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Emenda 1303
Henri Weber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mard u d-diżabbiltà ma jitwaqqfux bil-
konfini nazzjonali. Rispons xieraq 
f’termini ta’ riċerka u innovazzjoni fil-
livell Ewropew jista’ u għandu jagħti 
kontribuzzjoni kruċjali biex jiġu indirizzati 
dawn l-isfidi, iwassal għal saħħa u 
benesseri aħjar għal kulħadd, u permezz 
tiegħu l-Ewropa jkollha t-tmexxija fl-
innovazzjonijiet relatati mas-saħħa u l-
benesseri fis-swieq globali li qed jespandu 
rapidament.

Il-mard u d-diżabbiltà ma jitwaqqfux bil-
konfini nazzjonali. Rispons xieraq 
f’termini ta’ riċerka u innovazzjoni fil-
livell Ewropew fi sħubija ma’ pajjiżi terzi 
jista’ u għandu jagħti kontribuzzjoni 
kruċjali biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi 
globali, biex b’hekk jaħdem favur il-kisba 
tal-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millenju,
iwassal għal saħħa u benesseri aħjar għal 
kulħadd, u permezz tiegħu l-Ewropa 
jkollha t-tmexxija fl-innovazzjonijiet 
relatati mas-saħħa u l-benesseri fis-swieq 
globali li qed jespandu rapidament.

Or. fr

Emenda 1304
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mard u d-diżabbiltà ma jitwaqqfux bil-
konfini nazzjonali. Rispons xieraq 
f’termini ta’ riċerka u innovazzjoni fil-
livell Ewropew jista’ u għandu jagħti 
kontribuzzjoni kruċjali biex jiġu indirizzati 
dawn l-isfidi, iwassal għal saħħa u 
benesseri aħjar għal kulħadd, u permezz 
tiegħu l-Ewropa jkollha t-tmexxija fl-
innovazzjonijiet relatati mas-saħħa u l-
benesseri fis-swieq globali li qed jespandu 

Il-mard u d-diżabbiltà ma jitwaqqfux bil-
konfini nazzjonali. Rispons xieraq 
f’termini ta’ riċerka u innovazzjoni fil-
livell Ewropew fi sħubija ma’ pajjiżi terzi 
jista’ u għandu jagħti kontribuzzjoni 
kruċjali biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi 
globali, biex b’hekk jaħdem favur il-kisba 
tal-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millenju,
iwassal għal saħħa u benesseri aħjar għal 
kulħadd, u permezz tiegħu l-Ewropa 
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rapidament. jkollha t-tmexxija fl-innovazzjonijiet 
relatati mas-saħħa u l-benesseri fis-swieq 
globali li qed jespandu rapidament.

Or. fr

Emenda 1305
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mard u d-diżabbiltà ma jitwaqqfux bil-
konfini nazzjonali. Rispons xieraq 
f’termini ta’ riċerka u innovazzjoni fil-
livell Ewropew jista’ u għandu jagħti 
kontribuzzjoni kruċjali biex jiġu indirizzati 
dawn l-isfidi, iwassal għal saħħa u 
benesseri aħjar għal kulħadd, u permezz 
tiegħu l-Ewropa jkollha t-tmexxija fl-
innovazzjonijiet relatati mas-saħħa u l-
benesseri fis-swieq globali li qed jespandu 
rapidament.

Il-mard u d-diżabbiltà ma jitwaqqfux bil-
konfini nazzjonali. Rispons xieraq 
f’termini ta’ riċerka u innovazzjoni fil-
livell Ewropew fi sħubija ma’ pajjiżi terzi 
jista’ u għandu jagħti kontribuzzjoni 
kruċjali biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi 
globali, biex b’hekk jaħdem favur il-kisba 
tal-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millenju,
iwassal għal saħħa u benesseri aħjar għal 
kulħadd, u permezz tiegħu l-Ewropa 
jkollha t-tmexxija fl-innovazzjonijiet 
relatati mas-saħħa u l-benesseri fis-swieq 
globali li qed jespandu rapidament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-mard, u b’mod partikolari l-mard infettiv, ma jiqafx mal-fruntieri tal-Istati Membri u, 
b’konformità mal-objettivi tal-Unjoni, il-ġlieda kontra t-tixrid ta' dan il-mard tgħin biex 
jinkisbku l-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millenju. Jidher ċar li wieġed mill-pilastri ewlenin tal-
azzjoni esterna tal-Unjoni huwa li tagħti lill-Ewropa pożizzjoni ta’ tmexxija fis-swieq globali, 
iżda l-Unjoni trid tirrispetta wkoll l-impenji internazzjonali, u għalhekk ir-referenza għall-
Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millenju.

Emenda 1306
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mard u d-diżabbiltà ma jitwaqqfux bil-
konfini nazzjonali. Rispons xieraq 
f’termini ta’ riċerka u innovazzjoni fil-
livell Ewropew jista’ u għandu jagħti 
kontribuzzjoni kruċjali biex jiġu indirizzati 
dawn l-isfidi, iwassal għal saħħa u 
benesseri aħjar għal kulħadd, u permezz 
tiegħu l-Ewropa jkollha t-tmexxija fl-
innovazzjonijiet relatati mas-saħħa u l-
benesseri fis-swieq globali li qed jespandu 
rapidament.

Il-mard u d-diżabbiltà ma jitwaqqfux bil-
konfini nazzjonali. Rispons xieraq 
f’termini ta’ riċerka u innovazzjoni fil-
livell Ewropew jista’ u għandu jagħti 
kontribuzzjoni kruċjali biex jiġu indirizzati 
dawn l-isfidi, iwassal għal saħħa u 
benesseri aħjar għal kulħadd, jipproteġi 
lill-Unjoni minn pandemiji globali, u 
permezz tiegħu l-Ewropa jkollha t-
tmexxija fl-innovazzjonijiet relatati mas-
saħħa u l-benesseri fis-swieq globali li qed 
jespandu rapidament.

Or. en

Emenda 1307
Catherine Trautmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mard u d-diżabbiltà ma jitwaqqfux bil-
konfini nazzjonali. Rispons xieraq 
f’termini ta’ riċerka u innovazzjoni fil-
livell Ewropew jista’ u għandu jagħti 
kontribuzzjoni kruċjali biex jiġu indirizzati 
dawn l-isfidi, iwassal għal saħħa u 
benesseri aħjar għal kulħadd, u permezz 
tiegħu l-Ewropa jkollha t-tmexxija fl-
innovazzjonijiet relatati mas-saħħa u l-
benesseri fis-swieq globali li qed jespandu 
rapidament.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. fr

Emenda 1308
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli u effettivi. 
Barra minn hekk, il-pertinenza ta’ dawn l-
isfidi fl-Ewropa u f’ħafna każijiet, 
globalment, teħtieġ tweġiba kkaratterizzata 
minn żmien twil u appoġġ koordinat għal 
kooperazzjoni bejn timijiet eċċellenti, 
multidixxiplinari u multisettorjali.

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli u effettivi. 
Barra minn hekk, il-pertinenza ta’ dawn l-
isfidi fl-Ewropa u f’ħafna każijiet, 
globalment, teħtieġ tweġiba kkaratterizzata 
minn żmien twil u appoġġ koordinat għal 
kooperazzjoni bejn timijiet eċċellenti, 
multidixxiplinari u multisettorjali. Sabiex 
jingħelbu dawn l-isfidi, is-suċċess fl-
innovazzjoni jiddependi fuq il-bilanċ ġust 
bejn ir-riċerka tal-bażi u l-appoġġ mogħti 
lill-applikazzjonijiet. Ir-riċerka 
kollaborattiva tikkomplememta r-riċerka 
esplorattiva li hija ffinanzjata taħt l-ewwel 
pilastru. Ir-riċerka kollaborattiva tal-bażi 
hija għodda strateġika li jeħtieġ tiġi 
ffinanzjata fuq bażi ugwali bħar-riċerka 
klinika sabiex l-Ewropa ssir iktar 
kompetittiva fis-settur tas-saħħa.

