijoteknoloġija 
tista' tiftaħ toroq ġodda għall-użu tar-
riżorsi tal-baħar għall-produzzjoni ta’ 
applikazzjonijiet innovattivi industrijali, 
tas-saħħa u tal-ambjent. It-tkabbir tas-settur 
emerġenti tal-bijoteknoloġija marina ġie 
mbassar għal 10 % fis-sena.

Or. en



PE492.765v01-00 52/165 AM\907546MT.doc

MT

Emenda 1119
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bis-saħħa tal-espansjoni tal-għarfien tas-
sistemi tal-ħajja, il-bijoteknoloġija għandha 
l-kapaċità li twassal fluss ta’ 
applikazzjonijiet ġodda u ssaħħaħ il-bażi 
industrijali tal-Unjoni u l-kapaċità tal-
innovazzjoni tagħha. Eżempji tal-
importanza dejjem tikber tal-
bijoteknoloġija jinsabu fl-applikazzjonijiet 
industrijali inklużi l-bijokimiki, li s-sehem 
tas-suq tagħhom huwa stmat li se jiżdied sa 
12 %-20 % tal-produzzjoni kimika sal-
2015. Il-bijoteknoloġija tindirizza wkoll 
għadd ta’ regoli minn fost l-hekk imsejħa 
tnax-il regola tal-Kimika Ekoloġika, 
minħabba s-selettività u l-effiċjenza tal-
bijosistemi. Il-piżijiet ekonomiċi li 
possibbilment ikollhom l-impriżi tal-
Unjoni jistgħu jitnaqqsu billi jiġi sfruttat il-
potenzjal tal-proċessi tal-bijoteknoloġija u 
l-prodotti bbażati fuq il-bijoteknoloġija, 
biex b’hekk jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-
CO2, li huma stmati li se jvarjaw bejn 1 u 
2.5 biljun tunnellata ekwivalenti ta’ CO2 
kull sena sal-2030. Fis-settur tal-
bijofarmaċewtika tal-Ewropa, madwar 20 
% tal-mediċini attwali diġà huma dderivati 
mill-bijoteknoloġija, u jitilgħu sa 50 % 
għall-mediċini l-ġodda. Il-bijoteknoloġija 
tiftaħ ukoll toroq ġodda għall-isfruttar tal-
potenzjal enormi tar-riżorsi tal-baħar għall-
produzzjoni ta’ applikazzjonijiet 
innovattivi industrijali, tas-saħħa u tal-
ambjent. It-tkabbir tas-settur emerġenti tal-
bijoteknoloġija marina ġie mbassar għal 10 
% fis-sena.

Bis-saħħa tal-espansjoni tal-għarfien tas-
sistemi tal-ħajja, il-bijoteknoloġija għandha 
l-kapaċità li twassal fluss ta’ 
applikazzjonijiet ġodda u ssaħħaħ il-bażi 
industrijali tal-Unjoni u l-kapaċità tal-
innovazzjoni tagħha. Eżempji tal-
importanza dejjem tikber tal-
bijoteknoloġija jinsabu fl-applikazzjonijiet 
industrijali u agrikoli inklużi l-produzzjoni 
tal-ikel u tal-għalf u l-bijokimiki, li s-
sehem tas-suq tagħhom huwa stmat li se 
jiżdied sa 12 %-20 % tal-produzzjoni 
kimika sal-2015. Il-bijoteknoloġija 
tindirizza wkoll għadd ta’ regoli minn fost 
l-hekk imsejħa tnax-il regola tal-Kimika 
Ekoloġika, minħabba s-selettività u l-
effiċjenza tal-bijosistemi. Il-piżijiet 
ekonomiċi li possibbilment ikollhom l-
impriżi tal-Unjoni jistgħu jitnaqqsu billi 
jiġi sfruttat il-potenzjal tal-proċessi tal-
bijoteknoloġija u l-prodotti bbażati fuq il-
bijoteknoloġija, biex b’hekk jitnaqqsu l-
emissjonijiet tad-CO2, li huma stmati li se 
jvarjaw bejn 1 u 2.5 biljun tunnellata 
ekwivalenti ta’ CO2 kull sena sal-2030. 
Fis-settur tal-bijofarmaċewtika tal-Ewropa, 
madwar 20 % tal-mediċini attwali diġà 
huma dderivati mill-bijoteknoloġija, u 
jitilgħu sa 50 % għall-mediċini l-ġodda. Il-
bijoteknoloġija tiftaħ ukoll toroq ġodda 
għall-isfruttar tal-potenzjal enormi tar-
riżorsi tal-baħar għall-produzzjoni ta’ 
applikazzjonijiet innovattivi industrijali, 
tas-saħħa u tal-ambjent. It-tkabbir tas-settur 
emerġenti tal-bijoteknoloġija marina ġie 
mbassar għal 10 % fis-sena.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bijoteknoloġija hija importanti wkoll f'applikazzjonijiet agrikoli.

Emenda 1120
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bis-saħħa tal-espansjoni tal-għarfien tas-
sistemi tal-ħajja, il-bijoteknoloġija għandha 
l-kapaċità li twassal fluss ta’ 
applikazzjonijiet ġodda u ssaħħaħ il-bażi 
industrijali tal-Unjoni u l-kapaċità tal-
innovazzjoni tagħha. Eżempji tal-
importanza dejjem tikber tal-
bijoteknoloġija jinsabu fl-applikazzjonijiet 
industrijali inklużi l-bijokimiki, li s-sehem 
tas-suq tagħhom huwa stmat li se jiżdied sa 
12 %-20 % tal-produzzjoni kimika sal-
2015. Il-bijoteknoloġija tindirizza wkoll 
għadd ta’ regoli minn fost l-hekk imsejħa 
tnax-il regola tal-Kimika Ekoloġika, 
minħabba s-selettività u l-effiċjenza tal-
bijosistemi. Il-piżijiet ekonomiċi li 
possibbilment ikollhom l-impriżi tal-
Unjoni jistgħu jitnaqqsu billi jiġi sfruttat il-
potenzjal tal-proċessi tal-bijoteknoloġija u 
l-prodotti bbażati fuq il-bijoteknoloġija, 
biex b’hekk jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-
CO2, li huma stmati li se jvarjaw bejn 1 u 
2.5 biljun tunnellata ekwivalenti ta’ CO2 
kull sena sal-2030. Fis-settur tal-
bijofarmaċewtika tal-Ewropa, madwar 20 
% tal-mediċini attwali diġà huma dderivati 
mill-bijoteknoloġija, u jitilgħu sa 50 % 
għall-mediċini l-ġodda. Il-bijoteknoloġija 
tiftaħ ukoll toroq ġodda għall-isfruttar tal-
potenzjal enormi tar-riżorsi tal-baħar għall-
produzzjoni ta’ applikazzjonijiet 
innovattivi industrijali, tas-saħħa u tal-

Bis-saħħa tal-espansjoni tal-għarfien tas-
sistemi tal-ħajja, il-bijoteknoloġija għandha 
l-kapaċità li twassal fluss ta’ 
applikazzjonijiet ġodda u ssaħħaħ il-bażi 
industrijali tal-Unjoni u l-kapaċità tal-
innovazzjoni tagħha. Eżempji tal-
importanza dejjem tikber tal-
bijoteknoloġija jinsabu fl-applikazzjonijiet 
industrijali u agrikoli inklużi l-produzzjoni 
tal-ikel u tal-għalf u l-bijokimiki, li s-
sehem tas-suq tagħhom huwa stmat li se 
jiżdied sa 12 %-20 % tal-produzzjoni 
kimika sal-2015. Il-bijoteknoloġija 
tindirizza wkoll għadd ta’ regoli minn fost 
l-hekk imsejħa tnax-il regola tal-Kimika 
Ekoloġika, minħabba s-selettività u l-
effiċjenza tal-bijosistemi. Il-piżijiet 
ekonomiċi li possibbilment ikollhom l-
impriżi tal-Unjoni jistgħu jitnaqqsu billi 
jiġi sfruttat il-potenzjal tal-proċessi tal-
bijoteknoloġija u l-prodotti bbażati fuq il-
bijoteknoloġija, biex b’hekk jitnaqqsu l-
emissjonijiet tad-CO2, li huma stmati li se 
jvarjaw bejn 1 u 2.5 biljun tunnellata 
ekwivalenti ta’ CO2 kull sena sal-2030. 
Fis-settur tal-bijofarmaċewtika tal-Ewropa, 
madwar 20 % tal-mediċini attwali diġà 
huma dderivati mill-bijoteknoloġija, u 
jitilgħu sa 50 % għall-mediċini l-ġodda. Il-
bijoteknoloġija tiftaħ ukoll toroq ġodda 
għall-isfruttar tal-potenzjal enormi tar-
riżorsi tal-baħar għall-produzzjoni ta’ 
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ambjent. It-tkabbir tas-settur emerġenti tal-
bijoteknoloġija marina ġie mbassar għal 10 
% fis-sena.

applikazzjonijiet innovattivi industrijali, 
tas-saħħa u tal-ambjent. It-tkabbir tas-settur 
emerġenti tal-bijoteknoloġija marina ġie 
mbassar għal 10 % fis-sena.

Or. en

Emenda 1121
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bis-saħħa tal-espansjoni tal-għarfien tas-
sistemi tal-ħajja, il-bijoteknoloġija għandha 
l-kapaċità li twassal fluss ta’ 
applikazzjonijiet ġodda u ssaħħaħ il-bażi 
industrijali tal-Unjoni u l-kapaċità tal-
innovazzjoni tagħha. Eżempji tal-
importanza dejjem tikber tal-
bijoteknoloġija jinsabu fl-applikazzjonijiet 
industrijali inklużi l-bijokimiki, li s-sehem 
tas-suq tagħhom huwa stmat li se jiżdied sa 
12 %-20 % tal-produzzjoni kimika sal-
2015. Il-bijoteknoloġija tindirizza wkoll 
għadd ta’ regoli minn fost l-hekk imsejħa 
tnax-il regola tal-Kimika Ekoloġika, 
minħabba s-selettività u l-effiċjenza tal-
bijosistemi. Il-piżijiet ekonomiċi li 
possibbilment ikollhom l-impriżi tal-
Unjoni jistgħu jitnaqqsu billi jiġi sfruttat il-
potenzjal tal-proċessi tal-bijoteknoloġija u 
l-prodotti bbażati fuq il-bijoteknoloġija, 
biex b’hekk jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-
CO2, li huma stmati li se jvarjaw bejn 1 u 
2.5 biljun tunnellata ekwivalenti ta’ CO2 
kull sena sal-2030. Fis-settur tal-
bijofarmaċewtika tal-Ewropa, madwar 20 
% tal-mediċini attwali diġà huma dderivati 
mill-bijoteknoloġija, u jitilgħu sa 50 % 
għall-mediċini l-ġodda. Il-bijoteknoloġija 
tiftaħ ukoll toroq ġodda għall-isfruttar tal-
potenzjal enormi tar-riżorsi tal-baħar għall-
produzzjoni ta’ applikazzjonijiet 

Bis-saħħa tal-espansjoni tal-għarfien tas-
sistemi tal-ħajja, il-bijoteknoloġija għandha 
l-kapaċità li twassal fluss ta’ 
applikazzjonijiet ġodda u ssaħħaħ il-bażi 
industrijali tal-Unjoni u l-kapaċità tal-
innovazzjoni tagħha. Eżempji tal-
importanza dejjem tikber tal-
bijoteknoloġija jinsabu fl-applikazzjonijiet 
industrijali inklużi l-bijokimiki, li s-sehem 
tas-suq tagħhom huwa stmat li se jiżdied sa 
12 %-20 % tal-produzzjoni kimika sal-
2015. Il-bijoteknoloġija tindirizza wkoll 
għadd ta’ regoli minn fost l-hekk imsejħa 
tnax-il regola tal-Kimika Ekoloġika, 
minħabba s-selettività u l-effiċjenza tal-
bijosistemi. Il-piżijiet ekonomiċi li 
possibbilment ikollhom l-impriżi tal-
Unjoni jistgħu jitnaqqsu billi jiġi sfruttat il-
potenzjal tal-proċessi tal-bijoteknoloġija u 
l-prodotti bbażati fuq il-bijoteknoloġija, 
biex b’hekk jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-
CO2, li huma stmati li se jvarjaw bejn 1 u 
2.5 biljun tunnellata ekwivalenti ta’ CO2 
kull sena sal-2030. Fis-settur tal-
bijofarmaċewtika tal-Ewropa, madwar 20 
% tal-mediċini attwali diġà huma dderivati
mill-bijoteknoloġija, u jitilgħu sa 50 % 
għall-mediċini l-ġodda. Bil-
bijoteknoloġija, il-produzzjoni agrikola u 
tal-ikel se tkun aktar sostenibbli permezz 
ta' żieda fl-effiċjenza u impatt ambjentali 
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innovattivi industrijali, tas-saħħa u tal-
ambjent. It-tkabbir tas-settur emerġenti tal-
bijoteknoloġija marina ġie mbassar għal 10 
% fis-sena.

iżgħar. Il-bijoteknoloġija tiftaħ ukoll toroq 
ġodda għall-isfruttar tal-potenzjal enormi 
tar-riżorsi tal-baħar għall-produzzjoni ta’ 
applikazzjonijiet innovattivi industrijali, 
tas-saħħa, tal-enerġija, tal-effiċjenza 
enerġetika u tal-ambjent. It-tkabbir tas-
settur emerġenti tal-bijoteknoloġija marina 
ġie mbassar għal 10 % fis-sena.

Or. en

Emenda 1122
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bis-saħħa tal-espansjoni tal-għarfien tas-
sistemi tal-ħajja, il-bijoteknoloġija għandha 
l-kapaċità li twassal fluss ta’ 
applikazzjonijiet ġodda u ssaħħaħ il-bażi 
industrijali tal-Unjoni u l-kapaċità tal-
innovazzjoni tagħha. Eżempji tal-
importanza dejjem tikber tal-
bijoteknoloġija jinsabu fl-applikazzjonijiet 
industrijali inklużi l-bijokimiki, li s-sehem 
tas-suq tagħhom huwa stmat li se jiżdied sa 
12 %-20 % tal-produzzjoni kimika sal-
2015. Il-bijoteknoloġija tindirizza wkoll 
għadd ta’ regoli minn fost l-hekk imsejħa 
tnax-il regola tal-Kimika Ekoloġika, 
minħabba s-selettività u l-effiċjenza tal-
bijosistemi. Il-piżijiet ekonomiċi li 
possibbilment ikollhom l-impriżi tal-
Unjoni jistgħu jitnaqqsu billi jiġi sfruttat il-
potenzjal tal-proċessi tal-bijoteknoloġija u 
l-prodotti bbażati fuq il-bijoteknoloġija, 
biex b’hekk jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-
CO2, li huma stmati li se jvarjaw bejn 1 u 
2.5 biljun tunnellata ekwivalenti ta’ CO2 
kull sena sal-2030. Fis-settur tal-
bijofarmaċewtika tal-Ewropa, madwar 20 
% tal-mediċini attwali diġà huma dderivati 
mill-bijoteknoloġija, u jitilgħu sa 50 % 

Bis-saħħa tal-espansjoni tal-għarfien tas-
sistemi tal-ħajja, il-bijoteknoloġija għandha 
l-kapaċità li twassal fluss ta’ 
applikazzjonijiet ġodda u ssaħħaħ il-bażi 
industrijali tal-Unjoni u l-kapaċità tal-
innovazzjoni tagħha. Eżempji tal-
importanza dejjem tikber tal-
bijoteknoloġija jinsabu fl-applikazzjonijiet 
industrijali inklużi l-bijokimiki, li s-sehem 
tas-suq tagħhom huwa stmat li se jiżdied sa 
12 %-20 % tal-produzzjoni kimika sal-
2015. Il-bijoteknoloġija tindirizza wkoll 
għadd ta’ regoli minn fost l-hekk imsejħa 
tnax-il regola tal-Kimika Ekoloġika, 
minħabba s-selettività u l-effiċjenza tal-
bijosistemi. Il-piżijiet ekonomiċi li 
possibbilment ikollhom l-impriżi tal-
Unjoni jistgħu jitnaqqsu billi jiġi sfruttat il-
potenzjal tal-proċessi tal-bijoteknoloġija u 
l-prodotti bbażati fuq il-bijoteknoloġija, 
biex b’hekk jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-
CO2, li huma stmati li se jvarjaw bejn 1 u 
2.5 biljun tunnellata ekwivalenti ta’ CO2 
kull sena sal-2030. Fis-settur tal-
bijofarmaċewtika tal-Ewropa, madwar 20 
% tal-mediċini attwali diġà huma dderivati 
mill-bijoteknoloġija, u jitilgħu sa 50 % 
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għall-mediċini l-ġodda. Il-bijoteknoloġija 
tiftaħ ukoll toroq ġodda għall-isfruttar tal-
potenzjal enormi tar-riżorsi tal-baħar għall-
produzzjoni ta’ applikazzjonijiet 
innovattivi industrijali, tas-saħħa u tal-
ambjent. It-tkabbir tas-settur emerġenti tal-
bijoteknoloġija marina ġie mbassar għal 10 
% fis-sena.

għall-mediċini l-ġodda. Il-bijoteknoloġija 
tiftaħ ukoll toroq ġodda għall-isfruttar tal-
potenzjal enormi tar-riżorsi tal-baħar għall-
produzzjoni ta’ applikazzjonijiet 
innovattivi industrijali, tas-saħħa, tal-
kimiki, tal-enerġija u tal-ambjent. It-
tkabbir tas-settur emerġenti tal-
bijoteknoloġija marina ġie mbassar għal 10 
% fis-sena.

Or. en

Emenda 1123
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bis-saħħa tal-espansjoni tal-għarfien tas-
sistemi tal-ħajja, il-bijoteknoloġija għandha 
l-kapaċità li twassal fluss ta’ 
applikazzjonijiet ġodda u ssaħħaħ il-bażi 
industrijali tal-Unjoni u l-kapaċità tal-
innovazzjoni tagħha. Eżempji tal-
importanza dejjem tikber tal-
bijoteknoloġija jinsabu fl-applikazzjonijiet 
industrijali inklużi l-bijokimiki, li s-sehem 
tas-suq tagħhom huwa stmat li se jiżdied sa 
12 %-20 % tal-produzzjoni kimika sal-
2015. Il-bijoteknoloġija tindirizza wkoll 
għadd ta’ regoli minn fost l-hekk imsejħa 
tnax-il regola tal-Kimika Ekoloġika, 
minħabba s-selettività u l-effiċjenza tal-
bijosistemi. Il-piżijiet ekonomiċi li 
possibbilment ikollhom l-impriżi tal-
Unjoni jistgħu jitnaqqsu billi jiġi sfruttat il-
potenzjal tal-proċessi tal-bijoteknoloġija u 
l-prodotti bbażati fuq il-bijoteknoloġija, 
biex b’hekk jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-
CO2, li huma stmati li se jvarjaw bejn 1 u 
2.5 biljun tunnellata ekwivalenti ta’ CO2 
kull sena sal-2030. Fis-settur tal-
bijofarmaċewtika tal-Ewropa, madwar 20 

Bis-saħħa tal-espansjoni tal-għarfien tas-
sistemi tal-ħajja, il-bijoteknoloġija għandha 
l-kapaċità li twassal fluss ta’ 
applikazzjonijiet ġodda u ssaħħaħ il-bażi 
industrijali tal-Unjoni u l-kapaċità tal-
innovazzjoni tagħha. Eżempji tal-
importanza dejjem tikber tal-
bijoteknoloġija jinsabu fl-applikazzjonijiet 
industrijali inklużi l-bijokimiki, li s-sehem 
tas-suq tagħhom huwa stmat li se jiżdied sa 
12 %-20 % tal-produzzjoni kimika sal-
2015. Il-bijoteknoloġija tindirizza wkoll 
għadd ta’ regoli minn fost l-hekk imsejħa 
tnax-il regola tal-Kimika Ekoloġika, 
minħabba s-selettività u l-effiċjenza tal-
bijosistemi. Il-piżijiet ekonomiċi li 
possibbilment ikollhom l-impriżi tal-
Unjoni jistgħu jitnaqqsu billi jiġi sfruttat il-
potenzjal tal-proċessi tal-bijoteknoloġija u 
l-prodotti bbażati fuq il-bijoteknoloġija, 
biex b’hekk jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-
CO2, li huma stmati li se jvarjaw bejn 1 u 
2.5 biljun tunnellata ekwivalenti ta’ CO2 
kull sena sal-2030. Fis-settur tal-
bijofarmaċewtika tal-Ewropa, madwar 20 
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% tal-mediċini attwali diġà huma dderivati 
mill-bijoteknoloġija, u jitilgħu sa 50 % 
għall-mediċini l-ġodda. Il-bijoteknoloġija 
tiftaħ ukoll toroq ġodda għall-isfruttar tal-
potenzjal enormi tar-riżorsi tal-baħar għall-
produzzjoni ta’ applikazzjonijiet 
innovattivi industrijali, tas-saħħa u tal-
ambjent. It-tkabbir tas-settur emerġenti tal-
bijoteknoloġija marina ġie mbassar għal 10 
% fis-sena.

% tal-mediċini attwali diġà huma dderivati 
mill-bijoteknoloġija, u jitilgħu sa 50 % 
għall-mediċini l-ġodda. Il-bijoteknoloġija 
tiftaħ ukoll toroq ġodda għall-isfruttar tal-
potenzjal enormi tar-riżorsi tal-baħar għall-
produzzjoni ta’ applikazzjonijiet 
innovattivi industrijali, tas-saħħa, tal-
enerġija, tal-kimiki u tal-ambjent. It-
tkabbir tas-settur emerġenti tal-
bijoteknoloġija marina ġie mbassar għal 10 
% fis-sena.

Or. en

Emenda 1124
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bis-saħħa tal-espansjoni tal-għarfien tas-
sistemi tal-ħajja, il-bijoteknoloġija għandha 
l-kapaċità li twassal fluss ta’ 
applikazzjonijiet ġodda u ssaħħaħ il-bażi 
industrijali tal-Unjoni u l-kapaċità tal-
innovazzjoni tagħha. Eżempji tal-
importanza dejjem tikber tal-
bijoteknoloġija jinsabu fl-applikazzjonijiet 
industrijali inklużi l-bijokimiki, li s-sehem 
tas-suq tagħhom huwa stmat li se jiżdied sa 
12 %-20 % tal-produzzjoni kimika sal-
2015. Il-bijoteknoloġija tindirizza wkoll 
għadd ta’ regoli minn fost l-hekk imsejħa 
tnax-il regola tal-Kimika Ekoloġika, 
minħabba s-selettività u l-effiċjenza tal-
bijosistemi. Il-piżijiet ekonomiċi li 
possibbilment ikollhom l-impriżi tal-
Unjoni jistgħu jitnaqqsu billi jiġi sfruttat il-
potenzjal tal-proċessi tal-bijoteknoloġija u 
l-prodotti bbażati fuq il-bijoteknoloġija, 
biex b’hekk jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-
CO2, li huma stmati li se jvarjaw bejn 1 u 
2.5 biljun tunnellata ekwivalenti ta’ CO2
kull sena sal-2030.  Fis-settur tal-

Bis-saħħa tal-espansjoni tal-għarfien tas-
sistemi tal-ħajja, il-bijoteknoloġija għandha 
l-kapaċità li twassal fluss ta’ 
applikazzjonijiet ġodda u ssaħħaħ il-bażi 
industrijali tal-Unjoni u l-kapaċità tal-
innovazzjoni tagħha. Eżempji tal-
importanza dejjem tikber tal-
bijoteknoloġija jinsabu fl-applikazzjonijiet 
industrijali inklużi l-bijokimiki, li s-sehem 
tas-suq tagħhom huwa stmat li se jiżdied sa 
12 %-20 % tal-produzzjoni kimika sal-
2015. Il-bijoteknoloġija tindirizza wkoll 
għadd ta’ regoli minn fost l-hekk imsejħa 
tnax-il regola tal-Kimika Ekoloġika, 
minħabba s-selettività u l-effiċjenza tal-
bijosistemi. Il-piżijiet ekonomiċi li 
possibbilment ikollhom l-impriżi tal-
Unjoni jistgħu jitnaqqsu billi jiġi sfruttat il-
potenzjal tal-proċessi tal-bijoteknoloġija u 
l-prodotti bbażati fuq il-bijoteknoloġija, 
biex b’hekk jitnaqqsu l-emissjonijiet tad-
CO2, li huma stmati li se jvarjaw bejn 1 u 
2.5 biljun tunnellata ekwivalenti ta’ CO2
kull sena sal-2030.  Fis-settur tal-
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bijofarmaċewtika tal-Ewropa, madwar 20 
% tal-mediċini attwali diġà huma dderivati 
mill-bijoteknoloġija, u jitilgħu sa 50 % 
għall-mediċini l-ġodda.  Il-bijoteknoloġija 
tiftaħ ukoll toroq ġodda għall-isfruttar tal-
potenzjal enormi tar-riżorsi tal-baħar għall-
produzzjoni ta’ applikazzjonijiet 
innovattivi industrijali, tas-saħħa u tal-
ambjent. It-tkabbir tas-settur emerġenti tal-
bijoteknoloġija marina ġie mbassar għal 10 
% fis-sena.

bijofarmaċewtika tal-Ewropa, madwar 20 
% tal-mediċini attwali diġà huma dderivati 
mill-bijoteknoloġija, u jitilgħu sa 50 % 
għall-mediċini l-ġodda.  Il-bijoteknoloġija 
tiftaħ ukoll toroq ġodda għall-isfruttar tal-
potenzjal enormi tar-riżorsi tal-baħar għall-
produzzjoni ta’ applikazzjonijiet 
innovattivi industrijali, tas-saħħa, kimiċi, 
relatati mal-enerġija u tal-ambjent. It-
tkabbir tas-settur emerġenti tal-
bijoteknoloġija marina ġie mbassar għal 10 
% fis-sena.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-bijoteknoloġiji jistgħu jintużaw biex jiġu żviluppati sorsi ġodda ta' enerġija. Il-potenzjal 
tal-iżvilupp tal-bijoteknoloġija f'termini ta' prodotti u proċessi industrijali ġodda huwa 
spjegat b'mod ċar fil-paragrafu 1.4.3, li jistabbilixxi l-attivitajiet rilevanti. Għalhekk 
hawnhekk għandha tiġi inkluża tismija korrispondenti.

Emenda 1125
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tingħata spinta lill-bijoteknoloġiji 
rivoluzzjonarji bħala katalizzatur tal-
innovazzjoni fil-futur

(a) Tingħata spinta lill-bijoteknoloġiji 
rivoluzzjonarji mingħajr ir-riskju ta' 
interferenza mal-ambjent naturali u 
filwaqt li jitqies il-prinċipju ta' 
prekawzjoni bħala katalizzatur tal-
innovazzjoni fil-futur;

Or. xm

Emenda 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta’ oqsma emerġenti tat-
teknoloġija bħall-bijoloġija sintetika, il-
bijoinformatika u l-bijoloġija tas-sistemi, li 
huma promettenti ħafna għal 
applikazzjonijiet kompletament ġodda.

L-iżvilupp ta’ oqsma emerġenti tat-
teknoloġija bħall-bijoloġija sintetika, it-
teknoloġija tal-bijoċipep u tal-
mikrobijoċipep, il-bijoinformatika, in-
nanobijoteknoloġija u l-bijoloġija tas-
sistemi, li huma promettenti ħafna għal 
applikazzjonijiet kompletament ġodda.

Or. en

Emenda 1127
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta’ oqsma emerġenti tat-
teknoloġija bħall-bijoloġija sintetika, il-
bijoinformatika u l-bijoloġija tas-sistemi, li 
huma promettenti ħafna għal 
applikazzjonijiet kompletament ġodda.

L-iżvilupp ta’ oqsma emerġenti tat-
teknoloġija bħas-sistemi bijoloġiċi, il-
bijoinformatika u l-bijoloġija sintetika u l-
bijoloġija tas-sistemi, li huma promettenti 
ħafna għal applikazzjonijiet kompletament 
ġodda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-potenzjal tal-bijoteknoloġija m'għandux ikun limitat għal proċessi industrijali iżda għandu 
jkopri l-prodotti u l-proċessi rilevanti kollha.

Emenda 1128
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – punt a – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta’ oqsma emerġenti tat-
teknoloġija bħall-bijoloġija sintetika, il-
bijoinformatika u l-bijoloġija tas-sistemi, li 
huma promettenti ħafna għal 
applikazzjonijiet kompletament ġodda.

L-iżvilupp ta’ oqsma emerġenti tat-
teknoloġija bħall-bijoloġija tas-sistemi, il-
bijoinformatika u l-bijoloġija sintetika, li 
huma promettenti ħafna għal 
applikazzjonijiet kompletament ġodda.

Or. en

Emenda 1129
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta’ oqsma emerġenti tat-
teknoloġija bħall-bijoloġija sintetika, il-
bijoinformatika u l-bijoloġija tas-sistemi, li 
huma promettenti ħafna għal 
applikazzjonijiet kompletament ġodda.

L-iżvilupp ta’ oqsma emerġenti tat-
teknoloġija bħall-bijoloġija sintetika, il-
bijoinformatika u l-bijoloġija tas-sistemi, 
il-bijofarmaċewtiċi, li huma promettenti 
ħafna għal applikazzjonijiet kompletament 
ġodda, pereżempju pedtidi naturali 
bijoloġikament attivi b'mod ippruvat ta' 
azzjoni farmaċewtika.

Or. en

Emenda 1130
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Proċessi industrijali bbażati fuq il-
bijoteknoloġija

(b) Prodotti u proċessi bbażati fuq il-
bijoteknoloġija

Or. en
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Emenda 1131
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan jinkludi l-iżvilupp tal-bijoteknoloġija 
industrijali għal prodotti u proċessi 
industrijali kompetittivi (pereżempju fil-
kimika, is-saħħa, it-taħfir fil-minjieri, l-
enerġija, il-polpa u l-karta, t-tessuti, il-
lamtu, l-ipproċessar tal-ikel) u d-
dimensjoni ambjentali tagħha.

Dan jinkludi l-iżvilupp tal-bijoteknoloġija 
industrijali u d-disinn ta' proċessi 
bijoloġiċi fuq skala industrijali għal 
prodotti u proċessi industrijali kompetittivi 
(pereżempju fil-kimika, is-saħħa, it-taħfir 
fil-minjieri, l-enerġija, il-polpa u l-karta,
prodotti bbażati fuq il-fibri u t-tessuti tal-
injam, il-lamtu, l-ipproċessar tal-ikel) u d-
dimensjoni ambjentali tagħha.

Or. en

Emenda 1132
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan jinkludi l-iżvilupp tal-bijoteknoloġija 
industrijali għal prodotti u proċessi 
industrijali kompetittivi (pereżempju fil-
kimika, is-saħħa, it-taħfir fil-minjieri, l-
enerġija, il-polpa u l-karta, t-tessuti, il-
lamtu, l-ipproċessar tal-ikel) u d-
dimensjoni ambjentali tagħha.

Dan jinkludi l-iżvilupp tal-bijoteknoloġija 
għal prodotti u proċessi kompetittivi 
(pereżempju fil-kimika, is-saħħa, it-taħfir 
fil-minjieri, l-enerġija, il-polpa u l-karta, t-
tessuti, il-lamtu, it-tkabbir ta' uċuħ tar-
raba' u l-ipproċessar tal-ikel) u d-
dimensjoni ambjentali tagħha.

Or. en

Emenda 1133
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – punt b – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan jinkludi l-iżvilupp tal-bijoteknoloġija 
industrijali għal prodotti u proċessi 
industrijali kompetittivi (pereżempju fil-
kimika, is-saħħa, it-taħfir fil-minjieri, l-
enerġija, il-polpa u l-karta, t-tessuti, il-
lamtu, l-ipproċessar tal-ikel) u d-
dimensjoni ambjentali tagħha.

Dan jinkludi l-iżvilupp tal-bijoteknoloġija 
industrijali għal prodotti u proċessi 
industrijali kompetittivi (pereżempju fil-
kimika, is-saħħa, it-taħfir fil-minjieri, l-
enerġija u l-bijofjuwils, il-polpa u l-karta, 
t-tessuti, il-lamtu, l-ipproċessar tal-ikel) u 
d-dimensjoni ambjentali tagħha.

Or. en

Emenda 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ pjattaformi 
(eż. il-ġenomika, il-metaġenomika, il-
proteomika, l-għodod molekulari) biex 
jittejbu t-tmexxija u l-vantaġġ kompetittiv 
f’għadd kbir ta’ setturi ekonomiċi.

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ pjattaformi 
(eż. ix-xjenzi omiki (ġenomika, il-
metaġenomika, il-proteomika), l-għodod 
molekulari, ir-rilevament, l-iskoperta u l-
analiżi tal-bijomarkaturi u l-iskoperta u l-
analiżi ta' mediċini) biex jittejbu t-
tmexxija u l-vantaġġ kompetittiv f’għadd 
kbir ta’ setturi ekonomiċi.

Or. en

Emenda 1135
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ pjattaformi 
(eż. il-ġenomika, il-metaġenomika, il-
proteomika, l-għodod molekulari) biex 
jittejbu t-tmexxija u l-vantaġġ kompetittiv 

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ pjattaformi 
(eż. il-bijoloġija tas-sistemi, il-ġenomika, 
il-metaġenomika, il-proteomika, il-
fenomika, l-għodod molekulari) biex 
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f’għadd kbir ta’ setturi ekonomiċi. jittejbu t-tmexxija u l-vantaġġ kompetittiv 
f’għadd kbir ta’ setturi ekonomiċi.

Or. en

Emenda 1136
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ pjattaformi 
(eż. il-ġenomika, il-metaġenomika, il-
proteomika, l-għodod molekulari) biex 
jittejbu t-tmexxija u l-vantaġġ kompetittiv 
f’għadd kbir ta’ setturi ekonomiċi.

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ pjattaformi 
(eż. il-bijoloġija tas-sistemi, il-ġenomika, 
il-metaġenomika, il-proteomika, il-
fenomika, l-għodod molekulari) biex 
jittejbu t-tmexxija u l-vantaġġ kompetittiv 
f’għadd kbir ta’ setturi ekonomiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bijoloġija tas-sistemi hija l-usa' terminu, li għandu jitqiegħed fl-ewwel post. It-termini l-
oħra huma għal oqsma aktar speċifiċi.

Emenda 1137
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ pjattaformi 
(eż. il-ġenomika, il-metaġenomika, il-
proteomika, l-għodod molekulari) biex 
jittejbu t-tmexxija u l-vantaġġ kompetittiv 
f’għadd kbir ta’ setturi ekonomiċi.

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ pjattaformi 
(eż. il-ġenomika, il-metaġenomika, il-
proteomika, l-għodod molekulari u tal-
inġinerija ċellulari) biex jittejbu t-
tmexxija u l-vantaġġ kompetittiv f’għadd 
kbir ta’ setturi ekonomiċi.

Or. en
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Emenda 1138
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ pjattaformi 
(eż. il-ġenomika, il-metaġenomika, il-
proteomika, l-għodod molekulari) biex 
jittejbu t-tmexxija u l-vantaġġ kompetittiv 
f’għadd kbir ta’ setturi ekonomiċi.

L-iżvilupp ta’ teknoloġiji ta’ pjattaformi 
(eż. il-ġenomika, il-metaġenomika, il-
proteomika, l-għodod molekulari) biex 
jittejbu t-tmexxija u l-vantaġġ kompetittiv 
f’għadd kbir ta’ setturi ekonomiċi. L-
għodod djanjostiċi jiġu appoġġati jekk 
ikun konnessjoni mat-terapija.

Or. en

Emenda 1139
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – punt c – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tħassib tas-soċjetà u etiku
Il-kunsiderazzjoni ta' tħassib tas-soċjetà u 
tal-etika fid-disinn ta' proċessi politiċi fir-
rigward ta' ċerti tipi ta' tekonoloġiji billi 
jiġu żviluppati kriterji u proċeduri ta' 
valutazzjoni għal konsultazzjonijet 
wiesgħa mal-partijiet interessati.

Or. en

Emenda 1140
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Tħassib ambjentali, tas-soċjetà u 
etiku
L-objettiv huwa li jitqiesu l-
preokkupazzjonijiet ambjentali, tas-
soċjetà u etiċi fir-rigward ta' ċerti tipi ta' 
tekonoloġiji billi jiġu żviluppati proċessi 
ta' valutazzjoni li jinkludu 
konsultazzjonijet wiesgħa mal-partijiet 
interessati;

Or. en

Emenda 1141
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Kwistjonijiet tas-saħħa emerġenti
L-iżvilupp ta' prodotti u teknoloġiji għal 
antimikrobiċi ġodda (antibijotiċi ġodda u 
alternattivi), vaċċini u mediċini (aktar 
sikuri) kontra d-disturbi u l-mard ġenetiċi 
marbuta mal-bidliet demografiċi.

Or. en

Emenda 1142
Peter Liese, Herbert Reul, Angelika Niebler, Markus Pieper, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Żvilupp tad-dimensjoni tas-soċjetà 
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tal-bijoteknoloġija Iffukar fuq il-
governanza tal-bijoteknoloġija għall-
benefiċċju tas-soċjetà, inklużi l-limiti etiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-proposta tal-Kummissjoni d-dimensjoni tas-soċjetà tan-nanoteknoloġija tissemma' b'mod 
ċar Dan il-punt huwa tal-inqas rilevanti bl-istess mod fir-rigward tal-bijoteknoloġija.

Emenda 1143
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.4a. Ekoinnovazzjoni
1.4.1a Objettiv speċifiku għall-
ekoinnovazzjoni
L-objettiv speċifiku tal-ekoinnovazzjoni 
huwa li jitrawmu industrija Ewropea 
innovattiva u komunità innovattiva li 
timmira li toħloq prodotti, proċessi u 
servizzi ġodda li jwasslu għal tkabbir 
ekoloġiku u benefiċċji ambjentali u li 
jkunu rikonoxxuti bħala minn tal-aqwa 
fid-dinja. L-għan huwa li tiżdied l-
effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, jitnaqqsu l-
impatti ambjentali, jiġi evitat li jkun 
hemm tniġġis (tal-ilma) u/jew jintlaħaq 
użu aktar effiċjenti, effikaċi u 
responsabbli tar-riżorsi naturali.
1.4.2a Ġustifikazzjoni u valur miżjud tal-
Unjoni
It-tmexxija industrijali fl-ekoinnovazzjoni 
se twassal għal prestazzjoni u reżistenza 
ambjentali aħjar fl-ekonomija kollha 
filwaqt li fl-istess ħin tkun kosteffikaċi u 
tajba għan-negozju u għas-soċjetà kollha 
kemm hi, kemm għaċ-ċittadini rurali kif 
ukoll għal dawk urbani. Is-suq globali 
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(2020) għall-ekoindustriji qiegħed jikber 
b'ritmu mgħaġġel u dan is-settur 
kummerċjali tal-UE diġà qed jikber b'mod 
rapidu: l-ekoindustriji tal-UE diġà huma 
ikbar mill-industrija tal-karozzi tal-UE u 
ta' spiss huma l-aqwa fid-dinja. 
Orizzont 2020 jeħtieġ li jkompli jibni fuq 
dan. L-ekoinnovazzjoni teħtieġ li tkun 
preżenti fis-setturi kollha tal-ekonomija u 
tas-soċjetà, u tipprovdi l-bażi għal vantaġġ 
kompetittiv sinifikanti għall-Ewropa biex 
tilqa' l-isfida tas-sostenibilità. Għalhekk l-
ekoinnovazjoni hija teknoloġija abilitanti 
ewlenija.
L-ekoindustriji huma karatterizzati mill-
preżenza ta' numri kbar ta' impriżi żgħar 
u ta' daqs medju (SMEs). Dawn il-
kumpaniji huma responsabbli għal 
madwar nofs it-total ta' impjiegi. 
Għalhekk, l-SMEs fi sħubija ma' sħab 
akbar fl-industrija għandu jkollhom rwol 
ikbar u fit-teknoloġiji u s-soluzzjonijiet 
innovattivi ġodda u fl-implimentazzjoni 
tagħhom.
Sorsi ewlenin ta' innovazzjoni jinsabu fil-
punt fejn jiltaqgħu l-ekoinnovazzjoni u 
teknoloġiji abilitanti oħra, fejn fl-ewwel 
post insibu l-ICT (monitoraġġ u 
sinjalazzjoni).
1.4.3a Linji ġenerali tal-attivitajiet
L-ekoinnovazzjoni hija kwalunkwe forma 
ta' innovazzjoni li twassal jew timmira 
għal progress sinifikanti u dimostrabbli 
lejn l-għan tal-iżvilupp sostenibbli, 
permezz tat-tnaqqis tal-impatti fuq l-
ambjent, it-tisħiħ tar-reżistenza għal 
pressjonijiet ambjentali jew l-ilħiq ta' użu 
aktar effiċjenti u responsabbli tar-riżorsi 
naturali.
L-attivitajiet tal-ekoinnovazzjoni jiffukaw 
fuq l-innovazzjoni sostenibbli fl-oqsma li 
ġejjin u bejniethom:
a) Provvista ekoloġika ta' enerġija
b) Effiċjenza fl-użu tal-enerġija
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c) Effiċjenza fl-użu tal-materjali
d) Mobilità ekoloġika
e) Ilma
f) Skart

Or. en

Emenda 1144
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-manifattura u l-ipproċessar 
avvanzati huwa li l-forom industrijali ta’ 
produzzjoni tal-lum jiġu ttrasformati 
f’teknoloġiji ta’ manifattura u pproċessar 
sostenibbli, transettorjali u ta’ għarfien 
aktar intensiv, li jirriżultaw f’aktar prodotti, 
proċessi u servizzi innovattivi.

L-għan speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-manifattura u l-ipproċessar 
avvanzati huwa li l-impriżi, is-sistemi u l-
proċessi tal-manifattura tal-lum jiġu 
ttrasformati biex jinkisbu teknoloġiji ta’ 
manifattura u pproċessar sostenibbli, 
transettorjali u ta’ għarfien aktar intensiv, 
permezz tal-isfruttament ta' teknoloġiji 
abilitanti ewlenin, li jirriżultaw f’aktar 
prodotti, proċessi u servizzi innovattivi.

Or. en

Emenda 1145
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-manifattura u l-ipproċessar 
avvanzati huwa li l-forom industrijali ta’ 
produzzjoni tal-lum jiġu ttrasformati 
f’teknoloġiji ta’ manifattura u pproċessar 
sostenibbli, transettorjali u ta’ għarfien 

L-għan speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-manifattura u l-ipproċessar 
avvanzati huwa li l-forom industrijali ta’ 
produzzjoni tal-lum jiġu ttrasformati 
f’teknoloġiji ta’ manifattura u pproċessar 
sostenibbli, transettorjali, li jużaw ir-riżorsi 
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aktar intensiv, li jirriżultaw f’aktar prodotti, 
proċessi u servizzi innovattivi.

u l-enerġija b'mod aktar effiċjenti, u ta’ 
għarfien aktar intensiv, li jirriżultaw f’aktar 
prodotti, proċessi u servizzi innovattivi.

Or. en

Emenda 1146
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-manifattura u l-ipproċessar 
avvanzati huwa li l-forom industrijali ta’ 
produzzjoni tal-lum jiġu ttrasformati 
f’teknoloġiji ta’ manifattura u pproċessar 
sostenibbli, transettorjali u ta’ għarfien 
aktar intensiv, li jirriżultaw f’aktar prodotti, 
proċessi u servizzi innovattivi.

L-għan speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-manifattura u l-ipproċessar 
avvanzati huwa li l-forom industrijali ta’ 
produzzjoni tal-lum jiġu ttrasformati 
f’teknoloġiji ta’ manifattura u pproċessar 
sostenibbli, transettorjali u ta’ għarfien 
aktar intensiv, li jirriżultaw f’aktar prodotti, 
proċessi u servizzi sikuri, siguri u 
innovattivi.

Or. en

Emenda 1147
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-settur tal-manifattura huwa ta’ 
importanza kbira għall-ekonomija 
Ewropea, b’kontribuzzjoni ta’ madwar 17 
% tal-PDG u ta’ madwar 22 miljun impjieg 
fl-Unjoni fl-2007. Bit-tnaqqis tal-ostakli 
ekonomiċi għall-kummerċ u bl-effett 
abilitanti tat-teknoloġija tal-
komunikazzjoni, il-manifattura hija 
suġġetta għal kompetizzjoni qawwija u qed 

Is-settur tal-manifattura huwa ta’ 
importanza kbira għall-ekonomija 
Ewropea, b’kontribuzzjoni ta’ madwar 17 
% tal-PDG u ta’ madwar 22 miljun impjieg 
fl-Unjoni fl-2007. Bit-tnaqqis tal-ostakli 
ekonomiċi għall-kummerċ u bl-effett 
abilitanti tat-teknoloġija tal-
komunikazzjoni, il-manifattura hija 
suġġetta għal kompetizzjoni qawwija u qed 
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tiġbed lejha l-pajjiżi bl-inqas spejjeż 
globali. Minħabba l-pagi għoljin, l-
approċċ Ewropew għall-manifattura 
għaldaqstant għandu jinbidel radikalment 
biex jibqa’ kompetittiv globalment u l-
Orizzont 2020 jista’ jgħin biex jgħaqqad 
lill-partijiet interessati rilevanti kollha biex 
jintlaħaq dan l-għan.

tiġbed lejha l-pajjiżi bl-inqas spejjeż 
globali. L-approċċ Ewropew għall-
manifattura għaldaqstant għandu jinbidel 
radikalment biex jibqa’ kompetittiv 
globalment u l-Orizzont 2020 jista’ jgħin 
biex jgħaqqad lill-partijiet interessati 
rilevanti kollha biex jintlaħaq dan l-għan.

Or. en

Emenda 1148
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-settur tal-manifattura huwa ta’ 
importanza kbira għall-ekonomija 
Ewropea, b’kontribuzzjoni ta’ madwar 17 
% tal-PDG u ta’ madwar 22 miljun impjieg 
fl-Unjoni fl-2007. Bit-tnaqqis tal-ostakli 
ekonomiċi għall-kummerċ u bl-effett 
abilitanti tat-teknoloġija tal-
komunikazzjoni, il-manifattura hija 
suġġetta għal kompetizzjoni qawwija u qed 
tiġbed lejha l-pajjiżi bl-inqas spejjeż 
globali. Minħabba l-pagi għoljin, l-approċċ 
Ewropew għall-manifattura għaldaqstant 
għandu jinbidel radikalment biex jibqa’ 
kompetittiv globalment u l-Orizzont 2020 
jista’ jgħin biex jgħaqqad lill-partijiet 
interessati rilevanti kollha biex jintlaħaq 
dan l-għan.

Is-settur tal-manifattura huwa ta’ 
importanza kbira għall-ekonomija 
Ewropea, b’kontribuzzjoni ta’ madwar 17 
% tal-PDG u ta’ madwar 22 miljun impjieg 
fl-Unjoni fl-2007, u l-parti l-kbira tiegħu 
hija magħmula minn impriżi żgħar u ta' 
daqs medju. Bit-tnaqqis tal-ostakli 
ekonomiċi għall-kummerċ u bl-effett 
abilitanti tat-teknoloġija tal-
komunikazzjoni, il-manifattura hija 
suġġetta għal kompetizzjoni qawwija u qed 
tiġbed lejha l-pajjiżi bl-inqas spejjeż 
globali. Minħabba l-pagi għoljin, l-approċċ 
Ewropew għall-manifattura għaldaqstant 
għandu jinbidel radikalment biex jibqa’ 
kompetittiv globalment u l-Orizzont 2020 
jista’ jgħin biex jgħaqqad lill-partijiet 
interessati rilevanti kollha biex jintlaħaq 
dan l-għan.

Or. en

Emenda 1149
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa jeħtieġ li tkompli tinvesti fil-
livell tal-Unjoni biex iżżomm it-tmexxija u 
l-kompetenza tagħha fit-teknoloġiji tal-
manifattura u tagħmel it-tranżizzjoni għal 
oġġetti b’valur għoli, oġġetti ta’ għarfien 
intensiv, biex b’hekk toħloq il-
kundizzjonijiet u l-assi għal produzzjoni u 
provvista sostenibbli ta’ servizz tul il-ħajja 
madwar prodott manifatturat. Jeħtieġ li l-
industriji tal-manifattura u l-ipproċessar 
b’użu intensiv ta’ riżorsi jkomplu 
jimmobilizzaw ir-riżorsi u l-għarfien fil-
livell tal-Unjoni u jkomplu jinvestu fir-
riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni sabiex 
jagħtu lok għal progress lejn ekonomija 
kompetittiva b’livell baxx ta’ karbonju, u 
sabiex jikkonformaw mat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra, 
maqbul mal-Unjoni kollha, sal-2050 għas-
setturi industrijali24.

L-Ewropa jeħtieġ li tkompli tinvesti fil-
livell tal-Unjoni biex iżżomm it-tmexxija u 
l-kompetenza tagħha fit-teknoloġiji tal-
manifattura u tagħmel it-tranżizzjoni għal 
oġġetti b’valur għoli, oġġetti li jużaw ir-
riżorsi u l-enerġija b'mod effiċjenti u
oġġetti ta’ għarfien intensiv, biex b’hekk 
toħloq il-kundizzjonijiet u l-assi għal 
produzzjoni u provvista sostenibbli ta’ 
servizz tul il-ħajja madwar prodott
manifatturat. Jeħtieġ li l-industriji tal-
manifattura u l-ipproċessar b’użu intensiv 
ta’ riżorsi jkomplu jimmobilizzaw ir-riżorsi 
u l-għarfien fil-livell tal-Unjoni u jkomplu 
jinvestu fir-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni sabiex jagħtu lok għal 
progress lejn ekonomija kompetittiva 
b’livell baxx ta’ karbonju u li tuża r-riżorsi 
b'mod effiċjenti, u sabiex jikkonformaw 
mat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gass 
b’effett ta’ serra, maqbul mal-Unjoni 
kollha, sal-2050 għas-setturi industrijali24.

Or. en

Emenda 1150
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa jeħtieġ li tkompli tinvesti fil-
livell tal-Unjoni biex iżżomm it-tmexxija u 
l-kompetenza tagħha fit-teknoloġiji tal-
manifattura u tagħmel it-tranżizzjoni għal 
oġġetti b’valur għoli, oġġetti ta’ għarfien 
intensiv, biex b’hekk toħloq il-

L-Ewropa jeħtieġ li tkompli tinvesti fil-
livell tal-Unjoni biex iżżomm it-tmexxija u 
l-kompetenza tagħha fit-teknoloġiji tal-
manifattura u tagħmel it-tranżizzjoni għal 
oġġetti b’valur għoli, oġġetti ta’ għarfien 
intensiv, biex b’hekk toħloq il-
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kundizzjonijiet u l-assi għal produzzjoni u 
provvista sostenibbli ta’ servizz tul il-ħajja 
madwar prodott manifatturat. Jeħtieġ li l-
industriji tal-manifattura u l-ipproċessar 
b’użu intensiv ta’ riżorsi jkomplu 
jimmobilizzaw ir-riżorsi u l-għarfien fil-
livell tal-Unjoni u jkomplu jinvestu fir-
riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni sabiex 
jagħtu lok għal progress lejn ekonomija 
kompetittiva b’livell baxx ta’ karbonju, u 
sabiex jikkonformaw mat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra, 
maqbul mal-Unjoni kollha, sal-2050 għas-
setturi industrijali24.

kundizzjonijiet u l-assi għal produzzjoni u 
provvista sostenibbli ta’ servizz tul il-ħajja 
madwar prodott manifatturat. Jeħtieġ li l-
industriji tal-manifattura u l-ipproċessar 
b’użu intensiv ta’ riżorsi jkomplu 
jimmobilizzaw ir-riżorsi u l-għarfien fil-
livell tal-Unjoni u jkomplu jinvestu fir-
riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni sabiex 
jagħtu lok għal progress lejn ekonomija 
kompetittiva b’livell baxx ta’ emissjonijiet, 
u sabiex jikkonformaw mat-tnaqqis tal-
emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra, 
maqbul mal-Unjoni kollha, sal-2050 għas-
setturi industrijali24.

Or. en

Emenda 1151
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Promozzjoni tat-tkabbir industrijali 
sostenibbli bil-faċilitazzjoni ta’ bidla 
strateġika fl-Ewropa minn manifattura 
bbażata fuq l-ispejjeż għal approċċ ibbażat 
fuq il-ħolqien ta’ valur miżjud għoli.

Promozzjoni tat-tkabbir industrijali 
sostenibbli bil-faċilitazzjoni ta’ bidla 
strateġika fl-Ewropa minn manifattura 
bbażata fuq l-ispejjeż għal approċċ ibbażat 
fuq il-ħolqien ta’ valur miżjud għoli 
permezz tal-użu ta' teknoloġiji żviluppati 
f'setturi oħrajn.

Or. en

Emenda 1152
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – punt a – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Promozzjoni tat-tkabbir industrijali 
sostenibbli bil-faċilitazzjoni ta’ bidla 
strateġika fl-Ewropa minn manifattura 
bbażata fuq l-ispejjeż għal approċċ ibbażat 
fuq il-ħolqien ta’ valur miżjud għoli.

Promozzjoni tat-tkabbir industrijali 
sostenibbli bil-faċilitazzjoni ta’ bidla 
strateġika fl-Ewropa minn manifattura 
bbażata fuq l-ispejjeż għal approċċ ibbażat 
fuq il-ħolqien ta’ valur miżjud għoli, l-
effiċjenza fl-użu tal-materjali u sistemi 
b'ċirkwit magħluq.

Or. en

Emenda 1153
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Promozzjoni tat-tkabbir industrijali 
sostenibbli bil-faċilitazzjoni ta’ bidla 
strateġika fl-Ewropa minn manifattura 
bbażata fuq l-ispejjeż għal approċċ ibbażat 
fuq il-ħolqien ta’ valur miżjud għoli.

Promozzjoni tat-tkabbir industrijali 
sostenibbli bil-faċilitazzjoni ta’ bidla 
strateġika fl-Ewropa minn manifattura 
bbażata fuq l-ispejjeż għal approċċ ibbażat 
fuq il-ħolqien ta’ valur miżjud għoli bi 
żviluppi innovattivi.

Or. en

Emenda 1154
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Teknoloġiji li jiffaċilitaw bini b’użu 
effiċjenti tal-Enerġija

(b) Teknoloġiji li jiffaċilitaw bini b’użu 
effiċjenti tal-Enerġija u teknoloġiji li 
jagħmulha posibbli li jkun hemm bini 
b'impatt żgħir fuq l-ambjent

Or. en
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Emenda 1155
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u l-
emissjonijiet tad-CO2 bl-iżvilupp u l-
iskjerament ta’ teknoloġiji sostenibbli tal-
kostruzzjoni.

Tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u l-
emissjonijiet tad-CO2 bir-riċerka, bl-
iżvilupp u l-iskjerament ta’ teknoloġiji 
sostenibbli tal-kostruzzjoni li jindirizzaw 
il-katina sħiħa tal-valur u jrawmu 
innovazzjonijiet transsettorjali u 
multidixxiplinari filwaqt li jagħmlulha 
possibbli li jkun hemm mudelli 
kummerċjali ġodda u proposti ta' valur 
ġodda għaċ-ċittadini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi enfasizzat ir-rwol importanti tar-riċerka u l-innovazzjoni fis-settur tal-
kostruzzjoni, kif ukoll il-valur ta' sinerġiji transsettorjali u multidixxiplinari li għandhom 
ikunu konnessi miegħu.

Emenda 1156
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u l-
emissjonijiet tad-CO2 bl-iżvilupp u l-
iskjerament ta’ teknoloġiji sostenibbli tal-
kostruzzjoni.

Tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u l-
emissjonijiet tad-CO2 bir-riċerka, bl-
iżvilupp u l-iskjerament ta’ teknoloġiji 
sostenibbli tal-kostruzzjoni li jindirizzaw 
il-katina sħiħa tal-valur u jrawmu 
innovazzjonijiet transsettorjali u 
multidixxiplinari filwaqt li jagħmlulha 
possibbli li jkun hemm mudelli 
kummerċjali ġodda u proposti ta' valur 
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ġodda għaċ-ċittadini.

Or. en

Emenda 1157
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u l-
emissjonijiet tad-CO2 bl-iżvilupp u l-
iskjerament ta’ teknoloġiji sostenibbli tal-
kostruzzjoni.

It-titjib fl-użu effiċjenti tal-enerġija u t-
tnaqqis tal-emisjonijiet tad-CO2 bl-
iżvilupp u l-iskjerament ta’ teknoloġiji 
sostenibbli tal-kostruzzjoni.

Or. it

Emenda 1158
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u l-
emissjonijiet tad-CO2 bl-iżvilupp u l-
iskjerament ta’ teknoloġiji sostenibbli tal-
kostruzzjoni.

Tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u l-
emissjonijiet tad-CO2 bl-iżvilupp u l-
iskjerament ta’ teknoloġiji sostenibbli tal-
kostruzzjoni kif ukoll it-tnaqqis tal-impatt 
ambjentali globali tal-bini.

Or. en

Emenda 1159
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – punt b – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u l-
emissjonijiet tad-CO2 bl-iżvilupp u l-
iskjerament ta’ teknoloġiji sostenibbli tal-
kostruzzjoni.

Tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u l-
emissjonijiet tad-CO2 bl-iżvilupp u l-
iskjerament ta’ teknoloġiji sostenibbli tal-
kostruzzjoni, tal-awtomatizzazzjoni u tal-
kontroll.

Or. en

Emenda 1160
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Teknoloġiji sostenibbli u b’karbonju 
baxx f’industriji ta’ pproċessar b’użu 
intensiv ta’ enerġija

(c) Teknoloġiji sostenibbli, b'impatt 
ambjentali żgħir u b’karbonju baxx 
f’industriji ta’ pproċessar 

Or. fr

Emenda 1161
Henri Weber

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Teknoloġiji sostenibbli u b’karbonju 
baxx f’industriji ta’ pproċessar b’użu 
intensiv ta’ enerġija

(c) Teknoloġiji sostenibbli, b'impatt 
ambjentali żgħir u b’karbonju baxx 
f’industriji ta’ pproċessar b’użu intensiv ta’ 
enerġija

Or. fr

Emenda 1162
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Teknoloġiji sostenibbli u b’karbonju 
baxx f’industriji ta’ pproċessar b’użu 
intensiv ta’ enerġija

(c) Teknoloġiji sostenibbli u 
b’emissjonijiet baxxi f’industriji ta’ 
pproċessar b’użu intensiv ta’ enerġija

Or. en

Emenda 1163
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Teknoloġiji sostenibbli u b’karbonju 
baxx f’industriji ta’ pproċessar b’użu 
intensiv ta’ enerġija

(c) Teknoloġiji sostenibbli u b’karbonju 
baxx f’industriji ta’ pproċessar b’użu 
intensiv ta’ enerġija u ta' riżorsi

Or. en

Emenda 1164
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żieda tal-kompetittività tal-industriji tal-
ipproċessar, billi jittejbu drastikament l-
effiċjenzi fir-riżorsi u fl-enerġija u billi 
jitnaqqas l-impatt ambjentali ta’ tali 
attivitajiet industrijali fil-katina kollha tal-
valur, filwaqt li tiġi promossa l-adozzjoni 
ta’ teknoloġiji b’livell baxx ta’ karbonju.

Żieda tal-kompetittività tal-industriji tal-
ipproċessar, billi jittejbu drastikament l-
effiċjenzi fir-riżorsi u fl-enerġija u billi 
jitnaqqas l-impatt ambjentali ta’ tali 
attivitajiet industrijali fil-katina kollha tal-
valur, filwaqt li tiġi promossa l-adozzjoni 
ta’ teknoloġiji b’livell baxx ta’ karbonju, 
inkluża l-integrazzjoni ta' sorsi ta' 
enerġija rinnovabbli u sistemi ta' kontroll 
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intelliġenti u avvanzati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-integrazzjoni ta' sorsi rinnovabbli ta' enerġija fi proċessi industrijali għandha tiġi 
promossa biex isir progress lejn proċessi industrijali termali b'livell baxx ta' karbonju.

Emenda 1165
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żieda tal-kompetittività tal-industriji tal-
ipproċessar, billi jittejbu drastikament l-
effiċjenzi fir-riżorsi u fl-enerġija u billi 
jitnaqqas l-impatt ambjentali ta’ tali 
attivitajiet industrijali fil-katina kollha tal-
valur, filwaqt li tiġi promossa l-adozzjoni 
ta’ teknoloġiji b’livell baxx ta’ karbonju.

Żieda tal-kompetittività tal-industriji tal-
ipproċessar, billi jittejbu drastikament l-
effiċjenzi fir-riżorsi u fl-enerġija u billi 
jitnaqqas l-impatt ambjentali ta’ tali 
attivitajiet industrijali fil-katina kollha tal-
valur, filwaqt li tiġi promossa l-adozzjoni 
ta’ teknoloġiji b’livell baxx ta’ karbonju, 
inkluża l-integrazzjoni ta' forom 
rinnovabbli ta' enerġija u sistemi ta' 
monitoraġġ intelliġenti u avvanzati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-integrazzjoni ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli fi proċessi industrijali termali għandha tiġi 
inkoraġġita biex dawn il-proċessi jiġu dekarbonizzati.

Emenda 1166
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żieda tal-kompetittività tal-industriji tal-
ipproċessar, billi jittejbu drastikament l-

Żieda tal-kompetittività tal-industriji tal-
ipproċessar, billi jittejbu drastikament l-
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effiċjenzi fir-riżorsi u fl-enerġija u billi 
jitnaqqas l-impatt ambjentali ta’ tali 
attivitajiet industrijali fil-katina kollha tal-
valur, filwaqt li tiġi promossa l-adozzjoni 
ta’ teknoloġiji b’livell baxx ta’ karbonju.

effiċjenzi fir-riżorsi u fl-enerġija u billi 
jitnaqqas l-impatt ambjentali ta’ tali 
attivitajiet industrijali fil-katina kollha tal-
valur, filwaqt li tiġi promossa l-adozzjoni 
ta’ teknoloġiji sostenibbli b’livell baxx ta’ 
karbonju u l-bidla għal proċessi 
industrijali alternattivi aktar sostenibbli.

Or. en

Emenda 1167
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żieda tal-kompetittività tal-industriji tal-
ipproċessar, billi jittejbu drastikament l-
effiċjenzi fir-riżorsi u fl-enerġija u billi 
jitnaqqas l-impatt ambjentali ta’ tali 
attivitajiet industrijali fil-katina kollha tal-
valur, filwaqt li tiġi promossa l-adozzjoni 
ta’ teknoloġiji b’livell baxx ta’ karbonju.

Żieda tal-kompetittività tal-industriji tal-
ipproċessar, billi jittejbu drastikament l-
effiċjenzi fir-riżorsi u fl-enerġija u billi 
jitnaqqas l-impatt ambjentali ta’ tali 
attivitajiet industrijali fil-katina kollha tal-
valur, filwaqt li tiġi promossa l-adozzjoni 
ta’ teknoloġiji b’livell baxx ta’ karbonju, 
pereżempju l-iżvilupp ta' katalisti ġodda 
għal proċessi effiċjenti li ma jagħmlux 
ħsara lill-ambjent.