Or. fr

Emenda 1309
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltajiet 
u d-diskriminazzjoni li jsofru l-persuni 
bid-diżabbiltajiet b’riżultat ta’ ambjenti 
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mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli u effettivi. 
Barra minn hekk, il-pertinenza ta’ dawn l-
isfidi fl-Ewropa u f’ħafna każijiet, 
globalment, teħtieġ tweġiba kkaratterizzata 
minn żmien twil u appoġġ koordinat għal 
kooperazzjoni bejn timijiet eċċellenti, 
multidixxiplinari u multisettorjali.

inaċċessibbli, l-iżvilupp u x-xjuħija (inkluż 
l-istennija tal-għomor), u dwar it-
traduzzjoni bla xkiel u mifruxa tal-għarfien 
riżultanti u eżistenti dwar prodotti, 
strateġiji, intervenzjonijiet u servizzi 
innovattivi, skalabbli u effettivi. Barra 
minn hekk, il-pertinenza ta’ dawn l-isfidi 
fl-Ewropa u f’ħafna każijiet, globalment, 
teħtieġ tweġiba kkaratterizzata minn żmien 
twil u appoġġ koordinat għal kooperazzjoni 
bejn timijiet eċċellenti, multidixxiplinari u 
multisettorjali.

Or. fr

Emenda 1310
Marita Ulvskog

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli u effettivi. 
Barra minn hekk, il-pertinenza ta’ dawn l-
isfidi fl-Ewropa u f’ħafna każijiet, 
globalment, teħtieġ tweġiba kkaratterizzata 
minn żmien twil u appoġġ koordinat għal 
kooperazzjoni bejn timijiet eċċellenti, 
multidixxiplinari u multisettorjali.

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tal-fatturi determinanti tas-saħħa, 
il-mard, id-diżabbiltà, l-iżvilupp u x-
xjuħija (inkluż l-istennija tal-għomor), u 
dwar it-traduzzjoni bla xkiel u mifruxa tal-
għarfien riżultanti u eżistenti dwar prodotti, 
strateġiji, intervenzjonijiet u servizzi 
innovattivi, skalabbli u effettivi. Barra 
minn hekk, il-pertinenza ta’ dawn l-isfidi 
fl-Ewropa u f’ħafna każijiet, globalment, 
teħtieġ tweġiba kkaratterizzata minn żmien 
twil u appoġġ koordinat għal kooperazzjoni 
bejn timijiet eċċellenti, multidixxiplinari u 
multisettorjali. Jeħtieġ ukoll li l-isfida tiġi 
indirizzata mill-perspettiva tax-xjenzi 
soċjali u ekonomiċi u l-istudji umanistiċi.

Or. en
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Emenda 1311
Jean-Pierre Audy

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli u effettivi. 
Barra minn hekk, il-pertinenza ta’ dawn l-
isfidi fl-Ewropa u f’ħafna każijiet, 
globalment, teħtieġ tweġiba kkaratterizzata 
minn żmien twil u appoġġ koordinat għal 
kooperazzjoni bejn timijiet eċċellenti, 
multidixxiplinari u multisettorjali.

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli u effettivi. 
Barra minn hekk, il-pertinenza ta’ dawn l-
isfidi fl-Ewropa u f’ħafna każijiet, 
globalment, teħtieġ tweġiba kkaratterizzata 
minn żmien twil u appoġġ koordinat għal 
kooperazzjoni bejn timijiet eċċellenti, 
multidixxiplinari u multisettorjali 
globalment, inkluża l-kapaċità tar-riċerka 
u l-iżvilupp f’żoni endemiċi.
Fir-rigward kemm ta’ din l-isfida kif ukoll 
ta’ sfidi oħra, is-suċċess f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-innovazzjoni se jiddependi 
fuq il-bilanċ ġust bejn ir-riċerka tal-bażi u 
l-appoġġ għall-applikazzjonijiet. Ir-
riċerka kollaborattiva tikkomplememta r-
riċerka esplorattiva li hija ffinanzjata taħt 
l-ewwel pilastru. Ir-riċerka kollaborattiva 
tal-bażi hija għodda strateġika li jeħtieġ 
tiġi ffinanzjata sal-istess punt bħar-
riċerka klinika sabiex l-Ewropa ssir iktar 
kompetittivi fis-settur tas-saħħa

Or. en

Emenda 1312
Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli u effettivi. 
Barra minn hekk, il-pertinenza ta’ dawn l-
isfidi fl-Ewropa u f’ħafna każijiet, 
globalment, teħtieġ tweġiba kkaratterizzata 
minn żmien twil u appoġġ koordinat għal 
kooperazzjoni bejn timijiet eċċellenti, 
multidixxiplinari u multisettorjali.

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli, effettivi u
aċċessibbli. Barra minn hekk, il-pertinenza 
ta’ dawn l-isfidi fl-Ewropa u f’ħafna 
każijiet, globalment, teħtieġ tweġiba 
kkaratterizzata minn żmien twil u appoġġ 
koordinat għal kooperazzjoni bejn timijiet 
eċċellenti, multidixxiplinari u 
multisettorjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ir-riċerka teħtieġ li tipprovdi massimu ta’ benefiċċju għas-soċjetà, għandha twassal 
mhux biss għal soluzzjonijiet innovattivi u effettivi, iżda r-riżultati tagħha għandhom ikunu 
aċċessibbli wkoll għall-pubbliku ġenerali.

Emenda 1313
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli u effettivi. 
Barra minn hekk, il-pertinenza ta’ dawn l-
isfidi fl-Ewropa u f’ħafna każijiet, 

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli, effettivi u 
aċċessibbli. Barra minn hekk, il-pertinenza 
ta’ dawn l-isfidi fl-Ewropa u f’ħafna 
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globalment, teħtieġ tweġiba kkaratterizzata 
minn żmien twil u appoġġ koordinat għal 
kooperazzjoni bejn timijiet eċċellenti, 
multidixxiplinari u multisettorjali.

każijiet, globalment, teħtieġ tweġiba 
kkaratterizzata minn żmien twil u appoġġ 
koordinat għal kooperazzjoni bejn timijiet 
eċċellenti, multidixxiplinari u 
multisettorjali.

Or. en

Emenda 1314
Marisa Matias

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli u effettivi. 
Barra minn hekk, il-pertinenza ta’ dawn l-
isfidi fl-Ewropa u f’ħafna każijiet, 
globalment, teħtieġ tweġiba kkaratterizzata 
minn żmien twil u appoġġ koordinat għal 
kooperazzjoni bejn timijiet eċċellenti, 
multidixxiplinari u multisettorjali.

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli, effettivi u 
aċċessibbli. Barra minn hekk, il-pertinenza 
ta’ dawn l-isfidi fl-Ewropa u f’ħafna 
każijiet, globalment, teħtieġ tweġiba 
kkaratterizzata minn żmien twil u appoġġ 
koordinat għal kooperazzjoni bejn timijiet 
eċċellenti, multidixxiplinari u 
multisettorjali.

Or. en

Emenda 1315
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
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tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli u effettivi. 
Barra minn hekk, il-pertinenza ta’ dawn l-
isfidi fl-Ewropa u f’ħafna każijiet, 
globalment, teħtieġ tweġiba kkaratterizzata 
minn żmien twil u appoġġ koordinat għal 
kooperazzjoni bejn timijiet eċċellenti, 
multidixxiplinari u multisettorjali.

tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli, effettivi u
aċċessibbli. Barra minn hekk, il-pertinenza 
ta’ dawn l-isfidi fl-Ewropa u f’ħafna 
każijiet, globalment, teħtieġ tweġiba 
kkaratterizzata minn żmien twil u appoġġ 
koordinat għal kooperazzjoni bejn timijiet 
eċċellenti, multidixxiplinari u 
multisettorjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk ir-riċerka teħtieġ li tipprovdi massimu ta’ benefiċċju għas-soċjetà, ir-riżultati tagħha 
għandhom ikunu aċċessibbli għall-pubbliku ġenerali.