Or. en

Emenda 1168
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żieda tal-kompetittività tal-industriji tal-
ipproċessar, billi jittejbu drastikament l-
effiċjenzi fir-riżorsi u fl-enerġija u billi 
jitnaqqas l-impatt ambjentali ta’ tali 

Żieda tal-kompetittività tal-industriji tal-
ipproċessar, billi jittejbu drastikament l-
effiċjenzi fir-riżorsi u fl-enerġija u billi 
jitnaqqas l-impatt ambjentali ta’ tali 
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attivitajiet industrijali fil-katina kollha tal-
valur, filwaqt li tiġi promossa l-adozzjoni 
ta’ teknoloġiji b’livell baxx ta’ karbonju.

attivitajiet industrijali fil-katina kollha tal-
valur, filwaqt li tiġi promossa l-adozzjoni 
ta’ teknoloġiji, proċessi u materjali li 
jużaw l-enerġija u r-riżorsi b'mod
effiċjenti. 

Or. en

Emenda 1169
Andrzej Grzyb, Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Żieda tal-kompetittività tal-industriji tal-
ipproċessar, billi jittejbu drastikament l-
effiċjenzi fir-riżorsi u fl-enerġija u billi 
jitnaqqas l-impatt ambjentali ta’ tali 
attivitajiet industrijali fil-katina kollha tal-
valur, filwaqt li tiġi promossa l-adozzjoni 
ta’ teknoloġiji b’livell baxx ta’ karbonju.

Żieda tal-kompetittività tal-industriji tal-
ipproċessar, billi jittejbu drastikament l-
effiċjenzi fir-riżorsi u fl-enerġija u billi 
jitnaqqas l-impatt ambjentali ta’ tali 
attivitajiet industrijali fil-katina kollha tal-
valur, filwaqt li tiġi promossa l-adozzjoni 
ta’ teknoloġiji b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet.

Or. en

Emenda 1170
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – punt d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Derivazzjoni ta’ kunċetti u metodoloġiji 
għal mudelli kummerċjali adattabbli u 
‘bbażati fuq l-għarfien’ li jintużaw 
f’approċċi personalizzati.

Derivazzjoni ta’ kunċetti u metodoloġiji 
għal mudelli kummerċjali adattabbli u 
‘bbażati fuq l-għarfien’ li jintużaw 
f’approċċi personalizzati. Appoġġ għall-
iżvilupp ta' mudelli kummerċjali ġodda 
tal-ekoinnovazzjoni u ta' approċċi 
alternattivi ta' produzzjoni fir-rigward tar-
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riżorsi.

Or. en

Emenda 1171
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-ispazju huwa li titrawwem 
industrija spazjali kompetittiva u 
innovattiva u komunità tar-riċerka għall-
iżvilupp u l-isfruttar tal-infrastruttura 
spazjali biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet futuri 
tal-politika tal-Unjoni u tas-soċjetà.

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-ispazju huwa, minn naħa,
li tagħmilha posibbli li jkun hemm 
kapaċità Ewropea li tikkonċepixxi, 
tiżviluppa, tniedi, topera u tisfrutta sistemi 
spazjali u, min-naħa l-oħra, li titrawwem 
industrija spazjali kompetittiva u 
innovattiva u komunità tar-riċerka għall-
iżvilupp u l-isfruttar tal-infrastruttura 
spazjali biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet futuri 
tal-politika tal-Unjoni u tas-soċjetà u jiġi 
appoġġat it-tkabbir ekonomiku, filwaqt li 
tkun possibbli l-implimentazzjoni ta' 
diversi politiki Ewropej importanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jitqies li nofs il-faturat tal-industrija spazjali Ewropea jiddependi fuq is-suq 
kummerċjali (sitwazzjoni unika fid-dinja), il-kompetittività, l-innovazzjoni u l-kapaċità li 
jinżammu l-kapaċitajiet biex jiġu provduti l-prodotti strateġiċi mitluba jirrikjedu appoġġ 
ekonomiku. Mingħajr dan, l-indipendenza Ewropea f'dan is-settur tinsab f'riskju.

Emenda 1172
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-ispazju huwa li titrawwem 
industrija spazjali kompetittiva u 
innovattiva u komunità tar-riċerka għall-
iżvilupp u l-isfruttar tal-infrastruttura 
spazjali biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet futuri 
tal-politika tal-Unjoni u tas-soċjetà.

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-ispazju huwa li titrawwem 
industrija spazjali kompetittiva u 
innovattiva u komunità tar-riċerka għall-
iżvilupp u l-isfruttar tal-infrastruttura, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi spazjali biex 
jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet futuri tal-politika 
tal-Unjoni u tas-soċjetà.

Or. en

Emenda 1173
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-ispazju huwa li titrawwem 
industrija spazjali kompetittiva u 
innovattiva u komunità tar-riċerka għall-
iżvilupp u l-isfruttar tal-infrastruttura 
spazjali biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet futuri 
tal-politika tal-Unjoni u tas-soċjetà.

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-ispazju huwa li titrawwem 
industrija spazjali kompetittiva u 
innovattiva u komunità tar-riċerka għall-
iżvilupp u l-isfruttar tal-infrastruttura 
spazjali, kif ukoll l-applikazzjonijiet u s-
servizzi, biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
futuri tal-politika tal-Unjoni u tas-soċjetà.

Or. fr

Emenda 1174
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-ispazju huwa li titrawwem 

L-objettiv speċifiku tar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-ispazju huwa li titrawwem 
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industrija spazjali kompetittiva u 
innovattiva u komunità tar-riċerka għall-
iżvilupp u l-isfruttar tal-infrastruttura 
spazjali biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet futuri 
tal-politika tal-Unjoni u tas-soċjetà.

industrija spazjali kompetittiva u 
innovattiva u komunità tar-riċerka għall-
isfruttar tal-infrastruttura spazjali biex jiġu 
ssodisfati l-ħtiġijiet futuri tal-politika tal-
Unjoni u tas-soċjetà.

Or. en

Emenda 1175
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tisħiħ tas-settur spazjali Ewropew billi 
tingħata spinta lir-riċerka u l-innovazzjoni 
spazjali huwa essenzjali biex tinżamm u 
tiġi salvagwardjata l-kapaċità tal-Ewropa 
ta’ aċċess għall-ispazju u operazzjonijiet 
spazjali b’appoġġ għall-politiki tal-Unjoni, 
l-interessi strateġiċi internazzjonali u l-
kompetittività fost in-nazzjonijiet stabbiliti 
u dawk emerġenti li jwettqu operazzjonijiet 
spazjali.

It-tisħiħ tas-settur spazjali Ewropew billi 
tingħata spinta lir-riċerka u l-innovazzjoni 
spazjali huwa essenzjali biex tinżamm u 
tiġi salvagwardjata l-kapaċità tal-Ewropa 
ta’ aċċess għall-ispazju u operazzjonijiet 
spazjali b’appoġġ għall-politiki tal-Unjoni, 
l-interessi strateġiċi internazzjonali u l-
kompetittività fost in-nazzjonijiet stabbiliti 
u dawk emerġenti li jwettqu operazzjonijiet 
spazjali. L-attivitajiet għandhom jiġu 
zviluppati u implimentati b'mod 
kumplimentari bejn l-UE, l-ESA u l-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 1176
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tisħiħ tas-settur spazjali Ewropew billi 
tingħata spinta lir-riċerka u l-innovazzjoni 
spazjali huwa essenzjali biex tinżamm u 

It-tisħiħ tas-settur spazjali Ewropew billi 
tingħata spinta lir-riċerka u l-innovazzjoni 
spazjali fil-komunikazzjoni elettronika, l-
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tiġi salvagwardjata l-kapaċità tal-Ewropa 
ta’ aċċess għall-ispazju u operazzjonijiet 
spazjali b’appoġġ għall-politiki tal-Unjoni, 
l-interessi strateġiċi internazzjonali u l-
kompetittività fost in-nazzjonijiet stabbiliti 
u dawk emerġenti li jwettqu operazzjonijiet 
spazjali.

osservazzjoni tad-dinja, in-navigazzjoni, 
ix-xjenza u l-esplorazzjoni huwa essenzjali 
biex tinżamm u tiġi salvagwardjata l-
kapaċità tal-Ewropa ta’ aċċess għall-
ispazju u operazzjonijiet spazjali b’appoġġ 
għall-politiki tal-Unjoni, l-interessi 
strateġiċi internazzjonali u l-kompetittività 
fost in-nazzjonijiet stabbiliti u dawk 
emerġenti li jwettqu operazzjonijiet 
spazjali.

Or. en

Emenda 1177
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tisħiħ tas-settur spazjali Ewropew billi 
tingħata spinta lir-riċerka u l-innovazzjoni 
spazjali huwa essenzjali biex tinżamm u 
tiġi salvagwardjata l-kapaċità tal-Ewropa 
ta’ aċċess għall-ispazju u operazzjonijiet 
spazjali b’appoġġ għall-politiki tal-Unjoni, 
l-interessi strateġiċi internazzjonali u l-
kompetittività fost in-nazzjonijiet stabbiliti 
u dawk emerġenti li jwettqu operazzjonijiet 
spazjali.

It-tisħiħ tas-settur spazjali Ewropew billi 
tingħata spinta lir-riċerka u l-innovazzjoni 
fl-oqsma tal-osservazzjoni tad-dinja, in-
navigazzjoni, it-telekomunikazzjoni, ix-
xjenza u l-esplorazzjoni huwa essenzjali 
biex tinżamm u tiġi salvagwardjata l-
kapaċità tal-Ewropa ta’ aċċess għall-
ispazju u operazzjonijiet spazjali b’appoġġ 
għall-politiki tal-Unjoni, l-interessi 
strateġiċi internazzjonali u l-kompetittività 
fost in-nazzjonijiet stabbiliti u dawk 
emerġenti li jwettqu operazzjonijiet 
spazjali.

Or. fr

Emenda 1178
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tisħiħ tas-settur spazjali Ewropew billi 
tingħata spinta lir-riċerka u l-innovazzjoni 
spazjali huwa essenzjali biex tinżamm u 
tiġi salvagwardjata l-kapaċità tal-Ewropa 
ta’ aċċess għall-ispazju u operazzjonijiet 
spazjali b’appoġġ għall-politiki tal-Unjoni, 
l-interessi strateġiċi internazzjonali u l-
kompetittività fost in-nazzjonijiet stabbiliti 
u dawk emerġenti li jwettqu operazzjonijiet 
spazjali.

It-tisħiħ tas-settur spazjali Ewropew, 
pubbliku u privat, billi tingħata spinta lir-
riċerka u l-innovazzjoni spazjali huwa 
essenzjali biex tinżamm u tiġi 
salvagwardjata l-kapaċità tal-Ewropa ta’ 
aċċess għall-ispazju u operazzjonijiet 
spazjali b’appoġġ għall-politiki tal-Unjoni, 
l-interessi strateġiċi internazzjonali u l-
kompetittività fost in-nazzjonijiet u l-
kumpaniji stabbiliti u dawk emerġenti li 
jwettqu operazzjonijiet spazjali.

Or. en

Emenda 1179
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispazju huwa mezz importanti, iżda ta’ 
sikwit inviżibbli, li jippermetti r-
realizzazzjoni ta’ diversi servizzi u prodotti 
li huma kruċjali għas-soċjetà moderna tal-
lum, bħat-tbassir tat-temp għan-
navigazzjoni, il-komunikazzjoni u l-
informazzjoni ġeografika. Il-formulazzjoni 
u l-implimentazzjoni tal-politika f’livell 
Ewropew, nazzjonali u reġjonali 
jiddependu dejjem aktar fuq informazzjoni 
li ġejja mill-ispazju. Is-settur spazjali 
globali qed jikber u jespandi malajr 
f’reġjuni ġodda (eż. iċ-Ċina u l-Amerika 
t’Isfel). L-industrija Ewropea attwalment 
hija esportatur kunsiderevoli ta’ satelliti 
tal-aqwa kwalità għal skopijiet 
kummerċjali u xjentifiċi. Il-kompetizzjoni 
globali li dejjem tiżdied qed tkun ta’ 
theddida għall-pożizzjoni tal-Ewropa f’dan 
il-qasam. Għaldaqstant, l-Ewropa għandha 
interess biex tiżgura li l-industrija tagħha 

L-ispazju huwa mezz importanti, iżda ta’ 
sikwit inviżibbli, li jippermetti r-
realizzazzjoni ta’ diversi servizzi u prodotti 
li huma kruċjali għas-soċjetà moderna tal-
lum, bħan-navigazzjoni u l-
komunikazzjoni, kif ukoll it-tbassir tat-
temp u l-informazzjoni ġeografika li 
tinkiseb mill-Osservazzjoni tad-Dinja 
permez tas-satelliti. Il-formulazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politika f’livell 
Ewropew, nazzjonali u reġjonali 
jiddependu dejjem aktar fuq informazzjoni 
li ġejja mill-ispazju. Is-settur spazjali 
globali qed jikber u jespandi malajr 
f’reġjuni ġodda (eż. iċ-Ċina u l-Amerika 
t’Isfel). L-industrija spazjali Ewropea, 
minkejja l-kriżi ekonomika, għad 
għandha livell teknoloġiku minn fost l-
aqwa fid-dinja. Dawn il-kapaċitajiet 
ipoġġu lill-Ewropa fuq quddiem nett fix-
xjenzi Spazjali u tad-Dinja u jsaħħu l-
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tkompli tiffjorixxi f’dan is-suq daqstant 
kompetittiv. Barra minn hekk, dejta mis-
satelliti xjentifiċi Ewropej irriżultaw 
f’uħud mill-iskoperti xjentifiċi l-aktar 
sinifikanti f’dawn l-aħħar għexieren ta’ 
snin fix-xjenzi terrestri u l-astronomija. 
Minħabba din il-kapaċità unika, is-settur 
spazjali Ewropew għandu rwol kritiku fl-
indirizzar tal-isfidi identifikati mill-
Ewropa 2020.

industrija Ewropea fis-swieq 
kummerċjali. F'dan il-kuntest, l-appoġġ 
għall-kompetittività tal-katina kollha tal-
provvista tal-industrija Spazjali Ewropea 
hija sfida ewlenija, li għandha tiġi 
indirizzata permezz ta' politika adegwata 
ta' riċerka u żvilupp u li għandha tkun 
organizzata fl-Ewropa kollha biex jiġi 
żgurat li l-industrija Ewropea tkompli 
tlaħħaq mal-kompetituri internazzjonali 
tagħha, appoġġata b'mod qawwi minn 
swieq domestiċi b'saħħithom. L-industrija 
Ewropea attwalment hija esportatur 
kunsiderevoli ta’ satelliti tal-aqwa kwalità 
għal skopijiet kummerċjali u xjentifiċi. Il-
kompetizzjoni globali li dejjem tiżdied qed 
tkun ta’ theddida għall-pożizzjoni tal-
Ewropa f’dan il-qasam. Għaldaqstant, l-
Ewropa għandha interess biex tiżgura li l-
industrija tagħha tkompli tiffjorixxi f’dan 
is-suq daqstant kompetittiv. Barra minn 
hekk, dejta mis-satelliti u mis-sondi 
xjentifiċi Ewropej irriżultaw f’uħud mill-
iskoperti xjentifiċi l-aktar sinifikanti 
f’dawn l-aħħar għexieren ta’ snin fix-xjenzi 
terrestri, fil-fiżika fundamentali u l-
astronomija. Minħabba din il-kapaċità 
unika, is-settur spazjali Ewropew għandu 
rwol kritiku fl-indirizzar tal-isfidi 
identifikati mill-Ewropa 2020.

Or. en

Emenda 1180
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispazju huwa mezz importanti, iżda ta’ 
sikwit inviżibbli, li jippermetti r-
realizzazzjoni ta’ diversi servizzi u prodotti 
li huma kruċjali għas-soċjetà moderna tal-
lum, bħat-tbassir tat-temp għan-

L-ispazju huwa mezz importanti, iżda ta’ 
sikwit inviżibbli, li jippermetti r-
realizzazzjoni ta’ diversi servizzi u prodotti 
li huma kruċjali għas-soċjetà moderna tal-
lum, bħan-navigazzjoni, il-komunikazzjoni, 
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navigazzjoni, il-komunikazzjoni u l-
informazzjoni ġeografika. Il-formulazzjoni 
u l-implimentazzjoni tal-politika f’livell 
Ewropew, nazzjonali u reġjonali 
jiddependu dejjem aktar fuq informazzjoni 
li ġejja mill-ispazju. Is-settur spazjali 
globali qed jikber u jespandi malajr 
f’reġjuni ġodda (eż. iċ-Ċina u l-Amerika 
t’Isfel). L-industrija Ewropea attwalment 
hija esportatur kunsiderevoli ta’ satelliti 
tal-aqwa kwalità għal skopijiet 
kummerċjali u xjentifiċi. Il-kompetizzjoni 
globali li dejjem tiżdied qed tkun ta’ 
theddida għall-pożizzjoni tal-Ewropa f’dan 
il-qasam. Għaldaqstant, l-Ewropa għandha 
interess biex tiżgura li l-industrija tagħha 
tkompli tiffjorixxi f’dan is-suq daqstant 
kompetittiv. Barra minn hekk, dejta mis-
satelliti xjentifiċi Ewropej irriżultaw 
f’uħud mill-iskoperti xjentifiċi l-aktar 
sinifikanti f’dawn l-aħħar għexieren ta’ 
snin fix-xjenzi terrestri u l-astronomija. 
Minħabba din il-kapaċità unika, is-settur 
spazjali Ewropew għandu rwol kritiku fl-
indirizzar tal-isfidi identifikati mill-
Ewropa 2020.

it-tbassir tat-temp u l-informazzjoni 
ġeografika. Il-formulazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politika f’livell 
Ewropew, nazzjonali u reġjonali 
jiddependu dejjem aktar fuq informazzjoni 
li ġejja mill-ispazju. Is-settur spazjali 
globali qed jikber u jespandi malajr 
f’reġjuni ġodda (eż. iċ-Ċina u l-Amerika 
t’Isfel). L-industrija Ewropea attwalment 
hija esportatur kunsiderevoli ta’ satelliti 
tal-aqwa kwalità għal skopijiet 
kummerċjali (l-aktar fis-settur tal-
komunikazzjoni elettronika) u xjentifiċi. 
Il-kompetizzjoni globali li dejjem tiżdied 
qed tkun ta’ theddida għall-pożizzjoni tal-
Ewropa f’dan il-qasam. Għaldaqstant, l-
Ewropa għandha interess biex tiżgura li l-
industrija tagħha tkompli tiffjorixxi f’dan 
is-suq daqstant kompetittiv. Barra minn 
hekk, dejta mis-satelliti xjentifiċi Ewropej 
irriżultaw f’uħud mill-iskoperti xjentifiċi l-
aktar sinifikanti f’dawn l-aħħar għexieren 
ta’ snin fix-xjenzi terrestri u l-astronomija. 
Minħabba din il-kapaċità unika, is-settur 
spazjali Ewropew għandu rwol kritiku fl-
indirizzar tal-isfidi identifikati mill-
Ewropa 2020.

Or. en

Emenda 1181
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispazju huwa mezz importanti, iżda ta’ 
sikwit inviżibbli, li jippermetti r-
realizzazzjoni ta’ diversi servizzi u prodotti 
li huma kruċjali għas-soċjetà moderna tal-
lum, bħat-tbassir tat-temp għan-
navigazzjoni, il-komunikazzjoni u l-
informazzjoni ġeografika. Il-formulazzjoni 
u l-implimentazzjoni tal-politika f’livell 

L-ispazju huwa mezz importanti, iżda ta’ 
sikwit inviżibbli, li jippermetti r-
realizzazzjoni ta’ diversi servizzi u prodotti 
li huma kruċjali għas-soċjetà moderna tal-
lum, bħan-navigazzjoni, il-komunikazzjoni, 
it-tbassir tat-temp u l-informazzjoni 
ġeografika. Il-formulazzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politika f’livell 
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Ewropew, nazzjonali u reġjonali 
jiddependu dejjem aktar fuq informazzjoni 
li ġejja mill-ispazju. Is-settur spazjali 
globali qed jikber u jespandi malajr 
f’reġjuni ġodda (eż. iċ-Ċina u l-Amerika 
t’Isfel). L-industrija Ewropea attwalment 
hija esportatur kunsiderevoli ta’ satelliti 
tal-aqwa kwalità għal skopijiet 
kummerċjali u xjentifiċi. Il-kompetizzjoni 
globali li dejjem tiżdied qed tkun ta’ 
theddida għall-pożizzjoni tal-Ewropa f’dan 
il-qasam. Għaldaqstant, l-Ewropa għandha 
interess biex tiżgura li l-industrija tagħha 
tkompli tiffjorixxi f’dan is-suq daqstant 
kompetittiv. Barra minn hekk, dejta mis-
satelliti xjentifiċi Ewropej irriżultaw 
f’uħud mill-iskoperti xjentifiċi l-aktar 
sinifikanti f’dawn l-aħħar għexieren ta’ 
snin fix-xjenzi terrestri u l-astronomija. 
Minħabba din il-kapaċità unika, is-settur 
spazjali Ewropew għandu rwol kritiku fl-
indirizzar tal-isfidi identifikati mill-
Ewropa 2020.

Ewropew, nazzjonali u reġjonali 
jiddependu dejjem aktar fuq informazzjoni 
li ġejja mill-ispazju. Is-settur spazjali 
globali qed jikber u jespandi malajr 
f’reġjuni ġodda (eż. iċ-Ċina, l-Amerika 
t’Isfel u l-Afrika). L-industrija Ewropea 
attwalment hija esportatur kunsiderevoli ta’ 
satelliti tal-aqwa kwalità għal skopijiet 
kummerċjali u xjentifiċi. Il-kompetizzjoni 
globali li dejjem tiżdied qed tkun ta’ 
theddida għall-pożizzjoni tal-Ewropa f’dan 
il-qasam. Għaldaqstant, l-Ewropa għandha 
interess biex tiżgura li l-industrija tagħha 
tkompli tiffjorixxi f’dan is-suq daqstant 
kompetittiv. Barra minn hekk, dejta mis-
satelliti xjentifiċi Ewropej irriżultaw 
f’uħud mill-iskoperti xjentifiċi l-aktar 
sinifikanti f’dawn l-aħħar għexieren ta’ 
snin fix-xjenzi terrestri u l-astronomija. 
Minħabba din il-kapaċità unika, is-settur 
spazjali Ewropew għandu rwol kritiku fl-
indirizzar tal-isfidi identifikati mill-
Ewropa 2020.

Or. en

Emenda 1182
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka, l-iżvilupp tat-teknoloġija u l-
innovazzjoni jappoġġaw il-kapaċitajiet fl-
ispazju li huma vitali għas-soċjetà 
Ewropea. Filwaqt li l-Istati Uniti tal-
Amerika jonfqu madwar 25 % tal-baġit 
tagħhom maħsub għall-ispazju fuq ir-R&Ż, 
l-Unjoni tonfoq inqas minn 10 %. Barra 
minn hekk, ir-riċerka spazjali fl-Unjoni 
hija frammentata fil-programmi nazzjonali 
ta’ xi ftit Stati Membri. Sabiex jinżamm il-
vantaġġ teknoloġiku u kompetittiv, hija 
meħtieġa azzjoni fil-livell tal-Unjoni biex 

Ir-riċerka, l-iżvilupp tat-teknoloġija u l-
innovazzjoni jappoġġaw il-kapaċitajiet fl-
ispazju li huma vitali għas-soċjetà 
Ewropea. Filwaqt li l-Istati Uniti tal-
Amerika jonfqu madwar 25 % tal-baġit 
tagħhom maħsub għall-ispazju fuq ir-R&Ż, 
l-Unjoni tonfoq inqas minn 10 %. Barra 
minn hekk, ir-riċerka spazjali fl-Unjoni 
hija frammentata fil-programmi nazzjonali 
ta’ xi ftit Stati Membri u fil-programmi 
tal-ESA. Sabiex jinżamm il-vantaġġ 
teknoloġiku u kompetittiv tal-Ewropa u 
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tiġi kkoordinata r-riċerka spazjali, tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni tar-riċerkaturi 
mill-Istati Membri kollha u jitnaqqsu l-
ostakoli għall-proġetti kollaborattivi dwar 
ir-riċerka spazjali bejn il-pajjiżi. Dan 
jeħtieġ li jsir b’koordinazzjoni mal-
Aġenzija Spazjali Ewropea, li rnexxielha 
timmaniġġja l-iżvilupp satellitari 
industrijali u missjonijiet fl-ispazju remot 
fuq bażi intergovernattiva ma’ subsett tal-
Istati Membri sa mill-1975. Barra minn 
hekk, l-informazzjoni pprovduta mis-
satelliti Ewropej toffri potenzjal li jikber 
għal aktar żvilupp ta’ servizzi downstream 
innovattivi bbażati fuq is-satelliti. Dan 
huwa settur ta’ attività tipika għall-SMEs u 
għandu jkun appoġġat minn miżuri ta’ 
riċerka u innovazzjoni sabiex jieħu l-
benefiċċji kollha ta' din l-opportunità, u 
speċjalment tal-investimenti konsiderevoli 
magħmula fuq iż-żewġ inizjattivi mexxejja 
tal-Unjoni, Galileo u GMES.

jittieħed kapital mill-investimenti, fi żmien 
ta' kriżi finanzarja u nuqqasijiet baġitarji, 
hija meħtieġa azzjoni fil-livell tal-Unjoni 
flimkien mal-attivitajiet ta' riċerka
spazjali tal-Istati Membri, tal-ESA u tal-
industrija. It-tħejjija tal-Aġenda ta' 
Riċerka Strateġika, bl-involviment tal-
Industrija, il-KE u l-aġenziji spazjali 
għandha għalhekk tkun soluzzjoni biex 
tiġi appoġġata viżjoni definita aħjar ta' 
mogħdijiet teknoloġiċi futuri għas-settur 
spazjali Ewropew. Azzjoni fil-livell tal-
Unjoni hija meħtieġa wkoll biex tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni tar-riċerkaturi 
mill-Istati Membri kollha u jitnaqqsu l-
ostakoli għall-proġetti kollaborattivi dwar 
ir-riċerka spazjali bejn il-pajjiżi. Barra 
minn hekk, l-informazzjoni pprovduta mis-
satelliti Ewropej toffri potenzjal li jikber 
għal aktar żvilupp ta’ servizzi downstream 
innovattivi bbażati fuq is-satelliti. Dan 
huwa settur ta’ attività tipika għall-SMEs u 
għandu jkun appoġġat minn miżuri ta’ 
riċerka u innovazzjoni sabiex jieħu l-
benefiċċji kollha ta' din l-opportunità, u 
speċjalment tal-investimenti konsiderevoli 
magħmula fuq iż-żewġ inizjattivi mexxejja 
tal-Unjoni, Galileo u GMES.

Or. en

Emenda 1183
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka, l-iżvilupp tat-teknoloġija u l-
innovazzjoni jappoġġaw il-kapaċitajiet fl-
ispazju li huma vitali għas-soċjetà 
Ewropea. Filwaqt li l-Istati Uniti tal-
Amerika jonfqu madwar 25 % tal-baġit 
tagħhom maħsub għall-ispazju fuq ir-R&Ż, 
l-Unjoni tonfoq inqas minn 10 %. Barra 

Ir-riċerka, l-iżvilupp tat-teknoloġija u l-
innovazzjoni jappoġġaw il-kapaċitajiet fl-
ispazju li huma vitali għas-soċjetà 
Ewropea. Filwaqt li l-Istati Uniti tal-
Amerika jonfqu madwar 25 % tal-baġit 
tagħhom maħsub għall-ispazju fuq ir-R&Ż, 
l-Unjoni tonfoq inqas minn 10 %. Barra 
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minn hekk, ir-riċerka spazjali fl-Unjoni 
hija frammentata fil-programmi nazzjonali 
ta’ xi ftit Stati Membri. Sabiex jinżamm il-
vantaġġ teknoloġiku u kompetittiv, hija 
meħtieġa azzjoni fil-livell tal-Unjoni biex 
tiġi kkoordinata r-riċerka spazjali, tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni tar-riċerkaturi 
mill-Istati Membri kollha u jitnaqqsu l-
ostakoli għall-proġetti kollaborattivi dwar 
ir-riċerka spazjali bejn il-pajjiżi. Dan 
jeħtieġ li jsir b’koordinazzjoni mal-
Aġenzija Spazjali Ewropea, li rnexxielha 
timmaniġġja l-iżvilupp satellitari 
industrijali u missjonijiet fl-ispazju remot 
fuq bażi intergovernattiva ma’ subsett tal-
Istati Membri sa mill-1975. Barra minn 
hekk, l-informazzjoni pprovduta mis-
satelliti Ewropej toffri potenzjal li jikber 
għal aktar żvilupp ta’ servizzi downstream 
innovattivi bbażati fuq is-satelliti. Dan 
huwa settur ta’ attività tipika għall-SMEs u 
għandu jkun appoġġat minn miżuri ta’ 
riċerka u innovazzjoni sabiex jieħu l-
benefiċċji kollha ta' din l-opportunità, u 
speċjalment tal-investimenti konsiderevoli 
magħmula fuq iż-żewġ inizjattivi mexxejja 
tal-Unjoni, Galileo u GMES.

minn hekk, ir-riċerka spazjali fl-Unjoni 
hija frammentata fil-programmi nazzjonali 
ta’ xi ftit Stati Membri. Sabiex jinżamm il-
vantaġġ teknoloġiku u kompetittiv, hija 
meħtieġa azzjoni fil-livell tal-Unjoni biex 
tiġi kkoordinata r-riċerka spazjali, tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni tar-riċerkaturi 
mill-Istati Membri kollha u jitnaqqsu l-
ostakoli għall-proġetti kollaborattivi dwar 
ir-riċerka spazjali bejn il-pajjiżi. Dan 
jeħtieġ li jsir b’koordinazzjoni mal-
Aġenzija Spazjali Ewropea, li rnexxielha 
timmaniġġja l-iżvilupp satellitari 
industrijali u missjonijiet fl-ispazju remot 
fuq bażi intergovernattiva ma’ subsett tal-
Istati Membri sa mill-1975. Barra minn 
hekk, l-informazzjoni pprovduta mis-
satelliti Ewropej toffri potenzjal li jikber 
għal aktar żvilupp ta’ servizzi downstream 
innovattivi bbażati fuq is-satelliti. Dan 
huwa settur ta’ attività tipika għall-SMEs u 
għandu jkun appoġġat minn miżuri ta’ 
riċerka u innovazzjoni sabiex jieħu l-
benefiċċji kollha ta' din l-opportunità, u 
speċjalment tal-investimenti konsiderevoli 
magħmula fuq iż-żewġ inizjattivi mexxejja 
tal-Unjoni, Galileo u GMES, iżda wkoll 
fis-settur tat-telekomunikazzjoni 
elettronika li għandu jikkontribwixxi biex 
jintlaħqu l-miri tal-Aġenda Diġitali tal-
Unjoni, pereżempju billi jagħlaq id-
distakk diġitali, biex b'hekk ikunu 
possibbli l-kummerċ elettroniku fit-
territorju Ewropew u konsegwentament 
jingħata kontribut għall-iżvilupp tas-Suq 
Uniku Diġitali.

Or. en

Emenda 1184
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka, l-iżvilupp tat-teknoloġija u l-
innovazzjoni jappoġġaw il-kapaċitajiet fl-
ispazju li huma vitali għas-soċjetà 
Ewropea. Filwaqt li l-Istati Uniti tal-
Amerika jonfqu madwar 25 % tal-baġit 
tagħhom maħsub għall-ispazju fuq ir-R&Ż, 
l-Unjoni tonfoq inqas minn 10 %. Barra 
minn hekk, ir-riċerka spazjali fl-Unjoni 
hija frammentata fil-programmi nazzjonali 
ta’ xi ftit Stati Membri. Sabiex jinżamm il-
vantaġġ teknoloġiku u kompetittiv, hija 
meħtieġa azzjoni fil-livell tal-Unjoni biex 
tiġi kkoordinata r-riċerka spazjali, tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni tar-riċerkaturi 
mill-Istati Membri kollha u jitnaqqsu l-
ostakoli għall-proġetti kollaborattivi dwar 
ir-riċerka spazjali bejn il-pajjiżi. Dan 
jeħtieġ li jsir b’koordinazzjoni mal-
Aġenzija Spazjali Ewropea, li rnexxielha 
timmaniġġja l-iżvilupp satellitari 
industrijali u missjonijiet fl-ispazju remot 
fuq bażi intergovernattiva ma’ subsett tal-
Istati Membri sa mill-1975. Barra minn 
hekk, l-informazzjoni pprovduta mis-
satelliti Ewropej toffri potenzjal li jikber 
għal aktar żvilupp ta’ servizzi downstream 
innovattivi bbażati fuq is-satelliti. Dan 
huwa settur ta’ attività tipika għall-SMEs u 
għandu jkun appoġġat minn miżuri ta’ 
riċerka u innovazzjoni sabiex jieħu l-
benefiċċji kollha ta' din l-opportunità, u 
speċjalment tal-investimenti konsiderevoli 
magħmula fuq iż-żewġ inizjattivi mexxejja 
tal-Unjoni, Galileo u GMES.

Ir-riċerka, l-iżvilupp tat-teknoloġija u l-
innovazzjoni jappoġġaw il-kapaċitajiet fl-
ispazju li huma vitali għas-soċjetà 
Ewropea. Filwaqt li l-Istati Uniti tal-
Amerika jonfqu madwar 25 % tal-baġit 
tagħhom maħsub għall-ispazju fuq ir-R&Ż, 
l-Unjoni tonfoq inqas minn 10 %. Barra 
minn hekk, ir-riċerka spazjali fl-Unjoni 
hija primarjament indirizzata fil-
programmi nazzjonali jew tal-ESA ta’ 
sottokategorija ta' Stati Membri tal-UE. 
Sabiex jinżamm il-vantaġġ teknoloġiku u 
kompetittiv, hija meħtieġa azzjoni fil-livell 
tal-Unjoni biex tiġi kkoordinata r-riċerka 
spazjali, tiġi promossa l-parteċipazzjoni 
tar-riċerkaturi mill-Istati Membri kollha u 
jitnaqqsu l-ostakoli għall-proġetti 
kollaborattivi dwar ir-riċerka spazjali bejn 
il-pajjiżi. Dan jeħtieġ li jsir 
b’koordinazzjoni mal-Aġenzija Spazjali 
Ewropea, li rnexxielha timmaniġġja l-
iżvilupp satellitari industrijali u 
missjonijiet fl-ispazju remot fuq bażi 
intergovernattiva ma’ subsett tal-Istati 
Membri sa mill-1975. Barra minn hekk, l-
informazzjoni pprovduta mis-satelliti 
Ewropej toffri potenzjal li jikber għal aktar 
żvilupp ta’ servizzi downstream innovattivi 
bbażati fuq is-satelliti. Dan huwa settur ta’ 
attività tipika għall-SMEs u għandu jkun 
appoġġat minn miżuri ta’ riċerka u 
innovazzjoni sabiex jieħu l-benefiċċji 
kollha ta' din l-opportunità, u speċjalment 
tal-investimenti konsiderevoli magħmula 
fuq iż-żewġ inizjattivi mexxejja tal-Unjoni, 
Galileo u GMES.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Riflessjoni aħjar tas-sitwazzjoni attwali fl-UE.
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Emenda 1185
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka, l-iżvilupp tat-teknoloġija u l-
innovazzjoni jappoġġaw il-kapaċitajiet fl-
ispazju li huma vitali għas-soċjetà 
Ewropea. Filwaqt li l-Istati Uniti tal-
Amerika jonfqu madwar 25 % tal-baġit 
tagħhom maħsub għall-ispazju fuq ir-R&Ż, 
l-Unjoni tonfoq inqas minn 10 %. Barra 
minn hekk, ir-riċerka spazjali fl-Unjoni 
hija frammentata fil-programmi nazzjonali
ta’ xi ftit Stati Membri. Sabiex jinżamm il-
vantaġġ teknoloġiku u kompetittiv, hija 
meħtieġa azzjoni fil-livell tal-Unjoni biex 
tiġi kkoordinata r-riċerka spazjali, tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni tar-riċerkaturi 
mill-Istati Membri kollha u jitnaqqsu l-
ostakoli għall-proġetti kollaborattivi dwar 
ir-riċerka spazjali bejn il-pajjiżi. Dan 
jeħtieġ li jsir b’koordinazzjoni mal-
Aġenzija Spazjali Ewropea, li rnexxielha 
timmaniġġja l-iżvilupp satellitari 
industrijali u missjonijiet fl-ispazju remot 
fuq bażi intergovernattiva ma’ subsett tal-
Istati Membri sa mill-1975. Barra minn 
hekk, l-informazzjoni pprovduta mis-
satelliti Ewropej toffri potenzjal li jikber 
għal aktar żvilupp ta’ servizzi downstream 
innovattivi bbażati fuq is-satelliti. Dan 
huwa settur ta’ attività tipika għall-SMEs u 
għandu jkun appoġġat minn miżuri ta’ 
riċerka u innovazzjoni sabiex jieħu l-
benefiċċji kollha ta' din l-opportunità, u 
speċjalment tal-investimenti konsiderevoli 
magħmula fuq iż-żewġ inizjattivi mexxejja 
tal-Unjoni, Galileo u GMES.

Ir-riċerka, l-iżvilupp tat-teknoloġija u l-
innovazzjoni jappoġġaw il-kapaċitajiet fl-
ispazju li huma vitali għas-soċjetà 
Ewropea. Filwaqt li l-Istati Uniti tal-
Amerika jonfqu madwar 25 % tal-baġit 
tagħhom maħsub għall-ispazju fuq ir-R&Ż, 
l-Unjoni tonfoq inqas minn 10 %. Barra 
minn hekk, ir-riċerka spazjali fl-Unjoni 
hija indirizzata fil-programmi tal-Istati
Membri u tal-ESA. Sabiex jinżamm il-
vantaġġ teknoloġiku u kompetittiv, hija 
meħtieġa azzjoni fil-livell tal-Unjoni biex 
tiġi kkoordinata r-riċerka spazjali, tiġi 
promossa l-parteċipazzjoni tar-riċerkaturi 
mill-Istati Membri kollha u jitnaqqsu l-
ostakoli għall-proġetti kollaborattivi dwar 
ir-riċerka spazjali bejn il-pajjiżi. Dan 
jeħtieġ li jsir b’koordinazzjoni mal-
Aġenzija Spazjali Ewropea, li rnexxielha 
timmaniġġja l-iżvilupp satellitari 
industrijali u missjonijiet fl-ispazju remot 
fuq bażi intergovernattiva ma’ subsett tal-
Istati Membri sa mill-1975. Barra minn 
hekk, l-informazzjoni pprovduta mis-
satelliti Ewropej toffri potenzjal li jikber 
għal aktar żvilupp ta’ servizzi downstream 
innovattivi bbażati fuq is-satelliti. Dan 
huwa settur ta’ attività tipika għall-SMEs u 
għandu jkun appoġġat minn miżuri ta’ 
riċerka u innovazzjoni sabiex jieħu l-
benefiċċji kollha ta' din l-opportunità, u 
speċjalment tal-investimenti konsiderevoli 
magħmula fuq iż-żewġ inizjattivi mexxejja 
tal-Unjoni, Galileo u GMES.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea għandha taderixxi mal-programmi Spazjali li diġà jeżistu tal-
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Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA), l-aġenziji spazjali nazzjonali u l-partijiet interessati 
industrijali fl-Istati Membri.

Emenda 1186
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ iddedikat għar-riċerka u l-
iżvilupp ta' applikazzjonijiet relatati mal-
ispazju se jkun b'mod partikolari ddedikat 
biex jingħata appoġġ sabiex wieħed jilqa' 
l-isfidi tas-soċjetà bħat-tibdil fil-klima, l-
ambjent, sistemi sostenibbli ta' trasport u 
l-agrikoltura. L-objettivi tal-kondiviżjoni 
tal-għarfien u l-iżvilupp introperabbli 
għandhom ikunu s-sisien tal-appoġġ 
mogħti f'dawn l-oqsma.

Or. en

Emenda 1187
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u l-innovazzjoni spazjali taħt l-
Orizzont 2020 huma allinjati mal-
prijoritajiet tal-politika spazjali tal-Unjoni 
kif ikomplu jiġu definiti mill-Kunsilli 
Spazjali tal-Unjoni u l-Kummissjoni 
Ewropea25.

Ir-riċerka u l-innovazzjoni spazjali taħt l-
Orizzont 2020 huma allinjati mal-
prijoritajiet tal-politika spazjali tal-Unjoni 
u l-ħtiġijiet tal-programmi operattivi 
Ewropej kif ikomplu jiġu definiti mill-
Kunsilli Spazjali tal-Unjoni u l-
Kummissjoni Ewropea25.

Or. en
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Emenda 1188
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan jinvolvi s-salvagwardja u l-iżvilupp ta’ 
industrija spazjali kompetittiva u 
intraprenditorjali flimkien ma’ komunità 
tar-riċerka spazjali ta’ klassi dinjija biex
jinżammu t-tmexxija u n-nondipendenza 
tal-Ewropa fit-teknoloġija spazjali, biex 
titrawwem l-innovazzjoni fis-settur 
spazjali, u biex tkun tista’ ssir innovazzjoni 
terrestra bbażata fuq l-ispazju, pereżempju 
bl-użu tat-telerilevament u d-dejta tan-
navigazzjoni.

Dan jinvolvi s-salvagwardja u l-iżvilupp
ulterjuri ta’ industrija spazjali kompetittiva 
u intraprenditorjali flimkien ma’ komunità 
tar-riċerka spazjali ta’ klassi dinjija biex
tinżamm u tissaħħaħ it-tmexxija Ewropea 
billi tiġi żgurata d-disponibilità tat-
teknoloġiji meħtieġa, b'maturità xierqa, 
il-livell meħtieġ ta' nondipendenza, u biex 
tinżamm u tissaħħaħ in-nondipendenza 
f'sottosetturi strateġiċi bħall-aċċess għal 
teknoloġiji spazjali jew kritiċi, biex 
titrawwem l-innovazzjoni fis-settur 
spazjali, u biex tkun tista’ ssir innovazzjoni 
terrestra bbażata fuq l-ispazju, pereżempju 
bl-użu tat-telerilevament u d-dejta tan-
navigazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk id-domanda għat-teknoloġiji strateġiċi meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' programmi 
operattivi ma tkunx tista' tiġi ssodisfata fl-Ewropa, se tiġi ssodisfata banda oħra. Dan se 
jkollu konsegwenzi fuq l-indipendenza tagħha li niżviluppaw dawn it-teknoloġiji u fuq l-
impjiegi u t-tkabbir.

Emenda 1189
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan jinvolvi s-salvagwardja u l-iżvilupp ta’ 
industrija spazjali kompetittiva u 
intraprenditorjali flimkien ma’ komunità 

Dan jinvolvi s-salvagwardja u l-iżvilupp ta’ 
komunità tar-riċerka spazjali ta’ klassi 
dinjija biex jinżammu t-tmexxija u n-
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tar-riċerka spazjali ta’ klassi dinjija biex 
jinżammu t-tmexxija u n-nondipendenza 
tal-Ewropa fit-teknoloġija spazjali, biex 
titrawwem l-innovazzjoni fis-settur 
spazjali, u biex tkun tista’ ssir innovazzjoni 
terrestra bbażata fuq l-ispazju, pereżempju 
bl-użu tat-telerilevament u d-dejta tan-
navigazzjoni.

nondipendenza tal-Ewropa fit-teknoloġija 
spazjali, biex tiġi appoġġata industrija 
spazjali kompetittiva, nadifa u 
intraprenditorjali, biex titrawwem l-
innovazzjoni fis-settur spazjali, u biex tkun 
tista’ ssir innovazzjoni terrestra bbażata fuq 
l-ispazju, pereżempju bl-użu tat-
telerilevament u d-dejta tan-navigazzjoni.

Or. en

Emenda 1190
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan jinvolvi s-salvagwardja u l-iżvilupp ta’ 
industrija spazjali kompetittiva u 
intraprenditorjali flimkien ma’ komunità 
tar-riċerka spazjali ta’ klassi dinjija biex 
jinżammu t-tmexxija u n-nondipendenza 
tal-Ewropa fit-teknoloġija spazjali, biex 
titrawwem l-innovazzjoni fis-settur 
spazjali, u biex tkun tista’ ssir innovazzjoni 
terrestra bbażata fuq l-ispazju, pereżempju 
bl-użu tat-telerilevament u d-dejta tan-
navigazzjoni.

Dan jinvolvi s-salvagwardja u l-iżvilupp ta’ 
industrija spazjali kompetittiva u 
intraprenditorjali flimkien ma’ komunità 
tar-riċerka spazjali ta’ klassi dinjija biex 
jinżammu t-tmexxija u n-nondipendenza 
tal-Ewropa fit-teknoloġija spazjali inklużi 
soluzzjonijiet nodfa, biex titrawwem l-
innovazzjoni fis-settur spazjali, u biex tkun 
tista’ ssir innovazzjoni terrestra bbażata fuq 
l-ispazju, pereżempju bl-użu tat-
telerilevament u d-dejta tan-navigazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li titrawwem il-ħtieġa ta' soluzzjonijiet nodfa fl-iżvilupp ta' industrija 
spazjali verament kompetittiva u intraprenditorjali.

Emenda 1191
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – punt a – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan jinvolvi s-salvagwardja u l-iżvilupp ta’ 
industrija spazjali kompetittiva u 
intraprenditorjali flimkien ma’ komunità 
tar-riċerka spazjali ta’ klassi dinjija biex 
jinżammu t-tmexxija u n-nondipendenza 
tal-Ewropa fit-teknoloġija spazjali, biex 
titrawwem l-innovazzjoni fis-settur 
spazjali, u biex tkun tista’ ssir innovazzjoni 
terrestra bbażata fuq l-ispazju, pereżempju 
bl-użu tat-telerilevament u d-dejta tan-
navigazzjoni.

Dan jinvolvi s-salvagwardja u l-iżvilupp ta’ 
industrija spazjali kompetittiva, sostenibbli
u intraprenditorjali flimkien ma’ komunità 
tar-riċerka spazjali ta’ klassi dinjija biex 
jinżammu t-tmexxija u n-nondipendenza 
tal-Ewropa fit-teknoloġija spazjali, biex 
titrawwem l-innovazzjoni fis-settur 
spazjali, u biex tkun tista’ ssir innovazzjoni 
terrestra bbażata fuq l-ispazju, pereżempju 
bl-użu tat-telerilevament u d-dejta tan-
navigazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tiġbed l-attenzjoni għat-titjib ambjentali meħtieġ fis-settur spazjali.

Emenda 1192
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan għandu l-għan li jiżviluppa teknoloġiji 
spazjali u kunċetti operattivi mill-idea sad-
dimostrazzjoni fl-ispazju, inklużi t-
telerilevament u n-navigazzjoni, kif ukoll
teknoloġiji biex l-assi tal-ispazju jiġu 
protetti minn theddid bħal residwi spazjali 
u eruzzjonijiet solari. L-iżvilupp u l-
applikazzjoni ta’ teknoloġiji spazjali 
avvanzati jeħtieġu l-edukazzjoni u t-taħriġ 
kontinwi ta’ inġiniera u xjentisti b’ħiliet 
għoljin.

Dan għandu l-għan li jiżviluppa teknoloġiji 
spazjali u abilitanti u kunċetti operattivi 
mill-idea sad-dimostrazzjoni fl-ispazju.
Dan jinkludi teknoloġiji biex l-assi tal-
ispazju jiġu protetti minn theddid bħal 
residwi spazjali u eruzzjonijiet solari kif 
ukoll teknoloġiji għat-telekomunikazzjoni 
bis-satelliti, għan-navigazzjoni u għall-
missjonijiet ta' telerilevament. L-iżvilupp 
u l-applikazzjoni ta’ teknoloġiji spazjali 
avvanzati jeħtieġu l-edukazzjoni u t-taħriġ 
kontinwi ta’ inġiniera u xjentisti b’ħiliet 
għoljin kif ukoll rabtiet b'saħħithom 
bejnhom u l-utenti tal-applikazzjonijiet 
spazjali.

Or. en



AM\907546MT.doc 97/165 PE492.765v01-00

MT

Emenda 1193
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan għandu l-għan li jiżviluppa teknoloġiji 
spazjali u kunċetti operattivi mill-idea sad-
dimostrazzjoni fl-ispazju, inklużi t-
telerilevament u n-navigazzjoni, kif ukoll 
teknoloġiji biex l-assi tal-ispazju jiġu 
protetti minn theddid bħal residwi spazjali 
u eruzzjonijiet solari. L-iżvilupp u l-
applikazzjoni ta’ teknoloġiji spazjali 
avvanzati jeħtieġu l-edukazzjoni u t-taħriġ 
kontinwi ta’ inġiniera u xjentisti b’ħiliet 
għoljin.

Dan għandu l-għan li jiżviluppa teknoloġiji 
spazjali u kunċetti operattivi mill-idea sad-
dimostrazzjoni fl-ispazju, inklużi t-
telerilevament u n-navigazzjoni, il-
komunikazzjoni elettronika kif ukoll 
teknoloġiji biex l-assi tal-ispazju jiġu 
protetti minn theddid bħal residwi spazjali 
u eruzzjonijiet solari. L-iżvilupp u l-
applikazzjoni ta’ teknoloġiji spazjali 
avvanzati jeħtieġu l-edukazzjoni u t-taħriġ 
kontinwi ta’ inġiniera u xjentisti b’ħiliet 
għoljin.

Or. en

Emenda 1194
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan għandu l-għan li jiżviluppa teknoloġiji 
spazjali u kunċetti operattivi mill-idea sad-
dimostrazzjoni fl-ispazju, inklużi t-
telerilevament u n-navigazzjoni, kif ukoll 
teknoloġiji biex l-assi tal-ispazju jiġu 
protetti minn theddid bħal residwi spazjali 
u eruzzjonijiet solari. L-iżvilupp u l-
applikazzjoni ta’ teknoloġiji spazjali 
avvanzati jeħtieġu l-edukazzjoni u t-taħriġ 
kontinwi ta’ inġiniera u xjentisti b’ħiliet 
għoljin.

Dan għandu l-għan li jiżviluppa teknoloġiji 
spazjali u kunċetti operattivi mill-idea sad-
dimostrazzjoni fl-ispazju, inklużi t-
telerilevament, it-telekomunikazzjoni u n-
navigazzjoni, kif ukoll teknoloġiji biex l-
assi tal-ispazju jiġu protetti minn theddid 
bħal residwi spazjali u eruzzjonijiet solari. 
L-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ teknoloġiji 
spazjali avvanzati jeħtieġu l-edukazzjoni u 
t-taħriġ kontinwi ta’ inġiniera u xjentisti 
b’ħiliet għoljin.

Or. fr
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Emenda 1195
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jista’ jkun hemm żieda konsiderevoli fl-
isfruttar ta’ dejta mis-satelliti Ewropej jekk 
isir sforz konġunt biex jiġu kkoordinati u 
organizzati l-ipproċessar, il-validazzjoni u 
l-istandardizzazzjoni tad-dejta spazjali. L-
innovazzjonijiet fl-immaniġġjar u d-
disseminazzjoni tad-dejta jistgħu wkoll 
jiżguraw dħul ogħla fl-investiment tal-
infrastruttura spazjali, u jikkontribwixxu 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà, b’mod 
partikolari jekk ikunu kkoordinati fi sforz 
globali, bħal pereżempju permezz tas-
Sistema tas-Sistemi tal-Osservazzjoni 
Globali tad-Dinja (Global Earth 
Observation System of Systems) , il-
porgamm ta' navigazzjoni bis-satellità 
Ewropew Galileo jew l-IPCC għall-
kwistjonijiet tat-tibdil fil-klima.

Jista’ jkun hemm żieda konsiderevoli fl-
isfruttar ta’ dejta mis-satelliti Ewropej jekk 
isir sforz konġunt biex jiġu kkoordinati u 
organizzati l-ipproċessar, l-arkivjar, il-
validazzjoni u l-istandardizzazzjoni u d-
disponibilità sostenibbli tad-dejta spazjali 
kif ukoll biex ikun appoġġat l-iżvilupp ta' 
prodotti u servizzi ġodda ta' informazzjoni 
li jirriżultaw minn dik id-data. L-
innovazzjonijiet fl-immaniġġjar u d-
disseminazzjoni tad-dejta jistgħu wkoll 
jiżguraw dħul ogħla fl-investiment tal-
infrastruttura spazjali, u jikkontribwixxu 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà, b’mod 
partikolari jekk ikunu kkoordinati fi sforz 
globali, bħal pereżempju permezz tas-
Sistema tas-Sistemi tal-Osservazzjoni 
Globali tad-Dinja (Global Earth 
Observation System of Systems) (GEOSS), 
jiġifieri bl-isfruttament totali tal-
programm GMES bħala l-kontribut 
Ewropew prinċipali tagħha, il-programm
ta' navigazzjoni bis-satellità Ewropew 
Galileo jew l-IPCC għall-kwistjonijiet tat-
tibdil fil-klima. Introduzzjoni rapida ta' 
dawn l-innovazzjonijiet fl-applikazzjoni 
rilevanti se tiġi appoġġata. Din tinkludi 
wkoll l-isfruttar ta' data għal 
investigazzjoni xjentifika ulterjuri.

Or. en

Emenda 1196
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jista’ jkun hemm żieda konsiderevoli fl-
isfruttar ta’ dejta mis-satelliti Ewropej jekk 
isir sforz konġunt biex jiġu kkoordinati u 
organizzati l-ipproċessar, il-validazzjoni u 
l-istandardizzazzjoni tad-dejta spazjali. L-
innovazzjonijiet fl-immaniġġjar u d-
disseminazzjoni tad-dejta jistgħu wkoll 
jiżguraw dħul ogħla fl-investiment tal-
infrastruttura spazjali, u jikkontribwixxu 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà, b’mod 
partikolari jekk ikunu kkoordinati fi sforz 
globali, bħal pereżempju permezz tas-
Sistema tas-Sistemi tal-Osservazzjoni 
Globali tad-Dinja (Global Earth 
Observation System of Systems) , il-
porgamm ta' navigazzjoni bis-satellità 
Ewropew Galileo jew l-IPCC għall-
kwistjonijiet tat-tibdil fil-klima.

Jista’ jkun hemm żieda konsiderevoli fl-
isfruttar ta’ dejta mis-satelliti Ewropej jekk 
isir sforz konġunt biex jiġu kkoordinati u 
organizzati l-ipproċessar, il-validazzjoni u 
l-istandardizzazzjoni tad-dejta spazjali. L-
innovazzjonijiet fl-immaniġġjar tad-dejta, 
id-disseminazzjoni u l-interoperabbiltà, 
b'mod partikolari l-promozzjoni ta' aċċess 
liberu għad-data u għall-metadata tax-
xjenza tad-dinja, jistgħu wkoll jiżguraw 
dħul ogħla fl-investiment tal-infrastruttura 
spazjali, u jikkontribwixxu għall-indirizzar 
tal-isfidi tas-soċjetà, b’mod partikolari jekk 
ikunu kkoordinati fi sforz globali, bħal 
pereżempju permezz tas-Sistema tas-
Sistemi tal-Osservazzjoni Globali tad-
Dinja (Global Earth Observation System of 
Systems) , il-programm ta' navigazzjoni 
bis-satellità Ewropew Galileo jew l-IPCC 
għall-kwistjonijiet tat-tibdil fil-klima.

Or. en

Emenda 1197
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jista’ jkun hemm żieda konsiderevoli fl-
isfruttar ta’ dejta mis-satelliti Ewropej jekk 
isir sforz konġunt biex jiġu kkoordinati u 
organizzati l-ipproċessar, il-validazzjoni u 
l-istandardizzazzjoni tad-dejta spazjali. L-
innovazzjonijiet fl-immaniġġjar u d-
disseminazzjoni tad-dejta jistgħu wkoll 
jiżguraw dħul ogħla fl-investiment tal-
infrastruttura spazjali, u jikkontribwixxu 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà, b’mod 

Jista’ jkun hemm żieda konsiderevoli fl-
isfruttar ta’ dejta mis-satelliti Ewropej jekk 
isir sforz konġunt biex jiġu kkoordinati u 
organizzati l-ipproċessar, il-validazzjoni u 
l-istandardizzazzjoni tad-dejta spazjali. L-
innovazzjonijiet fl-immaniġġjar u d-
disseminazzjoni tad-dejta jistgħu wkoll 
jiżguraw dħul ogħla fl-investiment tal-
infrastruttura spazjali, u jikkontribwixxu 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà, b’mod 



PE492.765v01-00 100/165 AM\907546MT.doc

MT

partikolari jekk ikunu kkoordinati fi sforz 
globali, bħal pereżempju permezz tas-
Sistema tas-Sistemi tal-Osservazzjoni 
Globali tad-Dinja (Global Earth 
Observation System of Systems) , il-
porgamm ta' navigazzjoni bis-satellità 
Ewropew Galileo jew l-IPCC għall-
kwistjonijiet tat-tibdil fil-klima.

partikolari jekk ikunu kkoordinati fi sforz 
globali, bħal pereżempju permezz tas-
Sistema tas-Sistemi tal-Osservazzjoni 
Globali tad-Dinja (Global Earth 
Observation System of Systems) u l-
kontribut Ewropew, il-programm ta' 
navigazzjoni bis-satellità Ewropew Galileo 
jew l-IPCC għall-kwistjonijiet tat-tibdil fil-
klima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex wieħed ikun iktar espliċitu dwar ir-rabta bejn Orizzont 2020 u l-programmi ewlenin tal-
UE relatati mal-ispazju, b’mod partikolari l-GMES, kif ukoll ir-rabta bejn il-GMES u s-
Sistema Globali tas-Sistemi tal-Osservazzjoni tad-Dinja.

Emenda 1198
Francesco De Angelis

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jista’ jkun hemm żieda konsiderevoli fl-
isfruttar ta’ dejta mis-satelliti Ewropej jekk 
isir sforz konġunt biex jiġu kkoordinati u 
organizzati l-ipproċessar, il-validazzjoni u 
l-istandardizzazzjoni tad-dejta spazjali. L-
innovazzjonijiet fl-immaniġġjar u d-
disseminazzjoni tad-dejta jistgħu wkoll 
jiżguraw dħul ogħla fl-investiment tal-
infrastruttura spazjali, u jikkontribwixxu 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà, b’mod 
partikolari jekk ikunu kkoordinati fi sforz 
globali, bħal pereżempju permezz tas-
Sistema tas-Sistemi tal-Osservazzjoni 
Globali tad-Dinja (Global Earth 
Observation System of Systems) , il-
porgamm ta' navigazzjoni bis-satellità 
Ewropew Galileo jew l-IPCC għall-
kwistjonijiet tat-tibdil fil-klima.

Jista’ jkun hemm żieda konsiderevoli fl-
isfruttar ta’ dejta mis-satelliti Ewropej jekk 
isir sforz konġunt biex jiġu kkoordinati u 
organizzati l-ipproċessar, il-validazzjoni u 
l-istandardizzazzjoni tad-dejta spazjali. L-
innovazzjonijiet fl-immaniġġjar u d-
disseminazzjoni tad-dejta jistgħu wkoll 
jiżguraw dħul ogħla fl-investiment tal-
infrastruttura spazjali, u jikkontribwixxu 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà, b’mod 
partikolari jekk ikunu kkoordinati fi sforz 
globali, bħal pereżempju permezz tas-
Sistema tas-Sistemi tal-Osservazzjoni 
Globali tad-Dinja (Global Earth 
Observation System of Systems), il-
programm Ewropew GMES, il-programm
ta' navigazzjoni bis-satellità Ewropew 
Galileo jew l-IPCC għall-kwistjonijiet tat-
tibdil fil-klima.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm Ewropew GMES huwa l-għodda ta' referenza Ewropea għas-Sistema tas-Sistemi 
tal-Osservazzjoni Globali tad-Dinja u għalhekk għandu jissemma kif xieraq.

Emenda 1199
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jista’ jkun hemm żieda konsiderevoli fl-
isfruttar ta’ dejta mis-satelliti Ewropej jekk 
isir sforz konġunt biex jiġu kkoordinati u 
organizzati l-ipproċessar, il-validazzjoni u 
l-istandardizzazzjoni tad-dejta spazjali. L-
innovazzjonijiet fl-immaniġġjar u d-
disseminazzjoni tad-dejta jistgħu wkoll 
jiżguraw dħul ogħla fl-investiment tal-
infrastruttura spazjali, u jikkontribwixxu 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà, b’mod 
partikolari jekk ikunu kkoordinati fi sforz 
globali, bħal pereżempju permezz tas-
Sistema tas-Sistemi tal-Osservazzjoni 
Globali tad-Dinja (Global Earth 
Observation System of Systems) , il-
porgamm ta' navigazzjoni bis-satellità 
Ewropew Galileo jew l-IPCC għall-
kwistjonijiet tat-tibdil fil-klima.

Jista’ jkun hemm żieda konsiderevoli fl-
isfruttar ta’ dejta mis-satelliti Ewropej jekk 
isir sforz konġunt biex jiġu kkoordinati u
organizzati l-ipproċessar, il-validazzjoni u 
l-istandardizzazzjoni tad-dejta spazjali. L-
innovazzjonijiet fl-immaniġġjar u d-
disseminazzjoni tad-dejta jistgħu wkoll 
jiżguraw dħul ogħla fl-investiment tal-
infrastruttura spazjali, u jikkontribwixxu 
għall-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà, b’mod 
partikolari jekk ikunu kkoordinati fi sforz 
globali, bħal pereżempju permezz tas-
Sistema tas-Sistemi tal-Osservazzjoni 
Globali tad-Dinja (Global Earth 
Observation System of Systems) , il-
programm ta' navigazzjoni bis-satellità 
Ewropew Galileo jew l-IPCC għall-
kwistjonijiet tat-tibdil fil-klima u tal-
monitoraġġ tal-oċeani.

Or. en

Emenda 1200
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – punt c – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jingħata appoġġ għall-iżvilupp ta' 
sistema komprensiva u sostnuta ta' 
ossservazzjoni u infomazzjoni ambjentali 
globali, inkluż permezz tat-trawwim tal-
kooperazzjoni bejn komunitajiet tal-
immudellar klimatiku u komunitajiet tal-
osservazzjoni ambjentali u tal-ġestjoni 
tad-data. L-inklużjoni tal-Istati Membri 
f'kooperazzjoni bħal din hija essenzjali 
peress li l-awtoritajiet nazzjonali spiss 
huma s-sidien tar-reġistri tad-data.

Or. en

Emenda 1201
Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) L-iżgurar ta' rendiment mill-
investiment f'Galileo u f'EGNOS u t-
tmexxija Ewropea f'applikazzjonijiet 
downstream
Is-sistemi ta' navigazzjoni bis-satelliti 
Galileo u EGNOS huma ta' importanza 
strateġika għall-Ewropa. Biex jintlaħaq l-
għan tat-tixrid tal-benefiċċji soċjali u 
ekonomiċi ta' dawk is-sistemi, huwa 
essenzjali li jiġu żviluppati 
applikazzjonijiet innovattivi downstream. 
Is-setturi essenzali huma l-agrikoltura, il-
ġeodesija u l-kejl tal-ħin. L-Ewropa 
teħtieġ li ssir mexxejja fl-industrija f'dawk 
l-oqsma biex tkun tista' tinvolvi lill-SMEs 
u l-partijiet interessati fir-riċerka u l-
iżvilupp sa mill-istadji operattivi inizjali 
tal-proġett Galileo.