Emenda 1316
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli u effettivi. 
Barra minn hekk, il-pertinenza ta’ dawn l-
isfidi fl-Ewropa u f’ħafna każijiet, 
globalment, teħtieġ tweġiba kkaratterizzata 
minn żmien twil u appoġġ koordinat għal 
kooperazzjoni bejn timijiet eċċellenti, 
multidixxiplinari u multisettorjali.

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli, effettivi u 
aċċessibbli. Barra minn hekk, il-pertinenza 
ta’ dawn l-isfidi fl-Ewropa u f’ħafna 
każijiet, globalment, teħtieġ tweġiba 
kkaratterizzata minn żmien twil u appoġġ 
koordinat għal kooperazzjoni bejn timijiet 
eċċellenti, multidixxiplinari u 
multisettorjali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jekk ir-riċerka teħtieġ li tipprovdi massimu ta’ benefiċċju għas-soċjetà, għandha twassal 
mhux biss għal soluzzjonijiet innovattivi u effettivi, iżda r-riżultati tagħha għandhom ikunu 
aċċessibbli wkoll għall-pubbliku ġenerali

Emenda 1317
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli u effettivi. 
Barra minn hekk, il-pertinenza ta’ dawn l-
isfidi fl-Ewropa u f’ħafna każijiet, 
globalment, teħtieġ tweġiba kkaratterizzata 
minn żmien twil u appoġġ koordinat għal 
kooperazzjoni bejn timijiet eċċellenti, 
multidixxiplinari u multisettorjali.

It-tweġiba tiddependi fuq l-eċċellenza fir-
riċerka sabiex intejbu l-fehim fundamentali 
tagħna tas-saħħa, il-mard, id-diżabbiltà, l-
iżvilupp u x-xjuħija (inkluż l-istennija tal-
għomor), u dwar it-traduzzjoni bla xkiel u 
mifruxa tal-għarfien riżultanti u eżistenti 
dwar prodotti, strateġiji, intervenzjonijiet u 
servizzi innovattivi, skalabbli, effettivi, 
siguri u mingħajr periklu. Barra minn 
hekk, il-pertinenza ta’ dawn l-isfidi fl-
Ewropa u f’ħafna każijiet, globalment, 
teħtieġ tweġiba kkaratterizzata minn żmien 
twil u appoġġ koordinat għal kooperazzjoni 
bejn timijiet eċċellenti, multidixxiplinari u 
multisettorjali.

Or. en

Emenda 1318
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bl-istess mod, il-kumplessità tal-isfida u l-
interdipendenza tal-komponenti tagħha 
jeħtieġu tweġiba fil-livell Ewropew. Ħafna 
approċċi, għodod u teknoloġiji japplikaw 

Bl-istess mod, il-kumplessità tal-isfida u l-
interdipendenza tal-komponenti tagħha 
jeħtieġu tweġiba fil-livell Ewropew. Ħafna 
approċċi, għodod u teknoloġiji japplikaw 
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għal ħafna mill-oqsma tar-riċerka u l-
innovazzjoni ta’ din l-isfida u huma 
appoġġati aħjar fil-livell tal-Unjoni. Dawn 
jinkludu l-iżvilupp ta’ koorti fit-tul u t-
twettiq ta’ provi kliniċi, l-użu kliniku ta’ “-
omiċi” jew l-iżvilupp ta’ ICT u l-
applikazzjonijiet tagħhom fil-prattika tas-
saħħa, speċjalment is-saħħa elettronika. Ir-
rekwiżiti ta’ popolazzjonijiet speċifiċi 
huma wkoll indirizzati l-aħjar b’mod
integrat, pereżempju bl-iżvilupp ta’ 
mediċina stratifikata u/jew personalizzata, 
fit-trattament ta’ mard rari, u fil-provvista 
ta’ soluzzjonijiet għal għixien assistit u 
indipendenti.

għal ħafna mill-oqsma tar-riċerka u l-
innovazzjoni ta’ din l-isfida u huma 
appoġġati aħjar fil-livell tal-Unjoni. Dawn 
jinkludu l-iżvilupp ta’ koorti fit-tul u t-
twettiq ta’ provi kliniċi (li jiffukaw fuq l-
iżviluppi u l-effetti ta’ mediċini fil-gruppi 
ta’ età kollha), l-użu kliniku ta’ “-omiċi” 
jew l-iżvilupp ta’ ICT u l-applikazzjonijiet 
tagħhom fil-prattika tas-saħħa, speċjalment 
is-saħħa elettronika. Ir-rekwiżiti ta’ 
popolazzjonijiet speċifiċi huma wkoll 
indirizzati l-aħjar b’mod integrat, 
pereżempju bl-iżvilupp ta’ mediċina 
stratifikata u/jew personalizzata, fit-
trattament ta’ mard rari, mediċini adattati 
għall-użu mill-anzjani u fil-provvista ta’ 
soluzzjonijiet għal għixien assistit u 
indipendenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nuqqas ta’ evidenza dwar l-effetti ta’ mediċini fuq il-popolazzjoni iktar anzjana qed joħloq 
diskrepanza dejjem ikbar bejn ir-riżultati tal-provi kliniċi u l-prattika klinika. Din is-
sitwazzjoni ma tistax tiġi ġġustifikata fid-dawl tal-għadd dejjem ikbar ta’ pazjenti iktar 
anzjani; hemm implikazzjonijiet prattiċi, peress li n-nuqqas attwali ta’ evidenza joħloq 
problemi għat-tobba. Dan jikkostitwixxi ostaklu importanti għall-objettiv tal-UE li żżid is-
saħħa u t-tixjiħ attiv u l-istennija tal-għomor. Ir-riċerka ffinanzjata mill-UE tista’ tappoġġa l-
iżvilupp ta’ provi kliniċi speċifiċi, i.e. bi tfassil xieraq bl-għan li jkun hemm dimostrazzjoni 
tal-effikaċja, l-effettiità u s-sikurezza tal-mediċini għall-persuni iktar anzjani.

Emenda 1319
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, sostnuta 
minn bażi ta’ evidenza robusta, tipprevjeni 
l-Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, 
sostnuta minn bażi ta’ evidenza robusta, 
tipprevjeni l-mard, ittejjeb il-benesseri u 
hija kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa 

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, sostnuta 
minn bażi ta’ evidenza robusta, tipprevjeni 
l-Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, 
sostnuta minn bażi ta’ evidenza robusta, 
tipprevjeni l-mard, ittejjeb il-benesseri u 
hija kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa 
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u l-prevenzjoni tal-mard jiddependu wkoll 
fuq għarfien dwar il-fatturi determinanti 
tas-saħħa, fuq għodod preventivi effettivi, 
bħal vaċċini, fuq sorveljanza u tħejjija 
effettivi tas-saħħa u l-mard, u fuq 
programmi effettivi ta’ skrinjar.

u l-prevenzjoni tal-mard jiddependu wkoll 
fuq għarfien dwar il-fatturi determinanti 
tas-saħħa, fuq għodod preventivi effettivi, 
bħal vaċċini, fuq sorveljanza u tħejjija 
effettivi tas-saħħa u l-mard, u fuq 
programmi effettivi ta’ skrinjar. L-
industrija tal-ispa, li hija speċjalità 
Ewropea, għandha tibbenefika minn 
riċerka xierqa ffukata kemm fuq il-
prvenzjoni kif ukoll fuq il-kura u l-
benessri.

Or. fr

Emenda 1320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, sostnuta 
minn bażi ta’ evidenza robusta, tipprevjeni 
l-Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, 
sostnuta minn bażi ta’ evidenza robusta, 
tipprevjeni l-mard, ittejjeb il-benesseri u 
hija kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa 
u l-prevenzjoni tal-mard jiddependu wkoll 
fuq għarfien dwar il-fatturi determinanti 
tas-saħħa, fuq għodod preventivi effettivi,
bħal vaċċini, fuq sorveljanza u tħejjija 
effettivi tas-saħħa u l-mard, u fuq 
programmi effettivi ta’ skrinjar.