Or. it
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Emenda 1202
Teresa Riera Madurell, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) L-iżgurar ta' rendiment mill-
investiment f'Galileo u f'EGNOS u t-
tmexxija Ewropea f'applikazzjonijiet 
downstream
Is-sistemi Ewropej tan-navigazzjoni bis-
satelliti, Galileo u EGNOS, huma 
investiment strateġiku tal-Ewropa u l-
iżvilupp ta' applikazzjonijiet downstream 
innovattivi huwa neċessarju biex jinkisbu 
l-benefiċċji soċjoekonomiċi tagħhom. L-
applikazzjonijiet professjonali bħall-
agrikoltura ta' preċiżjoni, il-ġeodesija, il-
kejl tal-ħin u s-sinkronizzazzjoni jeħtieġu 
li jisfruttaw l-EGNOS u l-Galileo, 
f'sinerġija mas-servizzi ta' osservazzjoni 
tad-dinja, biex jiżguraw it-tmexxija tal-
industrija Ewropea.

Or. en

Emenda 1203
Vladimír Remek

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.6.3 a. Il-possibilità ta' rendiment 
massimu fuq l-investiment fl-
infrastruttura spazjali Ewropea
L-isfruttament tal-infrastruttura spazjali 
Ewropea eżistenti għandu jkun stimulat 
permezz tal-promozzjoni tal-iżvilupp ta’ 
prodotti u servizzi innovattivi bbażati fuq 
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it-telerilevament u l-ġeopożizzjonament u 
telekomunikazzjonijiet ibbażati fuq l-
ispazju. Dan il-bżonn li jiġu promossi 
prodotti u servizzi innovattivi u, b'hekk, il-
bżonn li jingħata appoġġ finanzjarju lill-
inizjattivi tar-RŻI huwa evidenti wkoll 
mill-programmi EGNOS u Galileo 
minħabba l-fatt li investiment bħal dan se 
jiżgura li l-prodotti u s-servizzi li 
jirriżultaw jiksbu benefiċċji 
soċjoekonomiċi sinifikanti. F'termini tal-
pakett ta' finanzjament li ġie propost 
għall-ispazju fil-programm Orizzont 2020, 
firxa ta' bejn 15 u 20 % titqies bħala 
objettiv li jikkorrispondi sew mal-
potenzjal li jinħeles jekk isir investiment 
fir-RŻI fir-rigward ta' dawn is-sistemi. Is-
sistemi tal-GNSS jiftħu l-possibilità ta' 
applikazzjonijiet ġodda fil-qasam tat-
trasport, u f'bosta oqsma oħrajn ta' 
attività, b'mod partikolari minħabba l-
preċiżjoni tad-data offruta mill-arloġġ 
atomiku li l-kostellazzjoni satellitari 
Galileo hija mgħammra bih: enerġija, 
agrikoltura, meteoroloġija, 
tranżazzjonijiet finanzjarji, 
assigurazzjoni, eċċ.

Or. en

Emenda 1204
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Faċilità għad-dejn (‘Faċilità tad-dejn’) u 
faċilità għall-ekwità (‘Faċilità tal-ekwità’) 
ser jgħinu biex jingħelbu problemi bħal 
dawn billi jtejbu l-profili tal-finanzjament u 
tar-riskju tal-attivitajiet tar-R&I 
kkonċernati. Min-naħa tiegħu, dan se 
jiffaċilita l-aċċess tal-impriżi u benefiċjarji 
oħra għal self, garanziji u forom oħra ta’ 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
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iffinanzjar ta’ riskju; jippromwovi l-
investiment fi stadju bikri u l-iżvilupp ta’ 
fondi ġodda ta’ kapital ta’ riskju; itejjeb it-
trasferiment tal-għarfien u s-suq tal-
proprjetà intelletwali; jattira fondi għas-suq 
ta’ capital ta’ riskju; u, fuq kollox, jgħin 
jikkatalizza l-passaġġ mill-konċepiment, l-
iżvilupp u d-dimostrazzjoni ta’ prodotti u 
servizzi ġodda għall-kummerċjalizzazzjoni 
tagħhom.

Or. it

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 1205
Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, il-banek tipikament 
m’għandhomx il-kapaċità li jivvalutaw assi 
ta’ għarfien, bħall-proprjetà intellettwali, u 
għalhekk ħafna drabi ma jkunux lesti li 
jinvestu f’kumpaniji bbażati fuq l-għarfien. 
Il-konsegwenza hija li ħafna kumpaniji 
innovattivi stabbiliti - kemm kbar kif ukoll 
żgħar – ma jkunux jistgħux jiksbu self għal 
attivitajiet ta’ R&I ta’ riskju kbir.

Barra minn hekk, il-banek tipikament 
m’għandhomx il-kapaċità li jivvalutaw assi 
ta’ għarfien, bħall-proprjetà intellettwali, u 
għalhekk ħafna drabi ma jkunux lesti li 
jinvestu f’kumpaniji bbażati fuq l-għarfien. 
Il-konsegwenza hija li ħafna kumpaniji 
innovattivi stabbiliti - kemm kbar kif ukoll 
żgħar – ma jkunux jistgħux jiksbu self għal 
attivitajiet ta’ R&I ta’ riskju kbir. Il-Bank 
Ewropew tal-Investiment, li jimmaniġġja 
l-faċilità tad-Dejn f’isem il-Kummissjoni, 
jista' jkollu mandat limitat biex isellef lil 
proġetti li jġorru riskju teknoloġiku għoli 
u mhux biss biex joffri self b’rata baxxa 
iktar mis-suq lil proġetti b’riskju 
teknoloġiku baxx. Dan il-mandat, 
madankollu, se jkun suġġett għal kriterji 
stretti ta' ġestjoni tal-portafoll u tar-riskju 
tal-proġett kif ukoll kriterji xierqa ta' 
rendiment u riskju u sorveljanza. Fil-
qasam tal-enerġija, il-faċilità tad-Dejn 
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tista' taqdi proġetti li bħala medja 
għandhom riskju teknoloġiku ogħla minn 
dawk iffinanzjati mill-Faċilità ta' 
Finanzjament għall-Kondiviżjoni tar-
Riskji tas-Seba' Programm Kwadru, 
suġġett għal kriterji stretti ta' ġestjoni tal-
portafoll u tar-riskji tal-proġett.

Or. en

Emenda 1206
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilitajiet tad-dejn u ekwità, appoġġati 
minn sett ta’ miżuri ta’ akkumpanjament, 
se jappoġġaw il-kisba tal-objettivi tal-
politika tal-Orizzont 2020. Għal dan l-
għan, huma se jkunu ddedikati għall-
konsolidazzjoni u ż-żieda fil-kwalità tal-
bażi tax-xjenza tal-Ewropa; il-promozzjoni 
tar-riċerka u l-innovazzjoni b’aġenda 
xprunata min-negozju; u l-indirizzar tal-
isfidi tas-soċjetà, bi ffukar fuq attivitajiet 
bħall-pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-
pjattaformi għall-ittestjar u l-adozzjoni 
mis-suq.

Il-Faċilitajiet tad-dejn u ekwità, appoġġati 
minn sett ta’ miżuri ta’ akkumpanjament 
immaniġġjati mill-Bank Ewropew tal-
Investiment u mill-Fond Ewropew tal-
Investiment, se jappoġġaw il-kisba tal-
objettivi tal-politika tal-Orizzont 2020. 
Għal dan l-għan, huma se jkunu ddedikati 
għall-konsolidazzjoni u ż-żieda fil-kwalità 
tal-bażi tax-xjenza tal-Ewropa; il-
promozzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni 
b’aġenda xprunata min-negozju; u l-
indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà, bi ffukar 
fuq attivitajiet bħall-pilotaġġ, id-
dimostrazzjoni, il-pjattaformi għall-ittestjar 
u l-adozzjoni mis-suq. Fl-interess li tiġi 
żgurata massa kritika u approċċ tal-katina 
kollha tal-innovazzjoni, għandhom bħala 
preferenza jimmiraw għal attivitajiet li 
jirriżultaw minn azzjonijiet oħra 
ffinanzjati minn Orizzont 2020, inkluż l-
istrument il-ġdid iddedikat għall-SMEs.

Or. en

Emenda 1207
Antonio Cancian, Amalia Sartori



AM\907546MT.doc 107/165 PE492.765v01-00

MT

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilitajiet tad-dejn u ekwità, appoġġati 
minn sett ta’ miżuri ta’ akkumpanjament, 
se jappoġġaw il-kisba tal-objettivi tal-
politika tal-Orizzont 2020. Għal dan l-
għan, huma se jkunu ddedikati għall-
konsolidazzjoni u ż-żieda fil-kwalità tal-
bażi tax-xjenza tal-Ewropa; il-promozzjoni 
tar-riċerka u l-innovazzjoni b’aġenda 
xprunata min-negozju; u l-indirizzar tal-
isfidi tas-soċjetà, bi ffukar fuq attivitajiet 
bħall-pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-
pjattaformi għall-ittestjar u l-adozzjoni 
mis-suq.

Il-Faċilitajiet tad-dejn u ekwità, appoġġati 
minn sett ta’ miżuri ta’ akkumpanjament, 
se jappoġġaw il-kisba tal-objettivi tal-
politika tal-Orizzont 2020. Għal dan l-
għan, huma se jkunu ddedikati għall-
konsolidazzjoni u ż-żieda fil-kwalità tal-
bażi tax-xjenza tal-Ewropa; il-promozzjoni 
tar-riċerka u l-innovazzjoni b’aġenda 
xprunata min-negozju; u l-indirizzar tal-
isfidi tas-soċjetà, bi ffukar fuq attivitajiet 
bħall-pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-
pjattaformi għall-ittestjar u l-adozzjoni 
mis-suq. Għandhom jiġu provduti 
azzjonijiet speċifiċi ta' appoġġ bħal 
attivitajiet ta' informazzjoni u ta' kowċing 
għall-SMEs. L-awtoritajiet reġjonali, l-
assoċjazzjonijiet tal-SMEs, il-kmamar tal-
kummerċ u l-intermedjarji finanzjarji 
għandhom ikunu involuti fl-
ipprogrammar u fl-implimentazzjoni ta' 
dawn l-attivitajiet.

Or. en

Emenda 1208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, dawn se jgħinu biex jiġu 
indirizzati l-objettivi tar-R&I ta’ 
programmi u oqsma tal-politika oħrajn, 
bħall-Politika Agrikola Komuni, l-azzjoni 
klimatika (tranżizzjoni lejn ekonomija 
b’livell baxx ta’ karbonju u adattament 
għat-tibdil fil-klima), u l-Politika Komuni 

Barra minn hekk, dawn se jgħinu biex jiġu 
indirizzati l-objettivi tar-R&I ta’ 
programmi u oqsma tal-politika oħrajn, 
bħall-Politika Agrikola Komuni, l-azzjoni 
klimatika (tranżizzjoni lejn ekonomija 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet u adattament 
għat-tibdil fil-klima), u l-Politika Komuni 
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tas-Sajd. Il-kumplimentaritajiet ma’ 
strumenti finanzjarji nazzjonali u reġjonali 
se jiġu żviluppati fil-kuntest tal-Qafas 
Strateġiku Komuni għall-Politika ta’ 
Koeżjoni, fejn huwa previst rwol akbar 
għall-istrumenti finanzjarji.

tas-Sajd. Il-kumplimentaritajiet ma’ 
strumenti finanzjarji nazzjonali u reġjonali 
se jiġu żviluppati fil-kuntest tal-Qafas 
Strateġiku Komuni għall-Politika ta’ 
Koeżjoni, fejn huwa previst rwol akbar 
għall-istrumenti finanzjarji.

Or. en

Emenda 1209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, dawn se jgħinu biex jiġu 
indirizzati l-objettivi tar-R&I ta’ 
programmi u oqsma tal-politika oħrajn, 
bħall-Politika Agrikola Komuni, l-azzjoni 
klimatika (tranżizzjoni lejn ekonomija 
b’livell baxx ta’ karbonju u adattament 
għat-tibdil fil-klima), u l-Politika Komuni 
tas-Sajd. Il-kumplimentaritajiet ma’ 
strumenti finanzjarji nazzjonali u reġjonali 
se jiġu żviluppati fil-kuntest tal-Qafas 
Strateġiku Komuni għall-Politika ta’ 
Koeżjoni, fejn huwa previst rwol akbar 
għall-istrumenti finanzjarji.

Barra minn hekk, dawn se jgħinu biex jiġu 
indirizzati l-objettivi tar-R&I ta’ 
programmi u oqsma tal-politika oħrajn, 
bħall-Politika Agrikola Komuni, l-azzjoni 
klimatika (tranżizzjoni lejn ekonomija 
b’livell baxx ta’ karbonju u adattament 
għat-tibdil fil-klima), il-Politika Komuni 
tas-Sajd, il-Politika ta' Koeżjoni u l-
Programm għall-Kompetittività tal-SMEs 
(COSME). Il-kumplimentaritajiet ma’ 
strumenti finanzjarji nazzjonali u reġjonali 
se jiġu żviluppati fil-kuntest tal-Qafas 
Strateġiku Komuni għall-Politika ta’ 
Koeżjoni, fejn huwa previst rwol akbar 
għall-istrumenti finanzjarji.

Or. en

Emenda 1210
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità tal-ekwità u l-opportunità tal-
SME tal-Faċilità tad-Dejn se jiġu 
implimentati bħala parti minn żewġ 
Strumenti Finanzjarji tal-UE li jipprovdu 
ekwità u dejn biex jappoġġaw ir-R&I u t-
tkabbir tal-SMEs flimkien mal-faċilitajiet 
tal-ekwità u d-dejn taħt il-Programm għall-
Kometittività tal-Impriżi u l-SMEs.

Il-Faċilità tal-ekwità u l-opportunità tal-
SME tal-Faċilità tad-Dejn se jiġu 
implimentati bħala parti minn żewġ 
Strumenti Finanzjarji tal-UE li jipprovdu 
ekwità u dejn biex jappoġġaw ir-R&I u t-
tkabbir tal-SMEs flimkien mal-faċilitajiet 
tal-ekwità u d-dejn taħt il-Programm għall-
Kometittività tal-Impriżi u l-SMEs. Tal-
inqas terz tal-baġit tal-istrumenti 
finanzjarji tal-UE ta' Orizzont 2020 se 
jintużaw għall-SMEs, permezz tal-faċilità 
tal-ekwità u t-taqsima tal-SMEs tal-
faċilità tad-dejn.

Or. en

Emenda 1211
Rolandas Paksas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jitjieb l-aċċess għall-
iffinanzjar tad-dejn - self, garanziji, 
kontrogaranziji u forom oħra ta’ ffinanzjar 
tad-dejn u ta’ riskju – għal entitajiet 
pubbliċi u privati u għal sħubiji pubbliċi 
privati involuti f’attivitajiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni li jeħtieġu investimenti 
riskjużi sabiex iwasslu għal riżultati. 
Wieħed għandu jiffoka fuq l-appoġġ għar-
riċerka u l-innovazzjoni b’potenzjal għoli 
għall-eċċellenza.

L-għan huwa li jitjieb l-aċċess għall-
iffinanzjar tad-dejn - self, garanziji, 
kontrogaranziji u forom oħra ta’ ffinanzjar 
tad-dejn u ta’ riskju – għal entitajiet 
pubbliċi u privati u għal sħubiji pubbliċi 
privati involuti f’attivitajiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni li jeħtieġu investimenti 
riskjużi sabiex iwasslu għal riżultati. 
Wieħed għandu jiffoka fuq l-appoġġ għar-
riċerka u l-innovazzjoni b’potenzjal għoli 
għall-eċċellenza.

Fl-interess li tiġi żgurata massa kritika u 
approċċ tal-katina kollha tal-
innovazzjoni, għandhom bħala preferenza 
jimmiraw għal attivitajiet li jirriżultaw 
minn azzjonijiet oħra ffinanzjati minn 
Orizzont 2020, inkluż appoġġ għall-Fażi 3 
tal-istrument il-ġdid iddedikat għall-
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SMEs.

Or. en

Emenda 1212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jitjieb l-aċċess għall-
iffinanzjar tad-dejn - self, garanziji, 
kontrogaranziji u forom oħra ta’ ffinanzjar 
tad-dejn u ta’ riskju – għal entitajiet 
pubbliċi u privati u għal sħubiji pubbliċi 
privati involuti f’attivitajiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni li jeħtieġu investimenti 
riskjużi sabiex iwasslu għal riżultati. 
Wieħed għandu jiffoka fuq l-appoġġ għar-
riċerka u l-innovazzjoni b’potenzjal għoli 
għall-eċċellenza.

L-għan huwa li jitjieb l-aċċess għall-
iffinanzjar tad-dejn - self, garanziji, 
kontrogaranziji u forom oħra ta’ ffinanzjar 
tad-dejn u ta’ riskju – għal entitajiet 
pubbliċi u privati u għal sħubiji pubbliċi 
privati involuti f’attivitajiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni li jeħtieġu investimenti 
riskjużi sabiex iwasslu għal riżultati. 
Wieħed għandu jiffoka fuq l-appoġġ għar-
riċerka u l-innovazzjoni b’potenzjal għoli 
għall-eċċellenza. Fl-interess li tiġi żgurata 
massa kritika u approċċ tal-katina kollha 
tal-innovazzjoni, għandhom bħala 
preferenza jimmiraw għal attivitajiet li 
jirriżultaw minn azzjonijiet oħra 
ffinanzjati minn Orizzont 2020, inkluż 
appoġġ għall-Fażi 3 tal-istrument il-ġdid 
iddedikat għall-SMEs.

Or. en

Emenda 1213
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jitjieb l-aċċess għall-
iffinanzjar tad-dejn - self, garanziji, 
kontrogaranziji u forom oħra ta’ ffinanzjar 

L-għan huwa li jitjieb l-aċċess għall-
iffinanzjar tad-dejn - self, garanziji, 
kontrogaranziji u forom oħra ta’ ffinanzjar 
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tad-dejn u ta’ riskju – għal entitajiet 
pubbliċi u privati u għal sħubiji pubbliċi 
privati involuti f’attivitajiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni li jeħtieġu investimenti 
riskjużi sabiex iwasslu għal riżultati. 
Wieħed għandu jiffoka fuq l-appoġġ għar-
riċerka u l-innovazzjoni b’potenzjal għoli 
għall-eċċellenza.

tad-dejn u ta’ riskju – għal entitajiet 
pubbliċi u privati u għal sħubiji pubbliċi 
privati involuti f’attivitajiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni li jeħtieġu investimenti 
riskjużi sabiex iwasslu għal riżultati. 
Wieħed għandu jiffoka fuq l-appoġġ għar-
riċerka u l-innovazzjoni b’potenzjal għoli 
għall-eċċellenza. L-iffukar għandu jkun 
iktar fuq ir-riskju relatat mal-proġett milli 
fuq ir-riskju relatat mal-kumpanija 
speċjalment għall-SMEs.

Or. en

Emenda 1214
Amalia Sartori

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jitjieb l-aċċess għall-
iffinanzjar tad-dejn - self, garanziji, 
kontrogaranziji u forom oħra ta’ ffinanzjar 
tad-dejn u ta’ riskju – għal entitajiet 
pubbliċi u privati u għal sħubiji pubbliċi 
privati involuti f’attivitajiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni li jeħtieġu investimenti 
riskjużi sabiex iwasslu għal riżultati. 
Wieħed għandu jiffoka fuq l-appoġġ għar-
riċerka u l-innovazzjoni b’potenzjal għoli 
għall-eċċellenza.

L-għan huwa li jitjieb l-aċċess għall-
iffinanzjar tad-dejn - self, garanziji, 
kontrogaranziji u forom oħra ta’ ffinanzjar 
tad-dejn u ta’ riskju – għal entitajiet 
pubbliċi u privati u għal sħubiji pubbliċi 
privati involuti f’attivitajiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni li jeħtieġu investimenti 
riskjużi sabiex iwasslu għal riżultati. 
Wieħed għandu jiffoka fuq l-appoġġ għar-
riċerka u l-innovazzjoni b’potenzjal għoli 
għall-eċċellenza inklużi dawk b'riskju 
akbar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi appoġġjata b’mod partikolari l-innovazzjoni ta’ riskju kbir/ta’ 
gwadann kbir, li sikwit twassal għal innovazzjoni iktar radikali u ta’ taqlib, iżda li l-
intermedjarji finanzjarji tradizzjonali jibqgħu lura milli jiffinanzjaw.
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Emenda 1215
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Xprunati mid-domanda, billi jipprovdi 
self u garanziji fuq bażi ta’ min jiġi l-
ewwel jinqeda l-ewwel, b’appoġġ speċifiku 
għal benefiċjarji bħal SMEs u kumpaniji 
ta’ daqs medju. Dan il-komponent għandu 
jikkostitwixxi rispons għat-tkabbir kostanti 
u kontinwu osservat fil-volum ta’ self mill-
RSFF, li huwa bbażat fuq id-domanda. 
Taħt l-opportunità tal-SME, għandhom 
ikunu appoġġatti l-attivitajiet li jimmiraw li 
jtejbu l-aċċess għall-finanzjament tal-
SMEs u entitajiet oħrajn li huma R&Ż –
u/jew xprunati mill-innovazzjoni.

(1) Xprunati mid-domanda, billi jipprovdi 
self u garanziji fuq bażi ta’ min jiġi l-
ewwel jinqeda l-ewwel, b’appoġġ speċifiku 
għal benefiċjarji bħal SMEs u kumpaniji 
ta’ daqs medju. Dan il-komponent għandu 
jikkostitwixxi rispons għat-tkabbir kostanti 
u kontinwu osservat fil-volum ta’ self mill-
RSFF, li huwa bbażat fuq id-domanda. 
Taħt l-opportunità tal-SME, għandhom 
ikunu appoġġatti l-attivitajiet li jimmiraw li 
jtejbu l-aċċess għall-finanzjament tal-
SMEs u entitajiet oħrajn li huma R&Ż –
u/jew xprunati mill-innovazzjoni, bħall-
finanzjament appoġġat minn proprjetà 
intellettwali jew l-użu ta' attivi mhux 
materjali bħall-garanziji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-negozji li għadhom kemm jiftħu u l-ispin-offs ta' spiss ikollhom problema biex jipprovdu 
lill-banek b'garanzija jew b'riżultati. Għalhekk, is-soluzzjonijiet ta' finanzjament innovattivi 
huma primarjament ta' benefiċċju għal dan it-tip ta' parteċipanti, li għalihom l-aċċess għall-
finanzjament huwa partikolarment diffiċli.

Emenda 1216
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Immirati, billi jiffoka fuq politiki u 
setturi ewlenin kruċjali sabiex jiġu 
indirizzati l-isfidi tas-soċjetà, titjieb il-

(2) Immirati, billi jiffoka fuq politiki u 
setturi ewlenin kruċjali sabiex jiġu 
indirizzati l-isfidi tas-soċjetà, titjieb il-
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kompetittività, jiġi appoġġat it-tkabbir 
sostenibbli u inklużiv b’livell baxx ta’ 
karbonju, u jiġu pprovduti prodotti 
ambjentali u prodotti pubbliċi oħrajn. Dan 
il-komponent għandu jgħin lill-Unjoni 
tindirizza l-aspetti tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-objettivi tal-politika 
settorjali.

kompetittività, jiġi appoġġat it-tkabbir 
sostenibbli u inklużiv b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet, u jiġu pprovduti prodotti 
ambjentali u prodotti pubbliċi oħrajn. Dan 
il-komponent għandu jgħin lill-Unjoni 
tindirizza l-aspetti tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-objettivi tal-politika 
settorjali.

Or. en

Emenda 1217
Rolandas Paksas

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 1 – punt 2 – punt 2.3 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEST se jitħaddem fit-tliet prijoritajiet 
kollha ta' Orizzont 2020. Il-baġit tal-
FEST se jkun allokat fuq it-tliet 
prijoritajiet fi proporzjon mal-allokazzjoni 
tal-baġit kollu ta' Orizzont 2020 fuq it-tliet 
prijoritajiet.
Bord tat-Tmexxija tal-FEST, magħmul 
minn xjenzati u inġiniera tal-ogħla 
reputazzjoni u esperjenza xierqa, li 
jiżguraw diversità ta’ żoni ta’ riċerka u li 
jagixxu fil-kapaċità personali tagħhom, 
għandu jipprovdi input u pariri lill-
Kummissjoni dwar l-istrateġija xjentifika 
ġenerali għall-attivitajiet tal-FEST, l-
istabbiliment tal-programm ta' ħidma u l-
kriterja għas-sejħiet għall-proposti, kif 
ukoll id-definizzjoni dwar suġġetti 
speċifiċi għall-FEST Proattiv u għall-
Inizjattivi Ewlenin tal-FEST.
Il-valutazzjoni tal-proġetti tal-FEST se 
ssegwi kriterji esklużivament stretti ta' 
eċċellenza xjentifika u teknoloġika u, fil-
pilastri tnejn u tlieta, ta' potenzjal ta' 
innovazzjoni (impatt).

Or. en
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Emenda 1218
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità tal-Ekwità se tiffoka fuq fondi fi 
stadju bikri ta’ capital ta’ riskju li 
jipprovdu kapital ta' riskju u kważi-ekwità 
(inkluż kapital mezzan) għal portafolli 
individwali tal-impriżi. Il-faċilità se jkollha 
wkoll il-possibbiltà li tagħmel investimenti 
ta’ espansjoni u tal-istadju tat-takbbir 
flimkien mal-Faċilità tal-Ekwità għal 
Tkabbir skont il-Programm għall-
Kompetittività għall-Impriżi u l-SMEs, 
sabiex tiżgura kontinwazzjoni tal-appoġġ 
matul il-bidu u l-iżvilupp tal-kumpaniji.

Il-Faċilità tal-Ekwità se tiffoka fuq fondi 
ta’ kapital ta’ riskju li jipprovdu kapital ta' 
riskju u kważi-ekwità (inkluż kapital 
mezzan) għal portafolli individwali tal-
impriżi fi stadju bikri. Il-faċilità se jkollha 
wkoll il-possibbiltà li tagħmel investimenti 
ta’ espansjoni u tal-istadju tat-takbbir 
flimkien mal-Faċilità tal-Ekwità għal 
Tkabbir skont il-Programm għall-
Kompetittività għall-Impriżi u l-SMEs, 
sabiex tiżgura kontinwazzjoni tal-appoġġ 
matul il-bidu u l-iżvilupp tal-kumpaniji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fondi akbar ta' kapital ta' riskju jipprovdu investimenti sinifikanti f'negozji fi stadju bikri. L-
attenzjoni għandha tkun fuq il-kumpaniji, mhux il-fondi. Dan jikkomplementa l-COSME, fejn 
il-fondi ta' kapital ta' riskju jagħmlu investimenti f'kumpaniji fi stadju ta' espansjoni u ta' 
tkabbir. L-investimenti f'kumpaniji fi stadju bikri, fl-espansjoni u f'kumpaniji fi stadju ta' 
tkabbir jistgħu jiġu minn fond uniku.

Emenda 1219
Oreste Rossi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità tal-Ekwità se tiffoka fuq fondi fi 
stadju bikri ta’ capital ta’ riskju li 
jipprovdu kapital ta' riskju u kważi-ekwità 
(inkluż kapital mezzan) għal portafolli 
individwali tal-impriżi. Il-faċilità se jkollha 

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
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wkoll il-possibbiltà li tagħmel investimenti 
ta’ espansjoni u tal-istadju tat-takbbir
flimkien mal-Faċilità tal-Ekwità għal 
Tkabbir skont il-Programm għall-
Kompetittività għall-Impriżi u l-SMEs, 
sabiex tiżgura kontinwazzjoni tal-appoġġ 
matul il-bidu u l-iżvilupp tal-kumpaniji.

Or. it

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 1220
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 2 – punt 2.3 – punt b – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tista’ ssir allokazzjoni biex ikunu jistgħu 
jintlaħqu għanijiet ta’ politika partikolari, 
abbażi tal-esperjenza pożittiva fil-
Programm Qafas għall-Kompetittività u l-
Innovazzjoni b’allokazzjoni għall-
ekoinnovazzjoni.

Għandha ssir allokazzjoni biex ikunu 
jistgħu jintlaħqu għanijiet ta’ politika 
partikolari, abbażi tal-esperjenza pożittiva 
fil-Programm Qafas għall-Kompetittività u 
l-Innovazzjoni b’allokazzjoni għall-
ekoinnovazzjoni, b'mod partikolari biex 
jintlaħqu l-għanijiet relatati mal-isfidi tas-
soċjetà identifikati. B'mod partikolari, tal-
inqas terz tal-baġit għandu jkun allokat 
għall-enerġija rinnovabbli u l-proġetti ta' 
effiċjenza fl-użu tal-enerġija fl-istadju tal-
użu finali.

Or. en

Emenda 1221
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 2 – punt 2.3 – punt b – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-opportunità tal-bidu, li tappoġġa l-istadji 
tat-tnissil u dawk bikrija, għandha 
tippermetti li jsiru investimenti ta’ ekwità, 
fost oħrajn, f’organizzazzjonijiet tat-
trasferiment tal-għarfien, fondi għall-
kapital inizjali, fondi transkonfinali inizjali, 
strumenti ta’ koinvestiment promossi mill-
angolu kummerċjali, assi tal-proprjetà 
intellettwali, pjattaformi għall-iskambju u 
l-kummerċ ta’ drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali, u fondi ta’ kapital ta’ riskju fi 
stadju bikri.

L-opportunità tal-bidu, li tappoġġa l-istadji 
tat-tnissil u dawk bikrija, għandha 
tippermetti li jsiru investimenti ta’ ekwità, 
fost oħrajn, f’organizzazzjonijiet tat-
trasferiment tal-għarfien, fondi għall-
kapital inizjali, fondi transkonfinali inizjali, 
strumenti ta’ koinvestiment promossi mill-
angolu kummerċjali, assi tal-proprjetà 
intellettwali, pjattaformi għall-iskambju u 
l-kummerċ ta’ drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali, fondi ta’ kapital ta’ riskju fi 
stadju bikri u fondi ta' fondi għall-bidu 
tan-negozju għal attivitajiet 
transkonfinali, possibilment imħallta mal-
Faċilità tal-Ekwità għat-Tkabbir (FET) 
tal-Programm Kompetittività u SMEs.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija maħsuba biex tiddefinixxi b'mod aktar speċifiku t-tipi ta' investiment possibbli 
permezz tal-faċilità tal-Ekwità, u testendi l-lista tagħhom, bil-ħsieb li jittejjeb il-finanzjament 
transkonfinali u multinazzjonali: għandu jkun hemm il-possibilità fil-Faċilità tal-Ekwità li 
jiġu appoġġati mhux biss il-fondi transkonfinali għall-bidu tan-negozju iżda wkoll fondi ta' 
stadju bikri li joperaw lil hinn mill-fruntieri nazzjonali tagħhom, li bħalissa jesperjenzaw l-
istess diffikultajiet biex jibdew joperaw fil-livell internazzjonali.