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, sostnuta 
minn bażi ta’ evidenza robusta, tipprevjeni 
l-Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, 
sostnuta minn bażi ta’ evidenza robusta, 
tipprevjeni l-mard, ittejjeb il-benesseri u 
hija kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa, 
il-benessri u l-prevenzjoni tal-mard 
jiddependu wkoll fuq għarfien dwar il-
fatturi determinanti bijoloġiċi u soċjali tas-
saħħa, fuq għodod preventivi effettivi (bħal 
vaċċini u l-intervenzjonijiet ta’ politika 
mmirati lejn il-fatturi soċjali determinanti 
u l-gruppi f’riskju), fuq promozzjoni tas-
saħħa, saħħa u sorveljanza u tħejjija 
effettivi tas-saħħa u l-mard, u fuq 
programmi effettivi ta’ skrinjar.

Or. en

Emenda 1321
Teresa Riera Madurell
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, sostnuta 
minn bażi ta’ evidenza robusta, tipprevjeni 
l-Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, 
sostnuta minn bażi ta’ evidenza robusta, 
tipprevjeni l-mard, ittejjeb il-benesseri u 
hija kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa 
u l-prevenzjoni tal-mard jiddependu wkoll 
fuq għarfien dwar il-fatturi determinanti 
tas-saħħa, fuq għodod preventivi effettivi, 
bħal vaċċini, fuq sorveljanza u tħejjija 
effettivi tas-saħħa u l-mard, u fuq 
programmi effettivi ta’ skrinjar.

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, sostnuta 
minn bażi ta’ evidenza robusta, tipprevjeni 
l-Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, 
sostnuta minn bażi ta’ evidenza robusta, 
tipprevjeni l-mard, ittejjeb il-benesseri u 
hija kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa 
u l-prevenzjoni tal-mard, inkluż il-mard 
okkupazzjonali, jiddependu wkoll fuq 
għarfien dwar il-fatturi determinanti tas-
saħħa, fuq għodod preventivi effettivi, bħal 
vaċċini, fuq sorveljanza u tħejjija effettivi 
tas-saħħa u l-mard, u fuq programmi 
effettivi ta’ skrinjar.

Or. en

Emenda 1322
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, sostnuta 
minn bażi ta’ evidenza robusta, tipprevjeni 
l-Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, 
sostnuta minn bażi ta’ evidenza robusta, 
tipprevjeni l-mard, ittejjeb il-benesseri u 
hija kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa 
u l-prevenzjoni tal-mard jiddependu wkoll 
fuq għarfien dwar il-fatturi determinanti 
tas-saħħa, fuq għodod preventivi effettivi, 
bħal vaċċini, fuq sorveljanza u tħejjija 
effettivi tas-saħħa u l-mard, u fuq 
programmi effettivi ta’ skrinjar.

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, sostnuta 
minn bażi ta’ evidenza robusta, tipprevjeni 
l-Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, 
sostnuta minn bażi ta’ evidenza robusta, 
tipprevjeni l-mard, ittejjeb il-benesseri u 
hija kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa 
u l-prevenzjoni tal-mard jiddependu wkoll 
fuq għarfien dwar il-fatturi determinanti 
tas-saħħa inklużi l-istatus ekonomiku 
soċjali u l-ġeneru, fuq għodod preventivi 
effettivi, bħal vaċċini, fuq sorveljanza u 
tħejjija effettivi tas-saħħa u l-mard, u fuq 
programmi effettivi ta’ skrinjar.

Or. en
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Emenda 1323
Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, firxa wiesgħa ta’ 
problemi ta’ promozzjoni tas-saħħa 
jappartjenu għall-funzjonament tal-
istituzzjonijiet u s-sistemi tal-kura tas-
saħħa nazzjonali u globali i.e. il-proċessi 
soċjali, etiċi, kulturali u komunikattivi 
involuti fl-interazzjoni bejn il-gruppi 
differenti ta’ professjonisti, politiċi, 
pazjenti u l-qraba tagħhom. L-
investigazzjoni u l-fehim ta’ tali problemi 
jesiġu l-involviment ta’ kompetenza 
soċjali xjentifika, kulturali u 
komunikattiva.

Or. en

Emenda 1324
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta għal regolament
Annex 1 – Part 3 – point 1 – point 1.3 – paragraph 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi ta’ suċċess biex jipprevjenu, 
jimmaniġġjaw, jittrattaw u jikkuraw il-
mard, id-diżabbiltà u l-funzjonalità 
mnaqqsa huma msejsa fuq il-fehim 
fundamentali tal-fatturi determinanti u l-
kawżi, il-proċessi u l-impatti tagħhom, kif 
ukoll fatturi sottostanti ta’ saħħa tajba u 
benesseri. Il-kondiviżjoni effettiva tad-
dejta u l-irbit ta’ din id-dejta ma’ studji ta’ 
koorti fuq skala kbira huma essenzjali 
wkoll, bħalma huwa t-tisrif tas-sejbiet tar-
riċerka f’kuntest kliniku, b’mod partikolari 
permezz tat-twettiq ta’ provi kliniċi.

L-isforzi ta’ suċċess biex jipprevjenu, 
jimmaniġġjaw, jittrattaw u jikkuraw il-
mard, id-diżabbiltà u l-funzjonalità 
mnaqqsa huma msejsa fuq il-fehim 
fundamentali tal-fatturi determinanti u l-
kawżi, il-proċessi u l-impatti tagħhom, 
inklużi d-diskriminazzjoni relatata mad-
diżabilità u l-ostakli eżistenti fl-ambjent 
soċjali, kif ukoll fatturi sottostanti ta’ saħħa 
tajba u benesseri. Il-kondiviżjoni effettiva 
tad-dejta u l-irbit ta’ din id-dejta ma’ studji 
ta’ koorti fuq skala kbira huma essenzjali 
wkoll, bħalma huwa t-tisrif tas-sejbiet tar-
riċerka f’kuntest kliniku, b’mod partikolari 
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permezz tat-twettiq ta’ provi kliniċi.

Or. fr

Emenda 1325
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi ta’ suċċess biex jipprevjenu, 
jimmaniġġjaw, jittrattaw u jikkuraw il-
mard, id-diżabbiltà u l-funzjonalità 
mnaqqsa huma msejsa fuq il-fehim 
fundamentali tal-fatturi determinanti u l-
kawżi, il-proċessi u l-impatti tagħhom, kif 
ukoll fatturi sottostanti ta’ saħħa tajba u 
benesseri. Il-kondiviżjoni effettiva tad-
dejta u l-irbit ta’ din id-dejta ma’ studji ta’ 
koorti fuq skala kbira huma essenzjali 
wkoll, bħalma huwa t-tisrif tas-sejbiet tar-
riċerka f’kuntest kliniku, b’mod partikolari 
permezz tat-twettiq ta’ provi kliniċi.

L-isforzi ta’ suċċess biex jipprevjenu, 
jimmaniġġjaw, jittrattaw u jikkuraw il-
mard, id-diżabbiltà u l-funzjonalità 
mnaqqsa huma msejsa fuq il-fehim 
fundamentali tal-fatturi determinanti u l-
kawżi, il-proċessi u l-impatti tagħhom, kif 
ukoll fatturi sottostanti ta’ saħħa tajba u 
benesseri. Il-kondiviżjoni effettiva tad-
dejta u l-irbit ta’ din id-dejta ma’ studji ta’ 
koorti fuq skala kbira huma essenzjali 
wkoll, bħalma huwa t-tisrif tas-sejbiet tar-
riċerka f’kuntest kliniku, li għandu 
jindirizza l-gruppi ta’ età kollha sabiex 
jiġi żgurat li l-mediċini jkunu adattati 
għall-użu tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-persuni iktar anzjani jikkostitwixxu l-ikbar grupp ta’ utenti f’dak li għandu 
x’jaqsam ma’ prodotti farmaċewtiċi, għandhom isiru sforzi biex jiġi żgurat li l-mediċini li 
jieħdu jkunu ttestjati fir-rigward tal-effetti tagħhom f’dan il-grupp ta’ età. Dan huwa 
konformi wkoll mal-enfasi tal-UE fuq is-sikurezza tal-pazjent.