Emenda 1222
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 2 – punt 2.3 – punt b – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-opportunità tat-tkabbir għandha tagħmel 
investiment ta’ espansjoni u tal-istadju tat-
tkabbir flimkien mal-Faċilità tal-Ekwità 
għat-Tkabbir skont il-Programm għall-
Kompetittività tal-Impriżi u l-SMEs, inkluż 
investimenti f’fondi ta’ fondi li joperaw tul 
il-konfini u li jinvestigaw il-fondi ta’ 

L-opportunità tat-tkabbir għandha tagħmel 
investiment ta’ espansjoni u tal-istadju tat-
tkabbir flimkien mal-Faċilità tal-Ekwità 
għat-Tkabbir skont il-Programm għall-
Kompetittività tal-Impriżi u l-SMEs, inkluż
investimenti f’fondi ta’ fondi tas-settur 
pubbliku u privat li joperaw tul il-konfini u 
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kapital ta’ riskju, li ħafna minnhom 
ikollhom focus tematiku li jappoġġa l-miri 
tal-Ewropa 2020.

li jinvestigaw il-fondi ta’ kapital ta’ riskju, 
li ħafna minnhom ikollhom focus tematiku 
li jappoġġa l-miri tal-Ewropa 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħal fil-COSME, huwa importanti li jiġi ċċarat li l-faċilità tal-ekwità f'Orizzont 2020 se 
tappoġġa wkoll il-fondi ta' fondi tas-settur privat, li se jattiraw kapital addizzjonali mis-settur 
privat għall-fondi tal-kapital ta' riskju.

Emenda 1223
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 2 – punt 2.3 – punt b – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-opportunità tat-tkabbir għandha tagħmel 
investiment ta’ espansjoni u tal-istadju tat-
tkabbir flimkien mal-Faċilità tal-Ekwità 
għat-Tkabbir skont il-Programm għall-
Kompetittività tal-Impriżi u l-SMEs, inkluż 
investimenti f’fondi ta’ fondi li joperaw tul 
il-konfini u li jinvestigaw il-fondi ta’ 
kapital ta’ riskju, li ħafna minnhom 
ikollhom focus tematiku li jappoġġa l-miri 
tal-Ewropa 2020.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. it

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 1224
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 2 – punt 2.3 – punt b – paragrafu 7a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-dawl tas-sitwazzjoni estremament 
diffiċli fis-suq Ewropew tal-kapital ta' 
riskju, u minħabba l-urġenza involuta, 
għandu jkun possibbli li jitwaqqaf fond 
ta' fondi ta' kapital ta' riskju fuq bażi 
pilota sal-bidu tal-perjodu baġitarju li 
jmiss 2014-2020.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kapital ta' riskju huwa sors vitali ta' finanzjament għal eluf ta' negozji u SMEs innovattivi 
Ewropej li għadhom kemm jiftħu b'potenzjal ta' tkabbir rapidu, li jsibuha diffiċli ħafna li 
jiksbu finanzjamet mill-banek minħabba li l-mudell kummerċjali tagħhom, għalkemm 
promettenti, ikun għadu ma ġiex ittestjat. It-twaqqif ta' fond ta' fondi ta' kapital ta' riskju fuq 
bażi pilota, u li b'hekk jimmassimizza l-effett ta' lieva tal-baġit tal-UE, jgħin biex tiġi 
miġġielda l-kriżi.

Emenda 1225
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 2 – punt 2.3 – punt b – paragrafu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità tal-Ekwità li tipprovdi 
finanzjament ta' ekwità għandha 
titħaddem flimkien mal-Faċilità tal-
Ekwità għat-Tkabbir (FET) tal-
Programm tal-Kompetittività u l-SMEs 
bħala strument wieħed u integrat tal-UE 
biex jingħata finanzjament ta' kapital ta' 
riskju għall-innovazzjoni u t-tkabbir lill-
impriżi mill-fażi tal-bidu nett sal-fażi tat-
tkabbir. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fil-prattika, iż-żewġ faċilitajiet għall-appoġġ tal-kapital ta' riskju, taħt il-programmi ta' 
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Orizzont 2020 u tal-COSME, għandhom ikunu strument ta' finanzjament wieħed u integrat 
biex jiffunzjonaw b'mod effiċjenti u jissodisfaw il-ħtiġijiet tas-suq.

Emenda 1226
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li jiġi stimulat it-
tkabbir billi jiżdiedu l-livelli ta’ 
innovazzjoni fl-SMEs, ikopru l-ħtiġijiet ta’ 
innovazzjoni tagħhom differenti tul iċ-
ċiklu kollu ta’ innovazzjoni għat-tipi kollha 
ta’ innovazzjoni, biex b’hekk jinħolqu 
aktar SMEs internazzjonalment attivi u li 
jikbru malajr.

L-objettiv speċifiku huwa li jiġi stimulat l-
iżvilupp ekonomiku sostenibbli billi 
jiżdiedu l-livelli ta’ innovazzjoni fl-SMEs, 
ikopru l-ħtiġijiet ta’ innovazzjoni tagħhom 
differenti tul iċ-ċiklu kollu ta’ innovazzjoni 
u għat-tipi kollha ta’ SMEs.

Or. en

Emenda 1227
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-SMEs - minkejja s-sehem 
importanti tagħhom fl-ekonomija u fl-
impjiegi u l-potenzjal sinifikanti ta’ 
innovazzjoni – għandhom problemi biex 
isiru aktar innovattivi u aktar kompetittivi, 
liema problemi huma marbuta mad-daqs 
tagħhom. Għalkemm l-Ewropa tipproduċi 
għadd simili ta’ kumpaniji ġodda bħall-
Istati Uniti tal-Amerika, l-SMEs Ewropej 
qed isibuha ħafna aktar diffiċli mill-
kontropartijiet tagħhom tal-USA biex 
jikbru u jsiru kumpaniji kbar. L-ambjent 

Madankollu, l-SMEs - minkejja s-sehem 
importanti tagħhom fl-ekonomija u fl-
impjiegi u l-potenzjal sinifikanti ta’ 
innovazzjoni – għandhom problemi biex 
isiru aktar innovattivi u aktar kompetittivi, 
liema problemi huma ta' diversi tipi, 
inklużi nuqqas ta' riżorsi finanzjarji u 
aċċess għal finanzjament, nuqqas ta' 
ħiliet fil-ġestjoni tal-innovazzjoni, 
dgħufijiet fin-netwerking u l-
kooperazzjoni mal-partijiet esterni u użu 
insuffiċjenti tal-akkwist pubbliku biex 
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tan-negozju internazzjonalizzat bi ktajjen 
ta’ valuri dejjem aktar interkonnessi jpoġġi 
pressjoni akbar fuqhom. L-SMEs jeħtieġ li 
jtejbu l-kapaċità ta’ innovazzjoni tagħhom. 
Jeħtieġ li jiġġeneraw, jadottaw u 
jikkummerċjalizzaw għarfien u ideat ta’ 
negozju ġodda b’mod aktar rapidu u aktar 
mifrux sabiex jirnexxilhom jikkompetu fis-
swieq globali li qed jevolvu b’rata 
mgħaġġla. L-isfida hija li tiġi stimulata 
aktar innovazzjoni fl-SMEs, biex b’hekk 
jiżdiedu l-kompetittività u t-tkabbir
tagħhom.

titrawwem l-innovazzjoni fl-SMEs.
Għalkemm l-Ewropa tipproduċi għadd 
simili ta’ kumpaniji ġodda bħall-Istati Uniti 
tal-Amerika, l-SMEs Ewropej qed isibuha 
ħafna aktar diffiċli mill-kontropartijiet 
tagħhom tal-USA biex jikbru u jsiru 
kumpaniji kbar. L-ambjent tan-negozju 
internazzjonalizzat bi ktajjen ta’ valuri 
dejjem aktar interkonnessi jpoġġi pressjoni 
akbar fuqhom. L-SMEs jeħtieġ li jtejbu l-
kapaċità ta’ innovazzjoni tagħhom. Jeħtieġ 
li jiġġeneraw, jadottaw u 
jikkummerċjalizzaw għarfien u ideat ta’ 
negozju ġodda b’mod aktar rapidu u aktar 
mifrux sabiex jirnexxilhom jikkompetu fis-
swieq globali li qed jevolvu b’rata 
mgħaġġla. L-isfida hija li tiġi stimulata 
aktar innovazzjoni fl-SMEs, biex b’hekk 
jiżdiedu l-kompetittività u s-sostenibilità
tagħhom.

Or. en

Emenda 1228
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-SMEs - minkejja s-sehem 
importanti tagħhom fl-ekonomija u fl-
impjiegi u l-potenzjal sinifikanti ta’ 
innovazzjoni – għandhom problemi biex 
isiru aktar innovattivi u aktar kompetittivi, 
liema problemi huma marbuta mad-daqs 
tagħhom. Għalkemm l-Ewropa tipproduċi 
għadd simili ta’ kumpaniji ġodda bħall-
Istati Uniti tal-Amerika, l-SMEs Ewropej 
qed isibuha ħafna aktar diffiċli mill-
kontropartijiet tagħhom tal-USA biex 
jikbru u jsiru kumpaniji kbar. L-ambjent 
tan-negozju internazzjonalizzat bi ktajjen 
ta’ valuri dejjem aktar interkonnessi jpoġġi 
pressjoni akbar fuqhom. L-SMEs jeħtieġ li 

Madankollu, l-SMEs - minkejja s-sehem 
importanti tagħhom fl-ekonomija u fl-
impjiegi u l-potenzjal sinifikanti ta’ 
innovazzjoni – għandhom problemi biex 
isiru aktar innovattivi u aktar kompetittivi, 
liema problemi huma marbuta mad-daqs 
tagħhom. Għalkemm l-Ewropa tipproduċi 
għadd simili ta’ kumpaniji ġodda bħall-
Istati Uniti tal-Amerika, l-SMEs Ewropej 
qed isibuha ħafna aktar diffiċli mill-
kontropartijiet tagħhom tal-USA biex 
jikbru u jsiru kumpaniji kbar. L-ambjent 
tan-negozju internazzjonalizzat bi ktajjen 
ta’ valuri dejjem aktar interkonnessi jpoġġi 
pressjoni akbar fuqhom. L-SMEs jeħtieġ li 
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jtejbu l-kapaċità ta’ innovazzjoni tagħhom. 
Jeħtieġ li jiġġeneraw, jadottaw u 
jikkummerċjalizzaw għarfien u ideat ta’ 
negozju ġodda b’mod aktar rapidu u aktar 
mifrux sabiex jirnexxilhom jikkompetu fis-
swieq globali li qed jevolvu b’rata 
mgħaġġla. L-isfida hija li tiġi stimulata 
aktar innovazzjoni fl-SMEs, biex b’hekk 
jiżdiedu l-kompetittività u t-tkabbir 
tagħhom.

jtejbu l-kapaċità ta’ riċerka u innovazzjoni 
tagħhom. Jeħtieġ li jiġġeneraw, jadottaw u 
jikkummerċjalizzaw għarfien u ideat ta’ 
negozju ġodda b’mod aktar rapidu u aktar 
mifrux sabiex jirnexxilhom jikkompetu fis-
swieq globali li qed jevolvu b’rata 
mgħaġġla. L-isfida hija li tiġi stimulata 
aktar innovazzjoni fl-SMEs, biex b’hekk 
jiżdiedu l-kompetittività u t-tkabbir 
tagħhom.

Or. en

Emenda 1229
Bernd Lange

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kumpatibilità tal-għotjiet bħala 
strument ta' finanzjament għar-
riċerkaturi mobbli għandha tiġi garantita 
fl-interess tal-mobilità fl-Ewropa. 
Kwistjonijiet relatati mat-taxxa għandhom 
jiġu solvuti u l-protezzjoni soċjali 
għandha tiġi garantita għax-xjenzati 
Ewropej.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għotjiet huma komponent vitali fil-promozzjoni tal-kollaborazzjoni xjentifika 
internazzjonali. Il-mobilità fl-Ewropa m'għandhiex titfixkel minħabba problemi ta' 
kompatibilità, kwistjonijiet relatati mat-taxxa jew nuqqas ta' protezzjoni soċjali għar-
riċerkaturi.

Emenda 1230
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina



PE492.765v01-00 122/165 AM\907546MT.doc

MT

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-SMEs huma katalizzaturi ewlenin tal-
innovazzjoni minħabba l-abbiltà tagħhom 
li jittrasformaw malajr u b’mod effiċjenti 
ideat ġodda f’negozji ta’ suċċess. Dawn 
iservu bħala kanali importanti għat-tixrid 
ta’ għarfien li jġibu riżultati tar-riċerka fis-
suq. L-aħħar għoxrin sena wrew li setturi 
sħaħ ġew imġedda u li ġew maħluqa 
industriji ġodda xprunati minn SMEs 
innovattivi. L-impriżi li jikbru malajr huma 
kruċjali għall-iżvilupp tal-industriji 
emerġenti u għall-aċċelerazzjoni tal-bidliet 
strutturali li l-Ewropa teħtieġ sabiex issir 
ekonomija bbażata fuq l-għarfien u b’livell 
baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju bi 
tkabbir sostenibbli u impjiegi ta’ kwalità 
għolja.

L-SMEs huma katalizzaturi ewlenin tal-
innovazzjoni minħabba l-abbiltà tagħhom 
li jittrasformaw malajr u b’mod effiċjenti 
ideat ġodda f’negozji ta’ suċċess. Dawn 
iservu bħala kanali importanti għat-tixrid 
ta’ għarfien li jġibu riżultati tar-riċerka fis-
suq. L-aħħar għoxrin sena wrew li setturi 
sħaħ ġew imġedda u li ġew maħluqa 
industriji ġodda xprunati minn SMEs 
innovattivi. L-impriżi li jikbru malajr huma 
kruċjali għall-iżvilupp tal-industriji 
emerġenti u għall-aċċelerazzjoni tal-bidliet 
strutturali li l-Ewropa teħtieġ sabiex issir 
ekonomija bbażata fuq l-għarfien u b’livell 
baxx ta’ emissjonijiet bi tkabbir sostenibbli 
u impjiegi ta’ kwalità għolja.

Or. en

Emenda 1231
Amalia Sartori

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-SMEs jistgħu jinstabu fis-setturi kollha 
tal-ekonomija. Dawn jiffurmaw parti aktar 
importanti tal-ekonomija Ewropea minn 
tar-reġjuni l-oħra bħall-Istati Uniti tal-
Amerika. It-tipi kollha tal-SMEs jistgħu 
jagħmlu innovazzjonijiet. Jeħtieġ li dawn 
jiġu mħeġġa u appoġġati biex jinvestu fir-
riċerka u l-innovazzjoni. Meta jagħmlu 
dan, huma għandhom ikunu jistgħu igawdu 
l-potenzjal innovattiv kollu tas-suq intern u 
taż-ŻER sabiex joħolqu opportunitajiet 
kummerċjali ġodda fl-Ewropa u lil hinn, u 
sabiex jikkontribwixxu biex jinstabu 

L-SMEs jistgħu jinstabu fis-setturi kollha 
tal-ekonomija. Dawn jiffurmaw parti aktar 
importanti tal-ekonomija Ewropea minn 
tar-reġjuni l-oħra bħall-Istati Uniti tal-
Amerika. It-tipi kollha tal-SMEs jistgħu 
jagħmlu innovazzjonijiet. Jeħtieġ li dawn 
jiġu appoġġati biex jinvestu fir-riċerka u l-
innovazzjoni u anke biex isaħħu l-
kapaċità tagħhom li jimmaniġġjaw 
proċessi ta' innovazzjoni. Meta jagħmlu 
dan, huma għandhom ikunu jistgħu igawdu 
l-potenzjal innovattiv kollu tas-suq intern u 
taż-ŻER sabiex joħolqu opportunitajiet 
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soluzzjonijiet għall-isfidi ewlenin tas-
soċjetà.

kummerċjali ġodda fl-Ewropa u lil hinn, u 
sabiex jikkontribwixxu biex jinstabu 
soluzzjonijiet għall-isfidi ewlenin tas-
soċjetà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna SMEs għad m'għandhomx ħsieb strateġiku dwar il-proċessi tal-innovazzjoni u l-
kapaċità li jimmaniġġjaw proġetti ta' innovazzjoni. Il-programm għandu jappoġġa wkoll it-
tisħiħ tal-kapaċità tal-SMEs b'rabta mal-ġestjoni tal-innovazzjoni.

Emenda 1232
Amalia Sartori

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-parteċipazzjoni fir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni ssaħħaħ ir-R&Ż u 
l-kapaċità tekonoloġika tal-SMEs, iżżid il-
kapaċità tagħhom li jiġġeneraw, jassorbu u 
jużaw għarfien ġdid, ittejjeb l-isfruttar 
ekonomiku ta’ soluzzjonijiet ġodda, tagħti 
spinta lill-innovazzjoni fi prodotti, servizzi 
u mudelli kummerċjali, tippromwovi 
attivitajiet kummerċjali fi swieq akbar u 
tinternazzjonalizza n-netwerks ta’ għarfien 
tal-SMEs. L-SMEs li għandhom ġestjoni 
tajba tal-innovazzjoni fis-seħħ, u li b’hekk 
ta’ spiss jiddependu fuq il-kompetenzi u l-
ħiliet esterni, għandhom prestazzjoni aħjar 
mill-oħrajn.

Il-parteċipazzjoni fir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni ssaħħaħ ir-R&Ż u 
l-kapaċità tekonoloġika tal-SMEs, iżżid il-
kapaċità tagħhom li jiġġeneraw, jassorbu u 
jużaw għarfien ġdid, ittejjeb l-isfruttar 
ekonomiku ta’ soluzzjonijiet ġodda, tagħti 
spinta lill-innovazzjoni fi prodotti, servizzi 
u mudelli kummerċjali, tippromwovi 
attivitajiet kummerċjali fi swieq akbar u 
tinternazzjonalizza n-netwerks ta’ għarfien 
tal-SMEs. L-SMEs li għandhom ġestjoni 
tajba tal-innovazzjoni fis-seħħ, u li b’hekk 
ta’ spiss jiddependu fuq il-kompetenzi u l-
ħiliet esterni, għandhom prestazzjoni aħjar 
mill-oħrajn. L-SMEs għandhom ukoll 
rwol ewlieni bħala riċevituri u destinatarji 
tal-proċessi ta’ trasferiment tat-
teknoloġija u l-għarfien, billi 
jikkontribwixxu għat-trasferiment fis-suq 
tal-innovazzjonijiet derivati mir-riċerka li 
titwettaq fl-universitajiet, l-
organizzazzjonijiet pubbliċi tar-riċerka u 
SMEs li jagħmlu riċerka.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

SMEs oħrajn huma sors ewlieni – u preferut – ta' teknoloġija u għarfien għal SMEs oħrajn.
Għalhekk l-SMEs li jagħmlu riċerka – bħal dawk appoġġati mill-EUREKA/Eurostars –
għandhom jitqiesu bħala sors ta' innovazzjoni ugwali għall-organizzazzjonijiet pubbliċi tar-
riċerka u l-universitajiet.

Emenda 1233
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kollaborazzjonijiet transkonfinali huma 
element importanti fl-istrateġija ta’ 
innovazzjoni tal-SMEs sabiex jegħlbu xi 
wħud mill-problemi tagħhom marbuta 
mad-daqs, bħall-aċċess għall-kompetenzi 
teknoloġiċi u xjentifiċi u swieq ġodda. 
Dawn jikkontribwixxu sabiex isarrfu l-
ideat fi profitt u tkabbir tal-kumpanija, u 
b’riżultat ta’ dan jiżdied l-investiment
privat fir-riċerka u l-innovazzjoni.

Il-kollaborazzjonijiet transkonfinali huma 
element importanti fl-istrateġija ta’ 
innovazzjoni tal-SMEs sabiex jegħlbu xi 
wħud mill-problemi tagħhom marbuta 
mad-daqs, bħall-aċċess għall-kompetenzi 
teknoloġiċi u xjentifiċi u swieq ġodda. 
Dawn jikkontribwixxu sabiex isarrfu l-
ideat fi profitt u tkabbir tal-kumpanija, u 
b’riżultat ta’ dan jiżdied l-investiment 
privat fir-riċerka u l-innovazzjoni. It-taħriġ 
u t-trasferiment tat-teknoloġija lill-SMEs 
jistgħu jkunu komponenti ewlenin fiż-
żieda tal-kompetittività u l-innovazzjoni 
tagħhom.

Or. en

Emenda 1234
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian 
Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kollaborazzjonijiet transkonfinali huma 
element importanti fl-istrateġija ta’ 
innovazzjoni tal-SMEs sabiex jegħlbu xi 

Il-kollaborazzjonijiet transkonfinali huma 
element importanti fl-istrateġija ta’ 
innovazzjoni tal-SMEs sabiex jegħlbu xi 
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wħud mill-problemi tagħhom marbuta 
mad-daqs, bħall-aċċess għall-kompetenzi 
teknoloġiċi u xjentifiċi u swieq ġodda. 
Dawn jikkontribwixxu sabiex isarrfu l-
ideat fi profitt u tkabbir tal-kumpanija, u 
b’riżultat ta’ dan jiżdied l-investiment 
privat fir-riċerka u l-innovazzjoni.

wħud mill-problemi tagħhom marbuta 
mad-daqs, bħall-aċċess għall-kompetenzi 
teknoloġiċi u xjentifiċi u swieq ġodda. 
Dawn jikkontribwixxu sabiex isarrfu l-
ideat fi profitt u tkabbir tal-kumpanija, u 
b’riżultat ta’ dan jiżdied l-investiment 
privat fir-riċerka u l-innovazzjoni. It-taħriġ 
u t-trasferiment tat-teknoloġija lill-SMEs 
huma komponenti ewlenin fiż-żieda tal-
kompetittività u l-innovazzjoni tagħhom.

Or. en

Emenda 1235
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Part 2 – punt 3 – punt 3.3 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Simplifikazzjoni tal-appoġġ għall-
SMEs

(a) Appoġġ għall-SMEs permezz ta' 
Strument għall-SMEs

Or. en

Emenda 1236
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-SMEs għandhom jiġu appoġġati tul l-
Orizzont 2020 kollu. Għal dan il-għan,
strument apposta tal-SMEs għandu
jipprovdi appoġġ li jingħata fi stadji u bla 
xkiel, u li jkopri ċ-ċiklu kollu ta’ 
innovazzjoni. L-istrument tal-SMEs 
għandu jimmira t-tipi kollha ta’ SMEs 
innovattivi li juru ambizzjoni qawwija biex 

Strument apposta tal-SMEs, li jipprovdi 
appoġġ li jingħata fi stadji u servizzi 
assoċjati, iffinanzjat b'tal-inqas 10 % 
mill-baġit ta' Orizzont 2020, għandu jiġi 
stabbilit u operat bi struttura ta' ġestoni 
unika, b'sistema amministrattiva 
simplifikata u punt ta' dħul uniku. L-
istrument tal-SMEs għandu jimmira t-tipi 
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jiżviluppaw, jikbru u jsiru internazzjonali.
Dan għandu jiġi pprovdut għat-tipi kollha 
ta’ innovazzjoni, inklużi innovazzjonijiet 
ta’ servizz, mhux teknoloġiċi u soċjali. L-
għan huwa l-iżvilupp u l-kapitalizzazzjoni 
fuq il-potenzjal tal-innovazzjoni tal-SMEs 
billi timtlela l-lakuna fl-iffinanzjar fil-fażi 
bikrija tar-riċerka u l-innovazzjoni ta’ 
riskju għoli, jiġu stimulati l-
innovazzjonijiet u tiżdied il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka fis-settur privat.

kollha ta’ SMEs innovattivi li juru
potenzjal u ambizzjoni biex jiżviluppaw, 
jikbru u/jew isiru internazzjonali. Dan 
għandu jiġi pprovdut għat-tipi kollha ta’ 
innovazzjoni, inklużi innovazzjonijiet ta’ 
servizz, mhux teknoloġiċi u soċjali. L-għan 
huwa l-iżvilupp u l-kapitalizzazzjoni fuq il-
potenzjal tal-innovazzjoni tal-SMEs billi 
timtlela l-lakuna fl-iffinanzjar fil-fażi 
bikrija tar-riċerka u l-innovazzjoni ta’ 
riskju għoli, jiġu stimulati l-
innovazzjonijiet u tiżdied il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka fis-settur privat. Se jiġu 
implimentati servizzi ddedikati ta' appoġġ 
għall-innovazzjoni għall-SMEs li 
jipparteċipaw fl-Istrument tal-SMEs, li 
jibnu fuq strutturi eżistenti bħan-Netwerk 
Ewropa għall-Intrapriża u fornituri oħra 
ta' servizzi tal-innovazzjoni u skemi ta' ta' 
gwida/kowċing.

Or. en

Emenda 1237
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-SMEs għandhom jiġu appoġġati tul l-
Orizzont 2020 kollu. Għal dan il-għan, 
strument apposta tal-SMEs għandu 
jipprovdi appoġġ li jingħata fi stadji u bla 
xkiel, u li jkopri ċ-ċiklu kollu ta’ 
innovazzjoni. L-istrument tal-SMEs 
għandu jimmira t-tipi kollha ta’ SMEs 
innovattivi li juru ambizzjoni qawwija biex 
jiżviluppaw, jikbru u jsiru internazzjonali. 
Dan għandu jiġi pprovdut għat-tipi kollha 
ta’ innovazzjoni, inklużi innovazzjonijiet 
ta’ servizz, mhux teknoloġiċi u soċjali. L-
għan huwa l-iżvilupp u l-kapitalizzazzjoni 
fuq il-potenzjal tal-innovazzjoni tal-SMEs 

L-SMEs għandhom jiġu appoġġati tul l-
Orizzont 2020 kollu. Għal dan il-għan, 
strument apposta tal-SMEs għandu 
jipprovdi appoġġ li jingħata fi stadji u bla 
xkiel, u li jkopri ċ-ċiklu kollu ta’ 
innovazzjoni. L-istrument tal-SMEs 
għandu jimmira t-tipi kollha ta’ SMEs 
innovattivi li juru ambizzjoni qawwija biex 
jiżviluppaw u jinnovaw, b'attenzjoni 
partikolari fuq in-negozji li għadhom 
kemm fetħu, l-ispin-offs u SMEs li qed 
jikbru b'ritmu mgħaġġel. L-SMEs se 
jkunu l-applikanti ewlenin, iżda se jiġu 
mħeġġa jikkooperaw ma' istituti ta' 
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billi timtlela l-lakuna fl-iffinanzjar fil-fażi 
bikrija tar-riċerka u l-innovazzjoni ta’ 
riskju għoli, jiġu stimulati l-
innovazzjonijiet u tiżdied il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka fis-settur privat.

riċerka u ma' kumpaniji oħra. Dan 
għandu jiġi pprovdut għat-tipi kollha ta’ 
innovazzjoni, inklużi innovazzjonijiet ta’ 
servizz, mhux teknoloġiċi u soċjali. L-għan 
huwa l-iżvilupp u l-kapitalizzazzjoni fuq il-
potenzjal tal-innovazzjoni tal-SMEs billi 
timtlela l-lakuna fl-iffinanzjar fil-fażi 
bikrija tar-riċerka u l-innovazzjoni radikali 
u ta’ riskju għoli, jiġu stimulati l-
innovazzjonijiet u tiżdied il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka fis-settur privat. L-istrument se 
jopera taħt struttura ta' ġestjoni unika, 
sistema amministrattiva simplifikata u 
punt ta' dħul uniku. Se tiġi implimentata 
struttura ta' appoġġ għall-innovazzjoni, li 
tibni fuq strutturi eżistenti bħan-Netwerk 
Ewropa għall-Intrapriża u fornituri oħra 
ta' servizzi tal-innovazzjoni u skemi ta' ta' 
gwida/kowċing, biex tappoġġa lill-SMEs li 
jipparteċipaw f'dan l-istrument jisfruttaw 
għalkollox ir-riżultati tar-riċerka.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrument propost apposta għall-SMEs huwa pjuttost vag u jeħtieġ aktar spjegazzjoni fit-
test. Għandu jiffoka b'mod ċar fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni u mhux fuq it-tkabbir u l-
intrenazzjonalizzazzjoni. Filwaqt li l-SMEs għandu jkollhom ir-riedni f'idejhom, l-aħjar 
riżultati jinkisbu billi jikkooperaw ma' istituti ta' riċerka u kumpaniji akbar, filwaqt li joħolqu 
t-trasferiment tal-għarfien.

Emenda 1238
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Fiona Hall, Jens Rohde

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-SMEs għandhom jiġu appoġġati tul l-
Orizzont 2020 kollu. Għal dan il-għan, 
strument apposta tal-SMEs għandu 
jipprovdi appoġġ li jingħata fi stadji u bla 
xkiel, u li jkopri ċ-ċiklu kollu ta’ 

L-SMEs għandhom jiġu appoġġati tul l-
Orizzont 2020 kollu. Għal dan il-għan, ser 
jiġu stabbiliti kundizzjonijiet aħjar għall-
SMEs biex jipparteċipaw f'Orizzont 2020. 
Barra minn hekk, strument apposta tal-
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innovazzjoni. L-istrument tal-SMEs 
għandu jimmira t-tipi kollha ta’ SMEs 
innovattivi li juru ambizzjoni qawwija biex 
jiżviluppaw, jikbru u jsiru internazzjonali. 
Dan għandu jiġi pprovdut għat-tipi kollha 
ta’ innovazzjoni, inklużi innovazzjonijiet 
ta’ servizz, mhux teknoloġiċi u soċjali. L-
għan huwa l-iżvilupp u l-kapitalizzazzjoni 
fuq il-potenzjal tal-innovazzjoni tal-SMEs 
billi timtlela l-lakuna fl-iffinanzjar fil-fażi 
bikrija tar-riċerka u l-innovazzjoni ta’ 
riskju għoli, jiġu stimulati l-
innovazzjonijiet u tiżdied il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka fis-settur privat.

SMEs għandu jipprovdi appoġġ li jingħata 
fi stadji u bla xkiel, u li jkopri ċ-ċiklu kollu 
ta’ innovazzjoni. L-istrument tal-SMEs 
għandu jimmira t-tipi kollha ta’ SMEs 
innovattivi li juru ambizzjoni qawwija biex 
jiżviluppaw, jikbru u jsiru internazzjonali. 
Dan għandu jiġi pprovdut għat-tipi kollha 
ta’ innovazzjoni, inklużi innovazzjonijiet 
ta’ servizz, mhux teknoloġiċi u soċjali, 
ladarba kull attività għandha valur miżjud 
Ewropew ċar. L-għan huwa l-iżvilupp u l-
kapitalizzazzjoni fuq il-potenzjal tal-
innovazzjoni tal-SMEs billi timtlela l-
lakuna fl-iffinanzjar fil-fażi bikrija tar-
riċerka u l-innovazzjoni ta’ riskju għoli, 
jiġu stimulati l-innovazzjonijiet u tiżdied il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka fis-settur privat.