Emenda 1326
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tiġi żviluppata mediċina 
personalizzata, sabiex jiġu ġġenerati 
strateġiji preventivi u terapewtiċi ġodda li 
jistgħu jiġu adattati għall-ħtiġijiet tal-
pazjent, biex b’hekk jiżdiedu l-prevenzjoni 
u l-identifikazzjoni bikrija tal-mard. Il-
fatturi li jinfluwenzaw it-teħid ta’ 
deċiżjonijiet li jirrigwardaw it-terapija, 
għandhom jiġu identifikati, iċċarati iżjed 
u żviluppati permezz tar-riċerka.

Or. en

Emenda 1327
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani kif ukoll persuni 
b’diżabbiltà sabiex jibqgħu attivi u 
indipendenti. Dan se jikkontribwixxi 
sabiex iż-żmien li matulu huma jgawdu 
benesseri fiżiku, soċjali, u mentali jiġi 
miżjud u mtawwal.

Waħda mill-isfidi soċjetali hija l-iżgurar 
ta’ aċċess ugwali għas-saħħa u l-benessri 
u l-eliminazzjoni tal-importanza tal-
istatus soċjoekonomiku u l-ġeneru, 
filwaqt li jkun hemm ġestjoni sabiex jiġu 
ssodisfati d-domandi fuq is-setturi tas-
saħħa u l-kura minħabba l-bidla 
demografika. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani kif ukoll persuni 
b’diżabbiltà sabiex jibqgħu attivi u 
indipendenti. Dan se jikkontribwixxi 
sabiex iż-żmien li matulu huma jgawdu 
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benesseri fiżiku, soċjali, u mentali jiġi 
miżjud u mtawwal.

Or. en

Emenda 1328
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani kif ukoll persuni 
b’diżabbiltà sabiex jibqgħu attivi u 
indipendenti. Dan se jikkontribwixxi 
sabiex iż-żmien li matulu huma jgawdu 
benesseri fiżiku, soċjali, u mentali jiġi 
miżjud u mtawwal.

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani kif ukoll persuni 
b’diżabbiltà sabiex jibqgħu attivi u 
indipendenti kif ukoll sabiex titnaqqas l-
ispiża permezz ta’ terapiji ġodda u metodi 
alternattivi ta’ produzzjoni 
bijoteknoloġika kosteffikaċi. Dan se 
jikkontribwixxi sabiex iż-żmien li matulu 
huma jgawdu benesseri fiżiku, soċjali, u 
mentali jiġi miżjud u mtawwal.

Or. en

Emenda 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani kif ukoll persuni 
b’diżabbiltà sabiex jibqgħu attivi u 
indipendenti. Dan se jikkontribwixxi 
sabiex iż-żmien li matulu huma jgawdu 
benesseri fiżiku, soċjali, u mentali jiġi 
miżjud u mtawwal.

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tbati 
dejjem iżjed minn mard kroniku minn età 
dejjem iżgħar joħloq domandi ulterjuri fis-
setturi tas-saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa 
l-effikaċja fl-ambitu tas-saħħa u l-kura 
għall-etajiet kollha, huma meħtieġa sforzi 
biex jittejjeb it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-
prevenzjoni u l-provvista tal-kura, biex jiġi 
identifikat u appoġġat id-disseminazzjoni 
tal-aħjar prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-
kura, u biex jiġu appoġġati l-kura integrata 
u l-adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani kif ukoll persuni 
b’diżabbiltà sabiex jibqgħu attivi u 
indipendenti. Dan se jikkontribwixxi 
sabiex iż-żmien li matulu huma jgawdu 
benesseri fiżiku, soċjali, u mentali jiġi 
miżjud u mtawwal.

Or. en

Emenda 1330
Teresa Riera Madurell

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
flimkien mal-problemi ta’ mobilità u 
aċċessibilità fil-kuntest ta’ popolazzjoni li 
qed tixjieħ joħloq domandi ulterjuri fis-
setturi tas-saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa 
l-effikaċja fl-ambitu tas-saħħa u l-kura 
għall-etajiet kollha, huma meħtieġa sforzi 
biex jittejjeb it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-
prevenzjoni u l-provvista tal-kura, biex jiġi 
identifikat u appoġġat id-disseminazzjoni 
tal-aħjar prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-
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adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani kif ukoll persuni 
b’diżabbiltà sabiex jibqgħu attivi u 
indipendenti. Dan se jikkontribwixxi 
sabiex iż-żmien li matulu huma jgawdu 
benesseri fiżiku, soċjali, u mentali jiġi 
miżjud u mtawwal.

kura, u biex jiġu appoġġati l-kura integrata 
u l-adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani kif ukoll persuni 
b’diżabbiltà sabiex jibqgħu attivi u 
indipendenti. Dan se jikkontribwixxi 
sabiex iż-żmien li matulu huma jgawdu 
benesseri fiżiku, soċjali, u mentali jiġi 
miżjud u mtawwal.

Or. en

Emenda 1331
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani kif ukoll persuni 
b’diżabbiltà sabiex jibqgħu attivi u 
indipendenti. Dan se jikkontribwixxi 
sabiex iż-żmien li matulu huma jgawdu 
benesseri fiżiku, soċjali, u mentali jiġi 
miżjud u mtawwal.

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani, persuni li jbatu minn 
mard kroniku u persuni b’diżabbiltà 
sabiex jibqgħu attivi u indipendenti. Dan se 
jikkontribwixxi sabiex iż-żmien li matulu 
huma jgawdu benesseri fiżiku, soċjali, u 
mentali jiġi miżjud u mtawwal.

Or. it
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Emenda 1332
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani kif ukoll persuni 
b’diżabbiltà sabiex jibqgħu attivi u 
indipendenti. Dan se jikkontribwixxi 
sabiex iż-żmien li matulu huma jgawdu 
benesseri fiżiku, soċjali, u mentali jiġi 
miżjud u mtawwal.

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani, persuni b’mard kroniku
kif ukoll persuni b’diżabbiltà sabiex 
jibqgħu attivi u indipendenti. Dan se 
jikkontribwixxi sabiex iż-żmien li matulu 
huma jgawdu benesseri fiżiku, soċjali, u 
mentali jiġi miżjud u mtawwal.

Or. en

Emenda 1333
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
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provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani kif ukoll persuni 
b’diżabbiltà sabiex jibqgħu attivi u 
indipendenti. Dan se jikkontribwixxi 
sabiex iż-żmien li matulu huma jgawdu 
benesseri fiżiku, soċjali, u mentali jiġi 
miżjud u mtawwal.

provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani, persuni b’mard kroniku
kif ukoll persuni b’diżabbiltà sabiex 
jibqgħu attivi u indipendenti. Dan se 
jikkontribwixxi sabiex iż-żmien li matulu 
huma jgawdu benesseri fiżiku, soċjali, u 
mentali jiġi miżjud u mtawwal.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mard kroniku huwa l-akbar sfida għall-mira tal-UE li żżid sentejn ħajja b’saħħithom liċ-
ċittadini tal-Ewropa sal-2020.  Għandha ssir referenza speċifika biex jiġi żgurat li l-persuni 
kollha b’mard kroniku jibbenefikaw minn proċess imtejjeb ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet dwar il-
prevenzjoni u l-għoti tal-kura, id-disseminazzjoni tal-aħjar prattiki u l-użu ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi u soċjali.

Emenda 1334
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Anness 1 – taqsima 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
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persuni anzjani kif ukoll persuni 
b’diżabbiltà sabiex jibqgħu attivi u 
indipendenti. Dan se jikkontribwixxi 
sabiex iż-żmien li matulu huma jgawdu 
benesseri fiżiku, soċjali, u mentali jiġi 
miżjud u mtawwal.

persuni anzjani, persuni b’mard kroniku
kif ukoll persuni b’diżabbiltà sabiex 
jibqgħu attivi u indipendenti. Dan se 
jikkontribwixxi sabiex iż-żmien li matulu 
huma jgawdu benesseri fiżiku, soċjali, u 
mentali jiġi miżjud u mtawwal.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mard kroniku huwa l-akbar sfida għall-mira tal-UE li żżid sentejn ħajja b’saħħithom liċ-
ċittadini tal-Ewropa sal-2020.  Għandha ssir referenza speċifika biex jiġi żgurat li l-persuni 
kollha b’mard kroniku jibbenefikaw minn proċess imtejjeb ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet dwar il-
prevenzjoni u l-għoti tal-kura, id-disseminazzjoni tal-aħjar prattiki u l-użu ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi u soċjali.

Emenda 1335
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani kif ukoll persuni
b’diżabbiltà sabiex jibqgħu attivi u 
indipendenti. Dan se jikkontribwixxi 
sabiex iż-żmien li matulu huma jgawdu 
benesseri fiżiku, soċjali, u mentali jiġi 
miżjud u mtawwal.

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil
persuni anzjani kif ukoll persuni morda 
kronikament u b’diżabbiltà sabiex jibqgħu 
attivi u indipendenti. Dan se 
jikkontribwixxi sabiex iż-żmien li matulu 
huma jgawdu benesseri fiżiku, soċjali, u 
mentali jiġi miżjud u mtawwal.
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Or. it

Emenda 1336
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-piż li qed jikber tal-mard u d-diżabbiltà 
fil-kuntest ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ 
joħloq domandi ulterjuri fis-setturi tas-
saħħa u l-kura. Biex tiġi mħarsa l-effikaċja 
fl-ambitu tas-saħħa u l-kura għall-etajiet 
kollha, huma meħtieġa sforzi biex jittejjeb 
it-teħid ta’ deċiżjonijiet fil-prevenzjoni u l-
provvista tal-kura, biex jiġi identifikat u 
appoġġat id-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-setturi tas-saħħa u l-kura, u biex 
jiġu appoġġati l-kura integrata u l-
adozzjoni mifruxa ta’ innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzazzjonali u soċjali li 
jagħtu s-setgħa b’mod partikolari lil 
persuni anzjani kif ukoll persuni 
b’diżabbiltà sabiex jibqgħu attivi u 
indipendenti. Dan se jikkontribwixxi 
sabiex iż-żmien li matulu huma jgawdu 
benesseri fiżiku, soċjali, u mentali jiġi 
miżjud u mtawwal.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. fr

Emenda 1337
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
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l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq.

l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq. Fil-qasam tar-riċerka dwar 
il-problema tal-allerġiji tal-ġilda, 
pereżempju, l-uniku mezz disponibbli 
attwalment għad-dermatoloġisti biex 
jeżaminaw lill-pazjenti għall-allerġiji tat-
tip VI huwa l-ittestjar fuq roqgħa. 
Jinħtieġu metodi ġodda iktar affidabbli 
sabiex jiġi evalwat jekk pazjent huwiex 
allerġiku għal sustanza u bħala għajnuna 
sabiex tiġi identifikata l-kawżalità tal-
esponiment għal sustanza u l-effetti 
negattivi fuq il-ġilda.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-ittestjar fuq roqgħa jagħti indikazzjoni bikrija li l-esponiment għal sustanza huwa kawża ta’ 
allerġija tal-ġilda f’popolazzjoni. Madankollu, it-test ma jagħtix il-possibilità li jiġi ppruvat 
liema esponiment jikkawża din l-allerġija. Fid-dawl tal-iskala dejjem ikbar ta’ problemi ta’ 
allerġija tal-ġilda, huwa essenzjali li jkunu disponibbli mezzi ta’ dijanjożi effiċjenti u 
affidabbli. L-ittestjar fuq roqgħa jista’ jikkawża allerġiji f’pazjent li kieku ma kienx isofri l-
allerġija mingħajr l-esponiment għat-test tar-roqgħa.

Emenda 1338
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq.

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq. Se jiġi enfasizzat ukoll 
b’mod partikolari l-involviment tal-
partijiet interessati kollha - inklużi l-
pazjenti u l-organizzazzjoniiet tal-pazjenti 
- sabiex tiġi żviluppata aġenda ta’ riċerka 
u innovazzjoni li tinvolvi liċ-ċittadini 
b’mod attiv u tirrifletti l-ħtiġijiet u l-
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aspettattivi tagħhom.

Or. it

Emenda 1339
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq.

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq. Jeħtieġ li tingħata 
attenzjoni wkoll sabiex jiġu involuti l-
partijiet interessati kollha, inklużi l-
pazjenti u l-organizzazzjoniiet tal-pazjenti, 
sabiex jiġi żviluppat programm ta’ riċerka 
u innovazzjoni li fih iċ-ċittadini jkunu 
involuti b’mod attiv u li jirrifletti l-ħtiġijiet 
u l-aspettattivi tagħhom.

Or. it

Emenda 1340
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq.

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq. Se jiġi enfasizzat ukoll l-
involviment tal-partijiet interessati kollha, 
inklużi l-organizzazzjoniiet tal-pazjenti, 
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sabiex tiġi żviluppata aġenda ta’ riċerka u 
innovazzjoni li tinvolvi liċ-ċittadini b’mod 
attiv u tirrifletti l-ħtiġijiet u l-aspettattivi 
tagħhom.

Or. en

Emenda 1341
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq.

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq. Se jiġi enfasizzat ukoll l-
involviment tal-partijiet interessati kollha 
– inkluż il-pazjenti u l-organizzazzjoniiet 
tal-pazjenti - sabiex tiġi żviluppata aġenda 
ta’ riċerka u innovazzjoni li tinvolvi liċ-
ċittadini b’mod attiv u tirrifletti l-ħtiġijiet 
u l-aspettattivi tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka dwar is-saħħa ffinanzjata mill-UE, għandha tirrifletti l-ħtiġijiet u l-aspettattivi taċ-
ċittadini li għandha tassisti, jiġifieri l-pazjenti nnifishom. Bil-kompetenza,l-għarfien u l-ideat 
tagħhom, l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti qegħdin fl-aħjar pożizzjoni biex jgħinu sabiex tiġi 
stabbilita l-aġenda ta’ riċerka, jinħolqu relazzjonijiet importanti mal-partijiet interessati 
ewlenin kollha u tiġi espressa vuċi unifikata tal-pazjenti.

Emenda 1342
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq.

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq. Se jiġi enfasizzat ukoll l-
involviment tal-partijiet interessati kollha 
– inkluż il-pazjenti u l-organizzazzjoniiet 
tal-pazjenti - sabiex tiġi żviluppata aġenda 
ta’ riċerka u innovazzjoni li tinvolvi liċ-
ċittadini b’mod attiv u tirrifletti l-ħtiġijiet 
u l-aspettattivi tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka dwar is-saħħa ffinanzjata mill-UE, għandha tirrifletti l-ħtiġijiet u l-aspettattivi taċ-
ċittadini li għandha tassisti, jiġifieri l-pazjenti nnifishom. Bil-kompetenza,l-għarfien u l-ideat 
tagħhom, l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti qegħdin fl-aħjar pożizzjoni biex jgħinu sabiex tiġi 
stabbilita l-aġenda ta’ riċerka, jinħolqu relazzjonijiet importanti mal-partijiet interessati 
ewlenin kollha u tiġi espressa vuċi unifikata tal-pazjenti.

Emenda 1343
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq.

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq. Se jiġi enfasizzat ukoll l-
involviment tal-partijiet interessati kollha 
– inkluż il-pazjenti u l-organizzazzjoniiet 
tal-pazjenti - sabiex tiġi żviluppata aġenda
ta’ riċerka u innovazzjoni li tinvolvi liċ-
ċittadini b’mod attiv u tirrifletti l-ħtiġijiet 
u l-aspettattivi tagħhom.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka dwar is-saħħa ffinanzjata mill-UE, għandha tirrifletti l-ħtiġijiet u l-aspettattivi taċ-
ċittadini li għandha tassisti, jiġifieri l-pazjenti nnifishom. Bil-kompetenza,l-għarfien u l-ideat 
tagħhom, l-organizzazzjonijiet tal-pazjenti qegħdin fl-aħjar pożizzjoni biex jgħinu sabiex tiġi 
stabbilita l-aġenda ta’ riċerka, jinħolqu relazzjonijiet importanti mal-partijiet interessati 
ewlenin kollha u tiġi espressa vuċi unifikata tal-pazjenti.