Or. en

Emenda 1239
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-SMEs għandhom jiġu appoġġati tul l-
Orizzont 2020 kollu. Għal dan il-għan, 
strument apposta tal-SMEs għandu 
jipprovdi appoġġ li jingħata fi stadji u bla 
xkiel, u li jkopri ċ-ċiklu kollu ta’ 
innovazzjoni. L-istrument tal-SMEs 
għandu jimmira t-tipi kollha ta’ SMEs 
innovattivi li juru ambizzjoni qawwija biex 
jiżviluppaw, jikbru u jsiru internazzjonali. 
Dan għandu jiġi pprovdut għat-tipi kollha 
ta’ innovazzjoni, inklużi innovazzjonijiet 
ta’ servizz, mhux teknoloġiċi u soċjali. L-
għan huwa l-iżvilupp u l-kapitalizzazzjoni 
fuq il-potenzjal tal-innovazzjoni tal-SMEs 
billi timtlela l-lakuna fl-iffinanzjar fil-fażi 
bikrija tar-riċerka u l-innovazzjoni ta’ 

L-SMEs għandhom jiġu appoġġati tul l-
Orizzont 2020 kollu. Għal dan il-għan, 
strument apposta tal-SMEs għandu
jipprovdi appoġġ li jingħata fi stadji u bla 
xkiel, u li jkopri ċ-ċiklu kollu ta’ 
innovazzjoni. L-istrument tal-SMEs 
għandu jinkludi moduli viżibbli ta' 
finanzjament għal aċċess sempliċi u 
rapidu u jimmira t-tipi kollha ta’ SMEs 
innovattivi li juru ambizzjoni qawwija biex 
jiżviluppaw, jikbru u jsiru internazzjonali. 
Dan għandu jiġi pprovdut għat-tipi kollha 
ta’ innovazzjoni, inklużi innovazzjonijiet 
ta’ servizz, mhux teknoloġiċi u soċjali. L-
għan huwa l-iżvilupp u l-kapitalizzazzjoni 
fuq il-potenzjal tal-innovazzjoni tal-SMEs 



AM\907546MT.doc 129/165 PE492.765v01-00

MT

riskju għoli, jiġu stimulati l-
innovazzjonijiet u tiżdied il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka fis-settur privat.

billi timtlela l-lakuna fl-iffinanzjar fil-fażi 
bikrija tar-riċerka u l-innovazzjoni ta’ 
riskju għoli, jiġu stimulati l-
innovazzjonijiet u tiżdied il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka fis-settur privat. L-istrument tal-
SMEs għandu jiġi implimentat b'loġika li 
toriġini mil-livelli ta' isfel b'sejħiet 
miftuħa (l-ebda suġġetti predefiniti għas-
sejħiet).

Or. en

Emenda 1240
Amalia Sartori

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-SMEs għandhom jiġu appoġġati tul l-
Orizzont 2020 kollu. Għal dan il-għan, 
strument apposta tal-SMEs għandu 
jipprovdi appoġġ li jingħata fi stadji u bla 
xkiel, u li jkopri ċ-ċiklu kollu ta’ 
innovazzjoni. L-istrument tal-SMEs 
għandu jimmira t-tipi kollha ta’ SMEs 
innovattivi li juru ambizzjoni qawwija biex 
jiżviluppaw, jikbru u jsiru internazzjonali. 
Dan għandu jiġi pprovdut għat-tipi kollha 
ta’ innovazzjoni, inklużi innovazzjonijiet 
ta’ servizz, mhux teknoloġiċi u soċjali. L-
għan huwa l-iżvilupp u l-kapitalizzazzjoni 
fuq il-potenzjal tal-innovazzjoni tal-SMEs 
billi timtlela l-lakuna fl-iffinanzjar fil-fażi 
bikrija tar-riċerka u l-innovazzjoni ta’ 
riskju għoli, jiġu stimulati l-
innovazzjonijiet u tiżdied il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka fis-settur privat.

L-SMEs għandhom jiġu appoġġati tul l-
Orizzont 2020 kollu. Għal dan il-għan, 
strument apposta tal-SMEs għandu 
jipprovdi appoġġ li jingħata fi stadji u bla 
xkiel, u li jkopri ċ-ċiklu kollu ta’ 
innovazzjoni. L-istrument tal-SMEs 
għandu jimmira t-tipi kollha ta’ SMEs 
innovattivi li juru ambizzjoni qawwija biex 
jiżviluppaw, jikbru u jsiru internazzjonali. 
Dan għandu jiġi pprovdut għat-tipi kollha 
ta’ innovazzjoni, inklużi innovazzjonijiet 
ta’ servizz, mhux teknoloġiċi u soċjali, 
sakemm il-proġetti jkollhom dimensjoni 
Ewropea. L-għan huwa l-iżvilupp u l-
kapitalizzazzjoni fuq il-potenzjal tal-
innovazzjoni tal-SMEs billi timtlela l-
lakuna fl-iffinanzjar fil-fażi bikrija tar-
riċerka u l-innovazzjoni ta’ riskju għoli, 
jiġu stimulati l-innovazzjonijiet u tiżdied il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka fis-settur privat. L-istrument se 
jipprovdi tikketta ta’ kwalità għal SMEs 
ta’ suċċess fid-dawl tal-parteċipazzjoni 
tagħhom fl-akkwist pubbliku.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valur miżjud Ewropew jista' jinkiseb b'ħafna modi, mhux biss permezz ta' sħubijiet 
transnazzjonali. L-istrument tal-SMEs għandu jsegwi l-esperjenza tal-proġetti ta' 
replikazzjoni fis-suq tas-CIP, li appoġġaw proġetti ta' benefiċjarju wieħed b'dimensjoni 
Ewropea ċara.

Emenda 1241
Teresa Riera Madurell

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-SMEs għandhom jiġu appoġġati tul l-
Orizzont 2020 kollu. Għal dan il-għan, 
strument apposta tal-SMEs għandu 
jipprovdi appoġġ li jingħata fi stadji u bla 
xkiel, u li jkopri ċ-ċiklu kollu ta’ 
innovazzjoni. L-istrument tal-SMEs 
għandu jimmira t-tipi kollha ta’ SMEs 
innovattivi li juru ambizzjoni qawwija biex 
jiżviluppaw, jikbru u jsiru internazzjonali. 
Dan għandu jiġi pprovdut għat-tipi kollha 
ta’ innovazzjoni, inklużi innovazzjonijiet 
ta’ servizz, mhux teknoloġiċi u soċjali. L-
għan huwa l-iżvilupp u l-kapitalizzazzjoni 
fuq il-potenzjal tal-innovazzjoni tal-SMEs 
billi timtlela l-lakuna fl-iffinanzjar fil-fażi 
bikrija tar-riċerka u l-innovazzjoni ta’ 
riskju għoli, jiġu stimulati l-
innovazzjonijiet u tiżdied il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka fis-settur privat.

L-SMEs għandhom jiġu appoġġati tul l-
Orizzont 2020 kollu. Għal dan il-għan, 
strument apposta tal-SMEs maħluq taħt 
korp ta' ġestjoni unika għandu jipprovdi 
appoġġ li jingħata fi stadji u bla xkiel, u li 
jkopri ċ-ċiklu kollu ta’ innovazzjoni. L-
istrument tal-SMEs għandu jimmira t-tipi 
kollha ta’ SMEs innovattivi li juru 
ambizzjoni qawwija biex jiżviluppaw, 
jikbru u jsiru internazzjonali. Dan għandu 
jiġi pprovdut għat-tipi kollha ta’ 
innovazzjoni, inklużi innovazzjonijiet ta’ 
servizz, mhux teknoloġiċi u soċjali. L-għan 
huwa l-iżvilupp u l-kapitalizzazzjoni fuq il-
potenzjal tal-innovazzjoni tal-SMEs billi 
timtlela l-lakuna fl-iffinanzjar fil-fażi 
bikrija tar-riċerka u l-innovazzjoni ta’ 
riskju għoli, jiġu stimulati l-
innovazzjonijiet u tiżdied il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka fis-settur privat.

Or. en

Emenda 1242
Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 3 – punt 3.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-SMEs għandhom jiġu appoġġati tul l-
Orizzont 2020 kollu. Għal dan il-għan, 
strument apposta tal-SMEs għandu 
jipprovdi appoġġ li jingħata fi stadji u bla 
xkiel, u li jkopri ċ-ċiklu kollu ta’ 
innovazzjoni. L-istrument tal-SMEs 
għandu jimmira t-tipi kollha ta’ SMEs
innovattivi li juru ambizzjoni qawwija biex 
jiżviluppaw, jikbru u jsiru internazzjonali. 
Dan għandu jiġi pprovdut għat-tipi kollha 
ta’ innovazzjoni, inklużi innovazzjonijiet 
ta’ servizz, mhux teknoloġiċi u soċjali. L-
għan huwa l-iżvilupp u l-kapitalizzazzjoni 
fuq il-potenzjal tal-innovazzjoni tal-SMEs 
billi timtlela l-lakuna fl-iffinanzjar fil-fażi 
bikrija tar-riċerka u l-innovazzjoni ta’ 
riskju għoli, jiġu stimulati l-
innovazzjonijiet u tiżdied il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka fis-settur privat.

L-SMEs għandhom jiġu appoġġati tul l-
Orizzont 2020 kollu. Għal dan il-għan, 
strument apposta tal-SMEs għandu 
jipprovdi appoġġ li jingħata fi stadji u bla 
xkiel, u li jkopri ċ-ċiklu kollu ta’ 
innovazzjoni. L-istrument tal-SMEs 
għandu jimmira t-tipi kollha ta’ 
innovazzjoni fl-SMEs li juru ambizzjoni 
qawwija biex jiżviluppaw, jikbru u jsiru 
internazzjonali. Dan għandu jiġi pprovdut 
għat-tipi kollha ta’ innovazzjoni, inklużi 
innovazzjonijiet ta’ servizz, mhux 
teknoloġiċi u soċjali. L-għan huwa l-
iżvilupp u l-kapitalizzazzjoni fuq il-
potenzjal tal-innovazzjoni tal-SMEs billi 
timtlela l-lakuna fl-iffinanzjar fil-fażi 
bikrija tar-riċerka u l-innovazzjoni ta’ 
riskju għoli, jiġu stimulati l-
innovazzjonijiet u tiżdied il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka fis-settur privat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jaf ikun diffiċli li wieħed jiddefinixxi "SMEs innovattivi".

Emenda 1243
Paul Rübig

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-SMEs għandhom jiġu appoġġati tul l-
Orizzont 2020 kollu. Għal dan il-għan, 
strument apposta tal-SMEs għandu 
jipprovdi appoġġ li jingħata fi stadji u bla 
xkiel, u li jkopri ċ-ċiklu kollu ta’ 

L-SMEs għandhom jiġu appoġġati tul l-
Orizzont 2020 kollu. Għal dan il-għan, 
programm apposta tal-SMEs għandu 
jipprovdi appoġġ li jingħata fi stadji u bla 
xkiel, u li jkopri ċ-ċiklu kollu ta’ 
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innovazzjoni. L-istrument tal-SMEs 
għandu jimmira t-tipi kollha ta’ SMEs 
innovattivi li juru ambizzjoni qawwija biex 
jiżviluppaw, jikbru u jsiru internazzjonali. 
Dan għandu jiġi pprovdut għat-tipi kollha 
ta’ innovazzjoni, inklużi innovazzjonijiet 
ta’ servizz, mhux teknoloġiċi u soċjali. L-
għan huwa l-iżvilupp u l-kapitalizzazzjoni 
fuq il-potenzjal tal-innovazzjoni tal-SMEs 
billi timtlela l-lakuna fl-iffinanzjar fil-fażi 
bikrija tar-riċerka u l-innovazzjoni ta’ 
riskju għoli, jiġu stimulati l-
innovazzjonijiet u tiżdied il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka fis-settur privat.

innovazzjoni. L-istrument tal-SMEs 
għandu jimmira t-tipi kollha ta’ SMEs 
innovattivi li juru ambizzjoni qawwija biex 
jiżviluppaw, jikbru u jsiru internazzjonali. 
Dan għandu jiġi pprovdut għat-tipi kollha 
ta’ innovazzjoni, inklużi innovazzjonijiet 
ta’ servizz, mhux teknoloġiċi u soċjali. L-
għan huwa l-iżvilupp u l-kapitalizzazzjoni 
fuq il-potenzjal tal-innovazzjoni tal-SMEs 
billi timtlela l-lakuna fl-iffinanzjar fil-fażi 
bikrija tar-riċerka u l-innovazzjoni ta’ 
riskju għoli, jiġu stimulati l-
innovazzjonijiet u tiżdied il-
kummerċjalizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka fis-settur privat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Increasing the participation of  SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Emenda 1244
Hermann Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi speċifiċi kollha dwar l-isfidi 
tas-soċjetà u dwar it-tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali se 
japplikaw l-istrument apposta tal-SMEs u 
se jallokaw ammont apposta għal dan.

L-objettivi speċifiċi kollha dwar l-isfidi 
tas-soċjetà u dwar it-tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali se 
japplikaw l-istrument apposta tal-SMEs u 
se jallokaw ammont apposta għal dan.
Proġetti kollaborattivi u appoġġ huma 
mira ewlenija għall-finanzjament. Il-
membri tan-Netwerk Ewropa għall-
Intrapriża se jappoġġaw ukoll l-SMEs 
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billi jipprovdu pariri dwar il-finanzjament 
għar-riċerka u l-innovazzjoni permezz tas-
servizzi reġjonali u lokali ta' pariri 
tagħhom qrib l-impriża.

Or. de

Emenda 1245
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi speċifiċi kollha dwar l-isfidi 
tas-soċjetà u dwar it-tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali se 
japplikaw l-istrument apposta tal-SMEs u 
se jallokaw ammont apposta għal dan.

L-objettivi speċifiċi kollha dwar l-isfidi 
tas-soċjetà u dwar it-tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali se 
japplikaw l-istrument apposta tal-SMEs u 
se jallokaw ammont apposta għal dan. Dan 
l-istrument għandu joħloq il-flessibilità 
neċessarja biex jippermetti l-integrazzjoni 
tal-SMEs fi proġetti ta' riċerka li diġà 
għaddejjin u għal perjodi ta' żmien 
limitati iqsar minn kemm idum proġett. 
Għandu jippermetti wkoll il-ħolqien ta' 
kategorija ġdida ta' proġetti iżgħar 
(mikro) għal SMEs bħala spin-offs minn 
proġetti ikbar ta' riċerka.

Or. en

Emenda 1246
Teresa Riera Madurell

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi speċifiċi kollha dwar l-isfidi 
tas-soċjetà u dwar it-tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali se 
japplikaw l-istrument apposta tal-SMEs u 

L-istrument apposta għall-SMEs għandu 
jkun relatat tematikament mal-objettiv 
speċifiku "Tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali" u kull wieħed mill-



PE492.765v01-00 134/165 AM\907546MT.doc

MT

se jallokaw ammont apposta għal dan. objettivi speċifiċi taħt il-prijorità "Sfidi 
tas-soċjetà".

Or. en

Emenda 1247
Amalia Sartori

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi speċifiċi kollha dwar l-isfidi 
tas-soċjetà u dwar it-tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali se 
japplikaw l-istrument apposta tal-SMEs u 
se jallokaw ammont apposta għal dan.

L-objettivi speċifiċi kollha dwar l-isfidi 
tas-soċjetà u dwar it-tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali se 
jagħmlu użu mill-istrument apposta tal-
SMEs u se jallokaw ammont apposta għal 
dan  u se jallokaw ammonti suffiċjenti 
biex jappoġġaw tal-inqas 10 000 SME fit-
twettiq tal-attivitajiet tagħhom ta' 
innovazzjoni b'dimensjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rabta bejn l-isfidi tas-soċjetà u l-istrument tal-SMEs m'għandhiex tinkiser. Biex jinkisbu 
ekonomiji tal-kobor fil-ġestjoni tal-istrument tal-SMEs, hija meħtieġa indikazzjoni tan-numru 
ta' proġetti għall-SMEs biex jiġi żgurat it-twettiq effiċjenti tal-istrument tal-SMEs, b'mod 
partikolari s-servizzi ta' gwida u kowċing.

Emenda 1248
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi speċifiċi kollha dwar l-isfidi tas-
soċjetà u dwar it-tmexxija fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali se japplikaw l-

L-istrument apposta għall-SMEs se jniedi 
sejħiet minn isfel għal fuq fl-objettivi 
speċifiċi kollha dwar l-isfidi tas-soċjetà u 
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istrument apposta tal-SMEs u se jallokaw 
ammont apposta għal dan.

dwar it-tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali.

Or. en

Emenda 1249
Kent Johansson, Jens Rohde, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi speċifiċi kollha dwar l-isfidi 
tas-soċjetà u dwar it-tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali se 
japplikaw l-istrument apposta tal-SMEs u 
se jallokaw ammont apposta għal dan.

L-objettivi speċifiċi kollha dwar l-isfidi 
tas-soċjetà u dwar it-tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali se 
japplikaw l-istrument apposta tal-SMEs u 
se jallokaw 10 % tal-baġit allokat 
tagħhom għall-istrument tal-SMEs.

Or. en

Emenda 1250
Paul Rübig

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettivi speċifiċi kollha dwar l-isfidi 
tas-soċjetà u dwar it-tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali se 
japplikaw l-istrument apposta tal-SMEs u 
se jallokaw ammont apposta għal dan.

L-objettivi speċifiċi kollha dwar l-isfidi 
tas-soċjetà u dwar it-tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali se 
japplikaw il-programm apposta tal-SMEs 
u se jallokaw ammont apposta għal dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
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SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Emenda 1251
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrument apposta għall-SMEs għandu 
jkun ġestit b'mod ċentrali biex tiġi żgurata 
l-applikazzjoni koerenti tar-regoli, il-
viżibilità tal-Istrument u punt ta' dħul 
uniku, li jiffaċilita l-parteċipazzjoni tal-
SMEs. L-istrument għall-SMEs għandu 
jikkontribwixxi għall-objettivi speċifiċi 
tat-Tmexxija fit-Teknoloġiji Abilitanti u 
Industrijali u l-Isfidi tas-Soċjetà.

Or. en

Emenda 1252
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrument għall-SMEs jista' jservi wkoll 
bħala strument għall-entitajiet li jagħmlu 
l-akkwisti pubbliċi fl-UE għall-akkwist 
prekummerċjali jew l-akkwist ta' 
soluzzjonijiet innovattivi għall-ħtiġijiet 
komuni speċifiċi identifikati skont 
approċċ li joriġina mil-livelli ta' fuq.

Or. en
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Emenda 1253
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrument għall-SMEs għandu jkun 
ġestit b'mod ċentrali biex tiġi żgurata l-
applikazzjoni koerenti tar-regoli, il-
viżibilità tal-Istrument u punt ta' dħul 
uniku, li jiffaċilita l-parteċipazzjoni tal-
SMEs.

Or. en

Emenda 1254
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 3 – punt 3.3 – punt a – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-istrument għandu joħloq il-
flessibilità neċessarja biex jippermetti l-
integrazzjoni tal-SMEs fi proġetti ta' 
riċerka li jkunu għaddejjin u għal perjodi 
ta' żmien limitati iqsar minn kemm idum 
proġett. Għandu jippermetti wkoll il-
ħolqien ta' kategorija ġdida ta' proġetti 
iżgħar (mikro) għal SMEs li jistgħu 
jinħolqu b'mod indipendenti bħala spin-
offs minn proġetti ikbar ta' riċerka.

Or. en

Emenda 1255
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 3 – punt 3.3 – punt a – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrument għall-SMEs għandu jkun 
suġġett għal rieżami dettaljat f'nofs il-
perjodu. Jekk l-objettivi ta' assorbiment 
tal-istrument għall-SMEs ma jintlaħqux, 
il-fondi li jifdal għandhom jiġu riallokati 
għall-pilastri tat-tmexxija industrijali u l-
isfidi tas-soċjetà.

Or. en

Emenda 1256
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Titjib tal-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-
SMEs

(c) Integrazzjoni tal-appoġġ għall-SMEs u 
titjib tal-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-
SMEs

Or. en

Emenda 1257
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet li jassistu l-implimentazzjoni 
u li jikkumplimentaw il-miżuri speċifiċi 
tal-SMEs tul l-Orizzont 2020 għandhom 
jiġu appoġġati, b’mod partikolari sabiex 
tissaħħaħ il-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-

L-SMEs għandhom jiġu appoġġati tul l-
Orizzont 2020 kollu. L-attivitajiet li 
jassistu l-implimentazzjoni u li 
jikkumplimentaw il-miżuri speċifiċi tal-
SMEs tul l-Orizzont 2020 għandhom jiġu 
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SMEs. appoġġati, b’mod partikolari sabiex 
tissaħħaħ il-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-
SMEs. Dan jinkludi wkoll il-promozzjoni 
tal-parteċipazzjoni msaħħa tal-SMEs fil-
governanza tal-programm, b'mod 
partikolari l-parteċipazzjoni fit-twaqqif 
tal-aġendi ta' riċerka u l-implimentazzjoni 
tas-sħubijiet pubbliċi privati.

Or. en

Emenda 1258
Patrizia Toia

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet li jassistu l-implimentazzjoni 
u li jikkumplimentaw il-miżuri speċifiċi 
tal-SMEs tul l-Orizzont 2020 għandhom 
jiġu appoġġati, b’mod partikolari sabiex 
tissaħħaħ il-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-
SMEs.

L-attivitajiet li jassistu l-implimentazzjoni 
u li jikkumplimentaw il-miżuri speċifiċi 
tal-SMEs tul l-Orizzont 2020 għandhom 
jiġu appoġġati, b’mod partikolari sabiex 
tissaħħaħ il-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-
SMEs, inkluż billi jingħata finanzjament 
lil istituti Ewropej tar-riċerka applikata 
biex jaħdmu fuq proġetti maqbula ma' 
SMEs individwali u jagħmlu tajjeb għall-
ispejjeż u r-riskji tar-riċerka applikata, 
abbażi ta' impenn vinkolanti li jagħmlu 
użu industrijali mir-riżultati miksuba.

Or. it

Emenda 1259
Francesco De Angelis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet li jassistu l-implimentazzjoni 
u li jikkumplimentaw il-miżuri speċifiċi 

L-attivitajiet li jassistu l-implimentazzjoni 
u li jikkumplimentaw il-miżuri speċifiċi 
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tal-SMEs tul l-Orizzont 2020 għandhom 
jiġu appoġġati, b’mod partikolari sabiex 
tissaħħaħ il-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-
SMEs.

tal-SMEs tul l-Orizzont 2020 għandhom 
jiġu appoġġati, b’mod partikolari sabiex 
tissaħħaħ il-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-
SMEs permezz ta' Vouchers tal-
Innovazzjoni li jippermettu lill-partijiet 
interessati jużaw is-servizzi ta' fornitur ta' 
riċerka minn Stat Membru jew Pajjiż ta' 
Assoċjazzjoni ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ħolqien ta' vawċers għal servizzi kummerċjali jista' jkun strument utli biex jittejjeb it-
tkabbir tal-SMEs.

Emenda 1260
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet li jassistu l-implimentazzjoni 
u li jikkumplimentaw il-miżuri speċifiċi 
tal-SMEs tul l-Orizzont 2020 għandhom 
jiġu appoġġati, b’mod partikolari sabiex 
tissaħħaħ il-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-
SMEs.

L-attivitajiet li jassistu l-implimentazzjoni 
u li jikkumplimentaw il-miżuri speċifiċi 
tal-SMEs tul l-Orizzont 2020 għandhom 
jiġu appoġġati, b’mod partikolari sabiex 
tissaħħaħ il-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-
SMEs. Hija prevista kooperazzjoni mill-
qrib man-Netwerk Ewropa għall-
Intrapriża ffinanzjata mill-COSME.

Or. en

Emenda 1261
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għall-innovazzjoni xprunata mis- L-appoġġ għall-innovazzjoni xprunata mis-
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suq biex jitjiebu l-kundizzjonijiet qafas 
għall-innovazzjoni u jiġu indirizzati l-
barrieri speċifiki li mhux qed jippermettu, 
b’mod partikolari, it-tkabbir ta’ SMEs 
innovattivi.

suq biex jitjiebu l-kundizzjonijiet qafas 
għall-innovazzjoni u jiġu indirizzati l-
barrieri speċifiki li mhux qed jippermettu, 
b’mod partikolari, it-tkabbir ta’ SMEs 
innovattivi. Ċerti metodoloġiji regolatorji 
użati biex tiġi vvalutata l-ekotossiċità ta' 
sustanzi jfixklu t-tqegħid fis-suq ta' 
preparazzjonijiet magħmula minn 
sustanzi naturali kumplessi. Jeħtieġ li jiġu 
żviluppati metodoloġiji ġodda biex l-
impatt ambjentali ta' sustanzi naturali 
kumplessi jkun jista' jiġi vvalutat b'mod 
aktar effikaċi. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ċerti metodoloġiji użati biex tiġi vvalutata l-ekotossiċità ta' sustanzi mhumiex adattati għall-
valutazzjoni tal-proprjetajiet ta' sustanzi naturali kumplessi, u b'mod partikolari għat-testijiet 
tal-bijodegradabbiltà meħtieġa skont ir-REACH. L-impatt ambjentali ta' dawn is-sustanzi ma 
jistax jiġi vvalutat kif xieraq bl-użu tal-metodoloġiji eżistenti, u dan jista' jwaqqafhom milli 
jitqiegħdu fis-suq. Konsegwenza ta' dan, il-kompetittività u t-tkabbir tal-SMEs jiddgħajfu, 
speċjalment fis-settur taż-żjut essenzjali.

Emenda 1262
Catherine Trautmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għall-innovazzjoni xprunata mis-
suq biex jitjiebu l-kundizzjonijiet qafas 
għall-innovazzjoni u jiġu indirizzati l-
barrieri speċifiki li mhux qed jippermettu, 
b’mod partikolari, it-tkabbir ta’ SMEs 
innovattivi.

L-appoġġ għall-innovazzjoni xprunata mis-
suq biex jitjiebu l-kundizzjonijiet qafas 
għall-innovazzjoni, l-indirizzar tal-barrieri
speċifiki li mhux qed jippermettu, b’mod 
partikolari, it-tkabbir ta’ SMEs innovattivi, 
u l-introduzzjoni ta' klawsola ta' 
innovazzjoni li tippermetti l-għażla ta' 
SMEs li jipproponu prodotti innovattivi.

Or. fr
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Emenda 1263
Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għall-innovazzjoni xprunata mis-
suq biex jitjiebu l-kundizzjonijiet qafas 
għall-innovazzjoni u jiġu indirizzati l-
barrieri speċifiki li mhux qed jippermettu, 
b’mod partikolari, it-tkabbir ta’ SMEs
innovattivi.

L-appoġġ għall-innovazzjoni xprunata mis-
suq biex jitjiebu l-kundizzjonijiet qafas 
għall-innovazzjoni u l-indirizzar tal-
barrieri speċifiki li mhux qed jippermettu, 
b’mod partikolari, it-tkabbir tal-
innovazzjoni fl-SMEs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jaf ikun kemmxejn diffiċli li wieħed jiddefinixxi "SMEs innovattivi".

Emenda 1264
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 3 – punt 3.3 – punt d – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni ta' proċeduri innovattivi 
tal-akkwist pubbliku li jippermettu lill-
impriżi tat-trasferiment tat-teknoloġija 
aċċess għal dawn il-proċeduri għall-
ewwel darba. 

Or. fr

Emenda 1265
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 2 – punt 3 – punt 3.3 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Appoġġ għat-trasferiment tal-
għarfien u t-teknoloġija bejn ir-riċerka 
pubblika u s-suq. L-appoġġ għall-proċessi 
ta’ trasferiment bejn l-ambitu tar-riċerka 
pubblika u l-SMEs innovattivi, bħala 
mekkaniżmu effettiv għat-trasferiment fis-
suq tar-riżultati tar-riċerka u l-
invenzjonijiet iġġenerati mill-
universitajiet, iċ-ċentri ta’ riċerka u l-
SMEs li jagħmlu riċerka. Dawn il-proġetti 
"spin-in" se jkollhom objettiv li 
jappoġġaw madwar 2000 SME Ewropea 
fis-sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proġetti "spin-in" ma ġewx riflessi fil-baġit fl-intestatura "Innovazzjoni fl-SMEs". Biex 
jinstab intermedjarju fil-livell lokali (anke fl-Istati Membri iżgħar), in-numru minimu ta' 
SMEs li għandhom jiġu appoġġati għandu jilħaq tal-inqas 2 000.

Emenda 1266
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li jittejbu s-saħħa 
u l-benesseri tul il-ħajja kollha għal 
kulħadd.

L-objettiv speċifiku huwa li jittejbu s-saħħa 
u l-benesseri tul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u li jiġu eliminati l-inugwaljanzi 
fis-saħħa u l-benessri determinati mill-
istatus soċjoekonomiku u mill-ġeneru.

Or. en

Emenda 1267
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del 
Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-saħħa u benesseri matul il-ħajja kollha 
għal kulħadd, sistemi tas-saħħa u tal-kura 
ta’ kwalità għolja u ekonomikament 
sostenibbli, u opportunitajiet ta’ impjiegi 
ġodda u tkabbir huma l-miri ta’ appoġġ 
għar-riċerka u l-innovazzjoni b’rispons 
għal din l-isfida, u li se jagħmlu 
kontribuzzjoni kbira għall-Ewropa 2020.

Is-saħħa u benesseri matul il-ħajja kollha 
għal kulħadd, sistemi tas-saħħa u tal-kura 
ta’ kwalità għolja u ekonomikament 
sostenibbli, soluzzjonijiet biex tiġi 
indirizzata l-awtonomija ta' popolazzjoni 
li qed tixjieħ u opportunitajiet ta’ impjiegi 
ġodda u tkabbir huma l-miri ta’ appoġġ 
għar-riċerka u l-innovazzjoni b’rispons 
għal din l-isfida, u li se jagħmlu 
kontribuzzjoni kbira għall-Ewropa 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-importanza tal-aspetti soċjali se tiżdied fil-futur qrib.

Emenda 1268
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-saħħa u benesseri matul il-ħajja kollha 
għal kulħadd, sistemi tas-saħħa u tal-kura 
ta’ kwalità għolja u ekonomikament 
sostenibbli, u opportunitajiet ta’ impjiegi 
ġodda u tkabbir huma l-miri ta’ appoġġ 
għar-riċerka u l-innovazzjoni b’rispons 
għal din l-isfida, u li se jagħmlu 
kontribuzzjoni kbira għall-Ewropa 2020.

Is-saħħa u benesseri matul il-ħajja kollha 
għal kulħadd, sistemi tas-saħħa u tal-kura 
ta’ kwalità għolja u ekonomikament 
sostenibbli, sikuri u siguri u 
opportunitajiet ta’ impjiegi ġodda u tkabbir 
huma l-miri ta’ appoġġ għar-riċerka u l-
innovazzjoni b’rispons għal din l-isfida, u 
li se jagħmlu kontribuzzjoni kbira għall-
Ewropa 2020.

Or. en
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Emenda 1269
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-saħħa u benesseri matul il-ħajja kollha
għal kulħadd, sistemi tas-saħħa u tal-kura 
ta’ kwalità għolja u ekonomikament 
sostenibbli, u opportunitajiet ta’ impjiegi 
ġodda u tkabbir huma l-miri ta’ appoġġ 
għar-riċerka u l-innovazzjoni b’rispons 
għal din l-isfida, u li se jagħmlu 
kontribuzzjoni kbira għall-Ewropa 2020.

L-ugwaljanza fis-saħħa u l-benesseri
matul il-ħajja kollha, sistemi tas-saħħa u 
tal-kura innovattiva ta’ kwalità għolja u 
ekonomikament sostenibbli, arranġamenti 
ta' benessri soċjali u opportunitajiet ta’ 
impjiegi ġodda u tkabbir huma l-miri ta’ 
appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni 
b’rispons għal din l-isfida, u li se jagħmlu 
kontribuzzjoni kbira għall-Ewropa 2020

Or. en

Emenda 1270
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka għandha tippermetti li jitjiebu t-
terapiji avvanzati u t-terapiji ċellulari u 
dan ikun iffukat fuq it-trattament ta' 
mard kroniku u deġenerattiv.

Or. en

Emenda 1271
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jkun meħtieġ li tissaħħaħ ir-
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riċerka fuq mard li ġej miż-żieda fit-
temperaturi u mit-tibdil fil-klima li 
jaffettwaw il-pajjiżi Mediterranji b'mod 
partikolari, iżda mhux lilhom biss.

Or. en

Emenda 1272
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka għandha tippermetti li jitjiebu t-
terapiji avvanzati u t-terapiji ċellulari li 
jkunu iffukati fuq it-trattament ta' mard 
kroniku u deġenerattiv.