Emenda 1344
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq.

Dawn l-attivitajiet kollha għandhom 
jitwettqu b’tali mod li jipprovdu appoġġ tul 
iċ-ċiklu ta’ riċerka u innovazzjoni, isaħħu 
l-kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Unjoni u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda fis-suq u jżidu s-sigurtà tas-soċjetà.

Or. en

Emenda 1345
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
l-iżgurar ta’ programmi ta’ riċerka fit-tul 
sabiex jiġi żgurat li ċ-ċiklu sħiħ tal-
innovazzjoni jkun kopert, il-fehim tal-
fatturi determinanti tas-saħħa (inklużi l-
fatturi ambjentali u dawk relatati mal-
klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-saħħa u 
l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien dwar il-
mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-iżvilupp ta’ 
programmi ta’ skrinjar effettivi u t-titjib 
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aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; 
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex 
jiġu appoġġati t-tfassil tal-politika u l-
ħtiġijiet regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà għall-
mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-tħejjija; l-
iżvilupp ta’ vaċċini preventivi aħjar; l-użu 
ta’ mediċini in-silico għat-titjib tal-ġestjoni 
u l-previżjoni tal-mard; it-trattament tal-
mard; trasferiment tal-għarfien għal 
azzjonijiet tal-prattika klinika u l-
innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ dejta 
dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, indipendenti u 
għixien assistit; l-għoti ta’ setgħa 
individwali għall-awtoġestjoni tas-saħħa; 
il-promozzjoni ta’ kura integrata; titjib tal-
għodod u l-metodi xjentifiċi biex jiġu 
appoġġati t-tfassil tal-politika u l-ħtiġijiet 
regolatorji; koordinazzjoni sabiex tiġi 
żgurata l-kondiviżjoni tal-kompetenza u l-
għarfien bejn dixxiplini kliniċi fid-dawl 
tal-interkonnettività tal-mard u l-
komorbidità li qed tiżdied, u sabiex ikun 
hemm skambju ta’ għarfien, kondiviżjoni 
tar-riżorsi u ffrankar tal-ispejjeż; u 
ottimizzazzjoni tal-effiċjenza u l-effettività 
tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u t-tnaqqis 
tal-inugwaljanzi b’teħid ta’ deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-evidenza u d-disseminazzjoni 
tal-aħjar prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi. Fejn ikun xieraq, dawn l-
attivitajiet għandhom jikkunsidraw id-
diverġenzi fost il-ġeneru u l-gruppi 
ġenetiċi.

Or. en

Emenda 1346
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu:
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi soċjali u ambjentali u 
dawk relatati mal-klima), it-titjib tal-
promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni 
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dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; 
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex 
jiġu appoġġati t-tfassil tal-politika u l-
ħtiġijiet regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

mill-mard; l-għarfien dwar il-mard u t-titjib 
tad-dijanjosi; l-iżvilupp ta’ programmi ta’ 
skrinjar effettivi u t-titjib tal-valutazzjoni 
tas-suxxettibbiltà għall-mard; it-titjib tas-
sorveljanza u t-tħejjija; l-iżvilupp ta’ 
vaċċini preventivi aħjar; l-użu ta’ mediċini 
in-silico għat-titjib tal-ġestjoni u l-
previżjoni tal-mard; it-trattament tal-mard; 
trasferiment tal-għarfien għal azzjonijiet 
tal-prattika klinika u l-innovazzjoni 
skalabbli; użu aħjar ta’ dejta dwar is-saħħa; 
il-fehim tal-inugwaljanzi kkawżati bit-tip, 
l-adegwatezza u l-kwalità tas-sistema tal-
kura tas-saħħa u t-trattament disponibbli 
għal persuni b’diżabbiltà u l-konsegwenzi 
tagħhom (eż. telf ta’ indipendenza); l-
istudju ta’ politiki u prattiki li 
jippromwovu l-inklużjoni tal-utenti 
kkonċernati fid-definizzjoni ta’ sistemi 
tal-kura, tixjiħ attiv, indipendenti u għixien 
assistit għall-anzjani u d-diżabbli, 
partikolarment dawk li jirrikjedu appoġġ 
iktar intensiv; l-għoti ta’ setgħa 
individwali għall-awtoġestjoni tas-saħħa; 
il-promozzjoni ta’ kura integrata; titjib tal-
għodod u l-metodi xjentifiċi biex jiġu 
appoġġati t-tfassil tal-politika u l-ħtiġijiet 
regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-effiċjenza 
u l-effettività tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi b’teħid ta’ 
deċiżjonijiet ibbażat fuq l-evidenza bħal 
studji dwar is-sistemi tas-saħħa Ewropej u 
valutazzjonijiet tal-effettività tagħhom 
biex jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-persuni 
b’diżabbiltà, b’mod partikolari rigward il-
parteċipazzjoni fid-dinja tax-xogħol u ż-
żamma tal-post tax-xogħol, u d-
disseminazzjoni tal-aħjar prattika, u 
teknoloġiji u approċċi innovattivi.

Or. fr

Emenda 1347
Romana Jordan
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; 
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex 
jiġu appoġġati t-tfassil tal-politika u l-
ħtiġijiet regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi u 
terapewtiċi aħjar; l-iżvilupp ta’ 
bijofarmaċewtiċi, terpiji bbażati fuq ċelluli 
u metodi ta’ produzzjoni ġodda; l-użu ta’ 
mediċini in-silico għat-titjib tal-ġestjoni u 
l-previżjoni tal-mard; it-trattament tal-
mard; trasferiment tal-għarfien għal 
azzjonijiet tal-prattika klinika u l-
innovazzjoni skalabbli; użu u 
organizzazzjoni aħjar ta’ dejta dwar is-
saħħa; applikazzjoni ta’ sistemi elettroniċi 
effiċjenti fil-qasam tas-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; għodod 
ortopediċi innovattivi li jservu l-bżonnijiet 
tal-pazjent; l-għoti ta’ setgħa individwali 
għall-awtoġestjoni tas-saħħa; il-
promozzjoni ta’ kura integrata; titjib tal-
għodod u l-metodi xjentifiċi biex jiġu 
appoġġati t-tfassil tal-politika u l-ħtiġijiet 
regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-effiċjenza 
u l-effettività tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi b’teħid ta’ 
deċiżjonijiet ibbażat fuq l-evidenza u d-
disseminazzjoni tal-aħjar prattika, u 
teknoloġiji u approċċi innovattivi.

Or. en

Emenda 1348
Henri Weber
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; 
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex 
jiġu appoġġati t-tfassil tal-politika u l-
ħtiġijiet regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi 
f’kuntesti soċjoekonomiċi differenti; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza ta’ 
mard infettiv kemm fl-Unjoni kif ukoll fil-
pajjiżi ġirien u dawk li qed jiżviluppaw u t-
tħejjija kontra l-epidemji u l-mard 
emerġenti; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; 
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex 
jiġu appoġġati t-tfassil tal-politika u l-
ħtiġijiet regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

Or. fr

Emenda 1349
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; 
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex 
jiġu appoġġati t-tfassil tal-politika u l-
ħtiġijiet regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi 
f’kuntesti soċjoekonomiċi differenti; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza ta’ 
mard infettiv kemm fl-Unjoni kif ukoll fil-
pajjiżi ġirien u dawk li qed jiżviluppaw u t-
tħejjija kontra l-epidemji u l-mard 
emerġenti; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; 
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex 
jiġu appoġġati t-tfassil tal-politika u l-
ħtiġijiet regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