Or. en

Emenda 1273
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 
85 miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-
2060, u dawk li għandhom aktar minn 80 
huma mistennija jiżdiedu minn 22 sa 
61 miljun fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew 
ir-restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod 
li ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 
85 miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-
2060, u dawk li għandhom aktar minn 80 
huma mistennija jiżdiedu minn 22 sa 
61 miljun fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew 
ir-restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod 
li ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
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kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà.

kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà. Il-ġestjoni effikaċi tinkludi l-
kunsiderazzjoni tal-kostijiet addizzjonali 
ġġenerati minn ambjent inaċċessibbli 
għal persuni b'diżabilitajiet.

Or. fr

Emenda 1274
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 
85 miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-
2060, u dawk li għandhom aktar minn 80 
huma mistennija jiżdiedu minn 22 sa 
61 miljun fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew 
ir-restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod 
li ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà.

L-ispiża għas-soċjetà u finanzjarja tas-
sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali tal-
Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-kura u l-
prevenzjoni fl-etajiet kollha li dejjem qed 
jiswew aktar flus, l-għadd ta’ Ewropej li 
għandhom aktar minn 65 sena huwa 
mistenni li kważi jirdoppja minn 85 miljun 
fl-2008 għal 151 miljun sal-2060, u dawk li 
għandhom aktar minn 80 huma mistennija 
jiżdiedu minn 22 sa 61 miljun fl-istess 
perjodu. Il-kostijiet jirriżultaw ukoll minn 
diskriminazzjoni abbażi tad-diżabbiltà u 
mill-ħolqien ta' ambjenti fiżiċi u soċjali li 
huma inaċċessibbli għal persuni 
b'diżabilitajiet. It-tnaqqis jew ir-
restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod li 
ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà.

Or. en

Emenda 1275
Frédérique Ries, Françoise Grossetête
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 
85 miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-
2060, u dawk li għandhom aktar minn 80 
huma mistennija jiżdiedu minn 22 sa 
61 miljun fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew 
ir-restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod 
li ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà.

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 
85 miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-
2060, u dawk li għandhom aktar minn 80 
huma mistennija jiżdiedu minn 22 sa 
61 miljun fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew 
ir-restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod 
li ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-għoti ta' informazzjoni 
lin-nies b'mod li jkun aħjar u l-
inkoraġġiment ta' għażliet tas-saħħa 
responsabbli biex jiġu ottimizzati s-saħħa
u l-benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iżgurar tal-futur tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura soċjali tal-UE, li bħalissa jinsabu taħt 
pressjoni kbira, jinvolvi, inter alia, ċerti għażliet u approċċi min-naħa tal-awtoritajiet 
pubbliċi, inkluża l-promozzjoni tar-responsabbiltà fir-rigward ta' imġiba riskjuża marbuta 
ma' mard li jista' jiġi evitat.

Emenda 1276
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
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kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 
85 miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-
2060, u dawk li għandhom aktar minn 80
huma mistennija jiżdiedu minn 22 sa 
61 miljun fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew 
ir-restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali mod 
li ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 
d-diżabbiltà.

kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 
85 miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-
2060, u dawk li għandhom aktar minn 80 
huma mistennija jiżdiedu minn 22 sa 
61 miljun fl-istess perjodu. Tul ta' ħajja 
itwal huwa żvilupp li għandu 
implikazzjonijiet u opportunitajiet soċjali 
u ekonomiċi pożittivi għas-soċjetà. It-
tnaqqis jew ir-restrizzjoni ta’ dawn l-
ispejjeż b’tali mod li ma jsirux 
insostenibbli jiddependi parzjalment fuq l-
iżgurar tas-saħħa u l-benesseri matul il-
ħajja kollha għal kulħadd u għalhekk fuq 
il-prevenzjoni, it-trattament u l-ġestjoni 
effettivi tal-mard u d-diżabbiltà.

Or. en

Emenda 1277
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispiża tas-sistemi tas-saħħa u tal-kura 
soċjali tal-Unjoni qed tiżdied bil-miżuri tal-
kura u l-prevenzjoni fl-etajiet kollha li 
dejjem qed jiswew aktar flus, l-għadd ta’ 
Ewropej li għandhom aktar minn 65 sena 
huwa mistenni li kważi jirdoppja minn 
85 miljun fl-2008 għal 151 miljun sal-
2060, u dawk li għandhom aktar minn 80 
huma mistennija jiżdiedu minn 22 sa 
61 miljun fl-istess perjodu. It-tnaqqis jew 
ir-restrizzjoni ta’ dawn l-ispejjeż b’tali 
mod li ma jsirux insostenibbli jiddependi 
parzjalment fuq l-iżgurar tas-saħħa u l-
benesseri matul il-ħajja kollha għal 
kulħadd u għalhekk fuq il-prevenzjoni, it-
trattament u l-ġestjoni effettivi tal-mard u 

L-inugwaljanzi fis-saħħa u fil-benessri 
qed jiżdiedu filwaqt li l-ispiża tas-sistemi 
tas-saħħa u tal-kura soċjali tal-Unjoni qed 
tiżdied bil-miżuri tal-kura u l-prevenzjoni 
fl-etajiet kollha li dejjem qed jiswew aktar 
flus. L-għadd ta’ Ewropej li għandhom 
aktar minn 65 sena huwa mistenni li kważi 
jirdoppja minn 85 miljun fl-2008 għal 151 
miljun sal-2060, u dawk li għandhom aktar 
minn 80 huma mistennija jiżdiedu minn 22 
sa 61 miljun fl-istess perjodu. L-iżgurar ta' 
aċċess ugwali għas-saħħa u l-benessri u t-
tnaqqis tas-sinifikanza tal-ġeneru u tad-
determinanti soċjoekonomiċi, filwaqt li 
jitnaqqas jew jiġu ristretti dawn l-ispejjeż 
b’tali mod li ma jsirux insostenibbli 
jiddependi parzjalment fuq l-iżgurar tas-
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d-diżabbiltà. saħħa u l-benesseri matul il-ħajja kollha 
għal kulħadd u għalhekk fuq il-
prevenzjoni, it-trattament u l-ġestjoni 
effettivi tal-mard u d-diżabbiltà.

Or. en

Emenda 1278
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kundizzjonijiet kroniċi bħall-mard 
kardjovaskulari (CVD), il-kanċer, id-
dijabete, id-disturbi newroloġiċi u fis-saħħa 
mentali, il-piż żejjed u l-obeżità u diversi 
limitazzjonijiet funzjonali huwa kawżi 
ewlenin ta’ diżabbiltà, nuqqas ta’ saħħa u 
mwiet prematuri, u jippreżentaw spejjeż 
soċjali u ekonomiċi konsiderevoli.

Kundizzjonijiet kroniċi bħall-mard 
kardjovaskulari (CVD), il-kanċer, id-
dijabete, id-disturbi newroloġiċi u fis-saħħa 
mentali, il-piż żejjed u l-obeżità u diversi 
limitazzjonijiet funzjonali huwa kawżi 
ewlenin ta’ diżabbiltà, nuqqas ta’ saħħa u 
mwiet prematuri, u jippreżentaw spejjeż 
soċjali u ekonomiċi konsiderevoli. Fil-każ 
ta' kundizzjonijiet oħra, b'mod partikolari 
mard newrodeġenerattiv, jekk l-istrateġiji 
ta' prevenzjoni għandhom ikunu effettivi, 
se jeħtieġ li tingħata spinta kbira lir-
riċerka etjoloġika u se jeħtieġ li jiġu 
żviluppati djanjożi bikrija aħjar u għażliet 
ta' trattament.

Or. it

Emenda 1279
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kundizzjonijiet kroniċi bħall-mard 
kardjovaskulari (CVD), il-kanċer, id-

Kundizzjonijiet kroniċi bħall-mard 
kardjovaskulari (CVD), il-kanċer, id-
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dijabete, id-disturbi newroloġiċi u fis-saħħa 
mentali, il-piż żejjed u l-obeżità u diversi 
limitazzjonijiet funzjonali huwa kawżi 
ewlenin ta’ diżabbiltà, nuqqas ta’ saħħa u 
mwiet prematuri, u jippreżentaw spejjeż 
soċjali u ekonomiċi konsiderevoli.

dijabete, il-mard rewmatiku jew 
muskoloskeletali, il-mard awtoimmuni, id-
disturbi newroloġiċi u fis-saħħa mentali, il-
piż żejjed u l-obeżità u diversi 
limitazzjonijiet funzjonali huwa kawżi 
ewlenin ta’ diżabbiltà, nuqqas ta’ saħħa u 
mwiet prematuri, u jippreżentaw spejjeż 
soċjali u ekonomiċi konsiderevoli.

Or. en

Emenda 1280
Herbert Reul

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kundizzjonijiet kroniċi bħall-mard 
kardjovaskulari (CVD), il-kanċer, id-
dijabete, id-disturbi newroloġiċi u fis-saħħa 
mentali, il-piż żejjed u l-obeżità u diversi 
limitazzjonijiet funzjonali huwa kawżi 
ewlenin ta’ diżabbiltà, nuqqas ta’ saħħa u 
mwiet prematuri, u jippreżentaw spejjeż 
soċjali u ekonomiċi konsiderevoli.

Kundizzjonijiet kroniċi bħall-mard 
kardjovaskulari (CVD), il-kanċer, id-
dijabete, il-mard rewmatiku jew 
muskoloskeletali, id-disturbi newroloġiċi u 
fis-saħħa mentali, il-piż żejjed u l-obeżità u 
diversi limitazzjonijiet funzjonali huwa 
kawżi ewlenin ta’ diżabbiltà, nuqqas ta’ 
saħħa u mwiet prematuri, u jippreżentaw 
spejjeż soċjali u ekonomiċi konsiderevoli.

Or. en

Emenda 1281
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kundizzjonijiet kroniċi bħall-mard 
kardjovaskulari (CVD), il-kanċer, id-
dijabete, id-disturbi newroloġiċi u fis-saħħa 
mentali, il-piż żejjed u l-obeżità u diversi 
limitazzjonijiet funzjonali huwa kawżi 

Kundizzjonijiet kroniċi bħall-mard 
kardjovaskulari (CVD), il-kanċer, id-
dijabete, il-mard rewmatiku jew 
muskoloskeletali, id-disturbi newroloġiċi u 
fis-saħħa mentali, il-piż żejjed u l-obeżità u 
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ewlenin ta’ diżabbiltà, nuqqas ta’ saħħa u 
mwiet prematuri, u jippreżentaw spejjeż 
soċjali u ekonomiċi konsiderevoli.

diversi limitazzjonijiet funzjonali huwa 
kawżi ewlenin ta’ diżabbiltà, nuqqas ta’ 
saħħa u mwiet prematuri, u jippreżentaw 
spejjeż soċjali u ekonomiċi konsiderevoli.

Or. en

Emenda 1282
Henri Weber

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kundizzjonijiet kroniċi bħall-mard 
kardjovaskulari (CVD), il-kanċer, id-
dijabete, id-disturbi newroloġiċi u fis-saħħa 
mentali, il-piż żejjed u l-obeżità u diversi 
limitazzjonijiet funzjonali huwa kawżi 
ewlenin ta’ diżabbiltà, nuqqas ta’ saħħa u 
mwiet prematuri, u jippreżentaw spejjeż 
soċjali u ekonomiċi konsiderevoli.

Kundizzjonijiet kroniċi bħall-mard 
kardjovaskulari (CVD), il-mard 
respiratorju, il-kanċer, id-dijabete, id-
disturbi newroloġiċi u fis-saħħa mentali, il-
piż żejjed u l-obeżità u diversi 
limitazzjonijiet funzjonali huwa kawżi 
ewlenin ta’ diżabbiltà, nuqqas ta’ saħħa u 
mwiet prematuri, u jippreżentaw spejjeż 
soċjali u ekonomiċi konsiderevoli.

Or. fr

Emenda 1283
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kundizzjonijiet kroniċi bħall-mard 
kardjovaskulari (CVD), il-kanċer, id-
dijabete, id-disturbi newroloġiċi u fis-saħħa 
mentali, il-piż żejjed u l-obeżità u diversi 
limitazzjonijiet funzjonali huwa kawżi 
ewlenin ta’ diżabbiltà, nuqqas ta’ saħħa u 
mwiet prematuri, u jippreżentaw spejjeż 
soċjali u ekonomiċi konsiderevoli.

Kundizzjonijiet kroniċi bħall-mard 
kardjovaskulari (CVD), il-kanċer, id-
dijabete, il-mard newrodeġenerattiv, id-
disturbi newroloġiċi u fis-saħħa mentali, il-
piż żejjed u l-obeżità u diversi 
limitazzjonijiet funzjonali huwa kawżi 
ewlenin ta’ diżabbiltà, nuqqas ta’ saħħa u 
mwiet prematuri, u jippreżentaw spejjeż 
soċjali u ekonomiċi konsiderevoli.
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Or. en

Emenda 1284
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kundizzjonijiet kroniċi bħall-mard 
kardjovaskulari (CVD), il-kanċer, id-
dijabete, id-disturbi newroloġiċi u fis-saħħa 
mentali, il-piż żejjed u l-obeżità u diversi 
limitazzjonijiet funzjonali huwa kawżi 
ewlenin ta’ diżabbiltà, nuqqas ta’ saħħa u 
mwiet prematuri, u jippreżentaw spejjeż 
soċjali u ekonomiċi konsiderevoli.

Kundizzjonijiet kroniċi bħall-mard 
kardjovaskulari (CVD), il-kanċer, id-
dijabete, id-disturbi newroloġiċi u fis-saħħa 
mentali, is-sindromi ta' dipendenza, il-piż 
żejjed u l-obeżità u diversi limitazzjonijiet 
funzjonali huwa kawżi ewlenin ta’ 
diżabbiltà, nuqqas ta’ saħħa u mwiet 
prematuri, u jippreżentaw spejjeż soċjali u 
ekonomiċi konsiderevoli.

Or. de

Emenda 1285
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Din iċ-ċifra se tkompli tiżdied b'mod 
drammatiku, l-aktar minħabba l-
popolazzjoni li qed tixjieħ tal-Ewropa u ż-
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minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.

żidiet assoċjati fil-mard 
newrodeġenerattiv. Fatturi ambjentali, tal-
istil tal-ħajja u soċjoekonomiċi huma 
rilevanti f’ħafna minn dawn il-
kundizzjonijiet fejn aktar minn terz tal-piż 
tal-mard globali huwa stmat li jkun relatat 
ma’ dawn. Madankollu, għal 
kundizzjonijiet oħrajn, bħall-mard 
newrodeġenerattiv, strateġiji effettivi ta' 
prevenzjoni l-ewwel se jirrikjedu li 
tingħata spinta konsiderevoli fir-riċerka 
dwar il-kawżi tiegħu u l-iżvilupp ta' 
għażliet aħjar ta' djanjożi bikrija u 
trattament, inklużi terapiji avvanzati 
personalizzati.

Or. en

Emenda 1286
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun. Il-
kanċer jammonta għal kwart tal-imwiet 
kollha u huwa l-kawża ewlenija tal-mewt 
fin-nies li għandhom bejn 45-64 sena, 
filwaqt li aktar minn 27 miljun ruħ fl-
Unjoni jbatu mid-dijabete, u l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Din iċ-ċifra se tkompli tiżdied b'mod 
rapidu, l-iktar minħabba l-inċidenza li 
qed tiżdied ta' mard newrodeġenerattiv, 
bħall-Parkinson's u l-Alzheimer's, li 
huma marbuta mal-medja li qed tiżdied 
tal-età tal-popolazzjoni Ewropea. Fatturi 
ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
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minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn. Fil-każ ta' 
kundizzjonijiet oħra, b'mod partikolari 
mard newrodeġenerattiv, madankollu, 
jekk l-istrateġiji ta' prevenzjoni 
għandhom ikunu effettivi, se jeħtieġ li 
tingħata spinta kbira lir-riċerka etjoloġika 
u se jeħtieġ li jiġu żviluppati djanjożi 
bikrija aħjar u għażliet ta' trattament.

Or. it

Emenda 1287
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn. Din iċ-ċifra 
se tkompli tiżdied b'mod drammatiku, l-
aktar minħabba l-popolazzjoni li qed 
tixjieħ tal-Ewropa u ż-żidiet assoċjati fil-
mard newrodeġenerattiv bħall-
Parkinson's u l-Alzheimer's. Madankollu, 
għal kundizzjonijiet oħrajn, b'mod 
partikolari l-mard newrodeġenerattiv, 
strateġiji effettivi ta' prevenzjoni l-ewwel 
se jirrikjedu li tingħata spinta 
konsiderevoli fir-riċerka dwar il-kawżi 
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tiegħu u l-iżvilupp ta' djanjożi aħjar 
bikrija u għażliet ta' trattament. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm fatturi soċjoekonomiċi tremendi marbuta mad-diżordnijiet tal-moħħ u ħtieġa urġenti 
korrispondenti li jiġi allokat finanzjament sinifikanti għar-riċerka biex jiġu identifikati l-
kawżi, tittejjeb id-djanjożi bikrija u jiġu żviluppati għażliet aħjar ta' trattament. Dan japplika 
partikolarment għall-mard newrodeġenerattiv, li se jsir dejjem aktar prevalenti u se jiswa 
aktar flus għas-sistemi tas-saħħa minħabba l-popolazzjoni li qed tixjieħ.

Emenda 1288
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.
Madankollu, għal kundizzjonijiet oħrajn, 
b'mod partikolari l-mard 
newrodeġenerattiv, strateġiji effettivi ta' 
prevenzjoni l-ewwel se jirrikjedu li 
tingħata spinta konsiderevoli fir-riċerka 
dwar il-kawżi tiegħu u l-iżvilupp ta' 
djanjożi bikrija aħjar u għażliet ta' 
trattament.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm kostijiet soċjali u ekonomiċi tremendi marbuta mad-diżordnijiet tal-moħħ u ħtieġa 
urġenti korrispondenti li jiġi allokat finanzjament sinifikanti għar-riċerka biex jiġu identifikati 
l-kawżi, tittejjeb id-djanjożi bikrija u jiġu żviluppati għażliet aħjar ta' trattament. Dan 
japplika partikolarment għall-mard newrodeġenerattiv, li se jsir dejjem aktar prevalenti u se 
jiswa aktar flus għas-sistemi tas-saħħa minħabba l-popolazzjoni li qed tixjieħ.

Emenda 1289
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.
Madankollu, għal kundizzjonijiet oħrajn, 
b'mod partikolari l-mard 
newrodeġenerattiv, strateġiji effettivi ta' 
prevenzjoni l-ewwel se jirrikjedu li 
tingħata spinta konsiderevoli fir-riċerka 
dwar il-kawżi tiegħu u l-iżvilupp ta' 
djanjożi bikrija aħjar u għażliet ta' 
trattament. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hemm kostijiet soċjali u ekonomiċi tremendi marbuta mad-diżordnijiet tal-moħħ u ħtieġa 
urġenti korrispondenti li jiġi allokat finanzjament sinifikanti għar-riċerka biex jiġu identifikati 
l-kawżi, tittejjeb id-djanjożi bikrija u jiġu żviluppati għażliet aħjar ta' trattament. Dan 
japplika partikolarment għall-mard newrodeġenerattiv, li se jsir dejjem aktar prevalenti u se 
jiswa aktar flus għas-sistemi tas-saħħa minħabba l-popolazzjoni li qed tixjieħ.

Emenda 1290
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Din iċ-ċifra se tkompli tiżdied b'mod 
drammatiku, l-aktar minħabba t-tixjiħ tal-
popolazzjoni Ewropea u l-inċidenza li qed 
tiżdied tal-mard newrodeġenerattiv, bħall-
Parkinson's u l-Alzheimer's. Fatturi 
ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.

Or. it

Emenda 1291
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 
mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
'Il fuq minn 120 miljun ċittadin ibatu 
minn kundizzjonijiet rewmatiċi u 
muskoloskeletali fl-Unjoni, u l-ispiża 
totali ta' dan il-mard hija stmata li hi 
EUR 240 biljun. Fatturi ambjentali, tal-istil 
tal-ħajja u soċjoekonomiċi huma rilevanti 
f’ħafna minn dawn il-kundizzjonijiet fejn 
aktar minn terz tal-piż tal-mard globali 
huwa stmat li jkun relatat ma’ dawn.

Or. en

Emenda 1292
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete, filwaqt li l-ispiża totali 
tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, iżda mhux 
limitati għal dawk li jaffettwaw is-saħħa 

Fl-Unjoni, il-CVD annwalment jammonta 
għal aktar minn 2 miljun mwiet u jiswa lill-
ekonomija aktar minn EUR 192 biljun 
filwaqt li l-kanċer jammonta għal kwart 
tal-imwiet kollha u huwa l-kawża ewlenija 
tal-mewt fin-nies li għandhom bejn 45-64 
sena. Aktar minn 27 miljun ruħ fl-Unjoni 
jbatu mid-dijabete u 'l fuq minn 120 
miljun ċittadin ibatu minn kundizzjonijiet 
rewmatiċi u muskoloskeletali, filwaqt li l-
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mentali) ġiet stmata għal EUR 800 biljun. 
Fatturi ambjentali, tal-istil tal-ħajja u 
soċjoekonomiċi huma rilevanti f’ħafna 
minn dawn il-kundizzjonijiet fejn aktar 
minn terz tal-piż tal-mard globali huwa 
stmat li jkun relatat ma’ dawn.

ispiża totali tad-disturbi fil-moħħ (inklużi, 
iżda mhux limitati għal dawk li jaffettwaw 
is-saħħa mentali) ġiet stmata għal 
EUR 800 biljun. Fatturi ambjentali, tal-istil 
tal-ħajja u soċjoekonomiċi huma rilevanti 
f’ħafna minn dawn il-kundizzjonijiet fejn 
aktar minn terz tal-piż tal-mard globali 
huwa stmat li jkun relatat ma’ dawn.

Or. en

Emenda 1293
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mard rari għadu sfida ewlenija għall-
UE u l-Istati Membri. Hemm bejn 6 000 u 
8 000 marda rari li jaffettwaw madwar 
30 miljun ruħ fl-Ewropa kollha. 
Trattament effikaċi jista' jiġi żviluppat 
biss jekk l-Istati Membri jikkooperaw 
peress li l-każijiet fi Stat Membru wieħed 
mhumiex biżżejjed biex issir riċerka 
effikaċi.

Or. en

Emenda 1294
Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mard tat-tfulija, inkluż mard marbut 
mal-prematurità u t-twelid prematur 
innifsu, huma sfida kbira għas-soċjetà. Is-
saħħa tat-tfal hija prijorità fundamentali 
għall-Unjoni Ewropea. Bħal fil-każ tal-
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mard rari, ir-riċerka u t-trattament 
effikaċi jistgħu jiġu żviluppati biss fil-
qafas ta' strateġija Ewropea komuni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Waħda minn kull 10 trabi fl-Ewropa titwieled prematurament. Il-konsegwenzi tat-twelid 
prematur issa huma meqjusa bħala l-aktar kawża komuni tal-mortalità tat-tfal, anke jekk 
jingħata livell sodisfaċenti ta' kura lit-trabi li jkunu għadhom kif twieldu fil-parti l-kbira tal-
pajjiżi Ewropej. Fil-Ġermanja biss, il-kost tal-kura tat-trabi prematuri jammonta għal kważi 
EUR 500 miljun fis-sena. Għalhekk hemm ħtieġa urġenti ta' riċerka fl-Ewropa kollha f'dan il-
qasam.

Emenda 1295
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mard fit-tfal, inklużi tfal imwielda 
prematurament.
Is-saħħa tat-tfal hija prijorità ewlenija 
għall-Unjoni Ewropea. Bħall-mard rari, 
riċerka u trattament effikaċi jistgħu jiġu 
żviluppati biss bi sforz komuni Ewropew.

Or. en

Emenda 1296
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mard infettiv (eż. l-HIV/AIDS, it-
tuberkulożi u l-malarja), huwa ta’ tħassib 
globali, u jammonta għal 41 % tal-
1.5 biljun sena ta’ ħajja aġġustati wara 

Il-mard infettiv (eż. l-HIV/AIDS, it-
tuberkulożi u l-malarja), huwa ta’ tħassib 
globali, u jammonta għal 41 % tal-
1.5 biljun sena ta’ ħajja aġġustati wara 
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diżabbiltà madwar id-dinja, bi 8 % 
minnhom fl-Ewropa. Għandha sssir tħejjija 
wkoll għall-epidemiji emerġenti u t-
theddida ta’ żieda fir-reżistenza kontra l-
mikrobi.

diżabbiltà madwar id-dinja, bi 8 % 
minnhom fl-Ewropa. Għandha ssir tħejjija 
wkoll għall-epidemiji emerġenti u t-
theddida ta’ żieda fir-reżistenza kontra l-
mikrobi. Dan neċessarjament jinvolvi 
appoġġ għar-riċerka f'forom ta' terapija li 
jikkomplementaw jew joffru alternattiva 
għat-trattament bl-antibijotiċi, bħat-
terapija batterjofaga jew mediċini bbażati 
fuq il-batterjofagi.

Or. fr

Emenda 1297
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mard infettiv (eż. l-HIV/AIDS, it-
tuberkulożi u l-malarja), huwa ta’ tħassib 
globali, u jammonta għal 41 % tal-
1.5 biljun sena ta’ ħajja aġġustati wara 
diżabbiltà madwar id-dinja, bi 8 % 
minnhom fl-Ewropa. Għandha sssir tħejjija 
wkoll għall-epidemiji emerġenti u t-
theddida ta’ żieda fir-reżistenza kontra l-
mikrobi.

Il-mard infettiv (eż. l-HIV/AIDS, it-
tuberkulożi, il-malarja u mard 
ittraskurat), huwa ta’ tħassib globali, u 
jammonta għal 41 % tal-1.5 biljun sena ta’ 
ħajja aġġustati wara diżabbiltà madwar id-
dinja, bi 8 % minnhom fl-Ewropa. 
Għandha ssir tħejjija wkoll għall-epidemiji 
emerġenti u t-theddida ta’ żieda fir-
reżistenza kontra l-mikrobi.

Or. en

Emenda 1298
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mard infettiv (eż. l-HIV/AIDS, it-
tuberkulożi u l-malarja), huwa ta’ tħassib 
globali, u jammonta għal 41 % tal-

Il-mard infettiv (eż. l-HIV/AIDS, it-
tuberkulożi u l-malarja), huwa ta’ tħassib 
globali, u jammonta għal 41 % tal-
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1.5 biljun sena ta’ ħajja aġġustati wara 
diżabbiltà madwar id-dinja, bi 8 % 
minnhom fl-Ewropa. Għandha sssir tħejjija 
wkoll għall-epidemiji emerġenti u t-
theddida ta’ żieda fir-reżistenza kontra l-
mikrobi.

1.5 biljun sena ta’ ħajja aġġustati wara 
diżabbiltà madwar id-dinja, bi 8 % 
minnhom fl-Ewropa. Għandha ssir tħejjija 
wkoll għall-epidemiji emerġenti u t-
theddida ta’ żieda fir-reżistenza kontra l-
mikrobi. Il-mard relatat mal-ilma qed 
jikkawża tħassib dejjem akbar.

Or. en

Emenda 1299
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mard infettiv (eż. l-HIV/AIDS, it-
tuberkulożi u l-malarja), huwa ta’ tħassib 
globali, u jammonta għal 41 % tal-
1.5 biljun sena ta’ ħajja aġġustati wara 
diżabbiltà madwar id-dinja, bi 8 % 
minnhom fl-Ewropa. Għandha sssir tħejjija 
wkoll għall-epidemiji emerġenti u t-
theddida ta’ żieda fir-reżistenza kontra l-
mikrobi.

Il-mard infettiv (eż. l-HIV/AIDS, it-
tuberkulożi u l-malarja), huwa ta’ tħassib 
globali, u jammonta għal 41 % tal-
1.5 biljun sena ta’ ħajja aġġustati wara 
diżabbiltà madwar id-dinja, bi 8 % 
minnhom fl-Ewropa. Għandha ssir tħejjija 
wkoll għall-epidemiji emerġenti, mard 
infettuż li qed jerġa' jitfaċċa u t-theddida 
ta’ żieda fir-reżistenza kontra l-mikrobi.

Or. en

Emenda 1300
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 7
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
PE489.637v01–00

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sadanittant, il-proċessi tal-iżvilupp tad-
drogi u l-vaċċini qed isiru aktar għoljin u 
anqas effettivi. L-inugwaljanzi persistenti 

Sadanittant, il-proċessi tal-iżvilupp tad-
drogi u l-vaċċini qed isiru aktar għoljin u 
anqas effettivi peress li dawn ta' spiss ma 
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fis-saħħa għandhom jiġu indirizzati, u 
għandu jiġi żgurat aċċess għas-sistemi tas-
saħħa effettivi u kompetenti għall-Ewropej 
kollha.

jiġux ittestjati għall-effett fuq il-grupp ta' 
età li jagħmel użu minnhom, jiġifieri l-
anzjani. L-inugwaljanzi persistenti fis-
saħħa għandhom jiġu indirizzati, u għandu 
jiġi żgurat aċċess għas-sistemi tas-saħħa 
effettivi u kompetenti u għal għażliet ta' 
trattament sikuri għall-Ewropej kollha 
irrispettivament mill-età jew mill-isfond li 
jiġu minnu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-anzjani jużaw iktar minn 30 fil-mija tal-mediċini preskritti, u iktar minn 40 fil-mija tal-
mediċini li jinxtraw mingħajr preskrizzjoni. Meta jitqies li dan ifisser li l-anzjani huma l-ikbar 
grupp ta' utenti f'termini ta' prodotti farmaċewtiċi, għandhom isiru sforzi biex jiġi żgurat li l-
mediċini li jieħdu jiġu ttestjati għall-effetti tagħhom f'dan il-grupp ta' età.

Emenda 1301
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sadanittant, il-proċessi tal-iżvilupp tad-
drogi u l-vaċċini qed isiru aktar għoljin u 
anqas effettivi. L-inugwaljanzi persistenti 
fis-saħħa għandhom jiġu indirizzati, u 
għandu jiġi żgurat aċċess għas-sistemi tas-
saħħa effettivi u kompetenti għall-Ewropej 
kollha.

Sadanittant, il-proċessi tal-iżvilupp tad-
drogi u l-vaċċini qed isiru aktar għoljin u 
anqas effettivi, u l-validità għall-bniedem 
tat-testijiet sottostanti fuq l-annimali qed 
tiġi dejjem aktar ikkontestata. Jeħtieġ li 
tittejjeb ix-xjenza regolatorja tagħhom. L-
inugwaljanzi persistenti fis-saħħa 
għandhom jiġu indirizzati, u għandu jiġi 
żgurat aċċess għas-sistemi tas-saħħa 
effettivi u kompetenti għall-Ewropej 
kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka tal-UE għandha tappoġġa l-bidla fil-paradigma fir-riċerka bijomedika lil hinn mit-
testijiet fuq l-annimali lejn ittestjar modern tas-seklu 21. Avvanzi fil-bijoloġija bijomolekulari, 
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fil-bijoteknoloġija u f'oqsma oħra qed iwittu t-triq għal titjib kbir fil-mod kif ix-xjenzati jistgħu 
jivvalutaw id-drogi u l-vaċċini. Dawn l-avvanzi jistgħu jagħmlu l-ittestjar aktar rapidu, inqas 
għali u iktar direttament rilevanti għall-bnedmin.

Emenda 1302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fatturi oħrajn bħall-ġid, l-inklużjoni, l-
impenn, il-kapital soċjali, u x-xogħol 
ukoll jaffettwaw is-saħħa u l-benessri u 
għandu jittieħed approċċ olistiku.

Or. en