Or. fr

Emenda 1350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; 
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex 
jiġu appoġġati t-tfassil tal-politika u l-
ħtiġijiet regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi 
f’kuntesti soċjoekonomiċi differenti; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza ta’ 
mard infettiv kemm fl-Unjoni kif ukoll fil-
pajjiżi ġirien u dawk li qed jiżviluppaw u t-
tħejjija kontra l-epidemji u l-mard 
emerġenti; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; 
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex 
jiġu appoġġati t-tfassil tal-politika u l-
ħtiġijiet regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għall-ġlieda kontra l-epidemiji emerġenti għandu jkun hemm, l-ewwel u qabel kollox, titjib 
tas-sorveljanza kemm fl-Unjoni kif ukoll fir-reġjuni ġirien u anke kemm jista’ jkun qrib is-
sorsi ta’ dawk l-epidemiji, li, ta’ sikwit wisq, għadhom jinsabu fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.
Dak jippresupponi l-eżistenza ta’ riżorsi ta’ skrinjar imfassla skont il-kundizzjonijiet 
soċjoekonomiċi f’dawk il-pajjiżi, persunal imħarreġ tajjeb u sistemi tas-saħħa bi prestazzjoni 
għolja.
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Emenda 1351
Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; 
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex 
jiġu appoġġati t-tfassil tal-politika u l-
ħtiġijiet regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi. Dan l-
iffukar għandu jinkludi metodi b'bażi 
xjentifika bla intervent, bħalma huma t-
terapija tal-mużika u tal-arti, it-terapija 
tal-psikoloġija u t-trattamenti varji tal-
istimoli; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ programmi ta’ 
skrinjar effettivi u t-titjib tal-valutazzjoni
tas-suxxettibbiltà għall-mard; l-iżvilupp ta’ 
vaċċini preventivi aħjar; l-użu ta’ mediċini 
in-silico għat-titjib tal-ġestjoni u l-
previżjoni tal-mard; it-trattament tal-mard; 
trasferiment tal-għarfien għal azzjonijiet 
tal-prattika klinika u l-innovazzjoni
skalabbli; użu aħjar ta’ dejta dwar is-saħħa; 
tixjiħ attiv, indipendenti u għixien assistit; 
l-għoti ta’ setgħa individwali għall-
awtoġestjoni tas-saħħa; il-promozzjoni ta’ 
kura integrata; titjib tal-għodod u l-metodi 
xjentifiċi biex jiġu appoġġati t-tfassil tal-
politika u l-ħtiġijiet regolatorji; u 
ottimizzazzjoni tal-effiċjenza u l-effettività 
tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u t-tnaqqis 
tal-inugwaljanzi b’teħid ta’ deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-evidenza u d-disseminazzjoni 
tal-aħjar prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’rabta mal-isfida “Saħħa, Bidla Demografika u Benessri” ir-riċerka tas-saħħa 
interdixxiplinari għandu jkollha rwol iktar importanti. Il-promozzjoni ta’ saħħa effiċjenti 
tirrikjedi fehim aħjar tal-proċessi soċjali, kulturali, etiċi u komunikattivi fis-sistemi tal-kura 
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tas-saħħa fl-Ewropa. Barra minn hekk, nissuġġerixxu li tkun inkluża riċerka fuq metodi 
xjentifiċi li ma jirrikjedux intervent bħalma huma l-psikoterapija u t-terapija tal-mużika, u 
trattamenti ta’ stimolu varji oħrajn.

Emenda 1352
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; 
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex 
jiġu appoġġati t-tfassil tal-politika u l-
ħtiġijiet regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
tal-mekkaniżmi ta’ bażi tal-mard u t-
tossiċità u t-titjib tad-dijanjosi u l-għarfien 
tal-bijomarkaturi u l-modi ta’ azzjoni; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; 
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi 
rilevanti għall-fehim tas-saħħa u tal-mard 
tal-bniedem biex jiġu appoġġati t-tfassil 
tal-politika u l-ħtiġijiet regolatorji; u 
ottimizzazzjoni tal-effiċjenza u l-effettività 
tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u t-tnaqqis 
tal-inugwaljanzi b’teħid ta’ deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-evidenza u d-disseminazzjoni 
tal-aħjar prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa u l-mard jirrikjedi għarfien iktar elaborat tas-
sinjali ta’ tibdil bijoloġiku (il-bijomarkaturi) u tar-rabtiet bejn l-avenimenti ewlenin li 
junifikaw il-livelli differenti tal-organizzazzjoni bijoloġika (il-ġeni, iċ-ċelloli, it-tessut, l-
organi, eċċ.).

Emenda 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; 
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex 
jiġu appoġġati t-tfassil tal-politika u l-
ħtiġijiet regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi determinanti soċjali u 
ambjentali u dawk relatati mal-klima), it-
titjib tal-promozzjoni tas-saħħa u l-
prevenzjoni mill-mard; l-għarfien dwar il-
mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-iżvilupp ta’ 
programmi ta’ skrinjar effettivi u t-titjib 
tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà għall-
mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-tħejjija; l-
iżvilupp ta’ vaċċini preventivi aħjar; l-użu 
ta’ mediċini in-silico għat-titjib tal-ġestjoni 
u l-previżjoni tal-mard; it-tfassil ta’ 
ambjenti favur l-irkupru u r-
riabilitazzjoni; it-trattament tal-mard; 
trasferiment tal-għarfien għal azzjonijiet 
tal-prattika klinika u l-innovazzjoni 
skalabbli; użu aħjar ta’ dejta dwar is-saħħa, 
koorta u amministrattiva; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; it-
twessigħ tal-fehim tat-tibdil demografiku 
għal politika ta’ żvilupp infurmata; titjib 
tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex jiġu 
appoġġati t-tfassil tal-politika u l-ħtiġijiet 
regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-effiċjenza 
u l-effettività tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi b’teħid ta’ 
deċiżjonijiet ibbażat fuq l-evidenza u d-
disseminazzjoni tal-aħjar prattika, u 
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teknoloġiji u approċċi innovattivi.

Or. en

Emenda 1354
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; 
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex 
jiġu appoġġati t-tfassil tal-politika u l-
ħtiġijiet regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit għall-
persuni anzjani u l-persuni b’diżabbiltà 
b’mod partikolari dawk li jeħtieġu livell 
għoli ta’ sostenn; l-għoti ta’ setgħa 
individwali għall-awtoġestjoni tas-saħħa; 
il-promozzjoni ta’ kura integrata; titjib tal-
għodod u l-metodi xjentifiċi biex jiġu 
appoġġati t-tfassil tal-politika u l-ħtiġijiet 
regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-effiċjenza 
u l-effettività tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi b’teħid ta’ 
deċiżjonijiet ibbażat fuq l-evidenza u d-
disseminazzjoni tal-aħjar prattika, u 
teknoloġiji u approċċi innovattivi.

Or. en
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Emenda 1355
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; 
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex 
jiġu appoġġati t-tfassil tal-politika u l-
ħtiġijiet regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi relatati mal-istatus 
soċjoekonomiku, il-ġeneru, l-ambjent u l-
klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-saħħa u 
l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien dwar il-
mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-iżvilupp ta’ 
programmi ta’ skrinjar effettivi u t-titjib 
tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà għall-
mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-tħejjija; l-
iżvilupp ta’ vaċċini preventivi aħjar; l-użu 
ta’ mediċini in-silico għat-titjib tal-ġestjoni 
u l-previżjoni tal-mard; it-trattament tal-
mard; trasferiment tal-għarfien għal 
azzjonijiet tal-prattika klinika u l-
innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ dejta 
dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, indipendenti u 
għixien assistit; l-għoti ta’ setgħa 
individwali għall-awtoġestjoni tas-saħħa; 
il-promozzjoni ta’ kura integrata; titjib tal-
għodod u l-metodi xjentifiċi biex jiġu 
appoġġati t-tfassil tal-politika u l-ħtiġijiet 
regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-effiċjenza 
u l-effettività tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
soċjoekonomiċi u tal-ġeneru b’teħid ta’ 
deċiżjonijiet ibbażat fuq l-evidenza u d-
disseminazzjoni tal-aħjar prattika, u 
teknoloġiji u approċċi innovattivi.

Or. en

Emenda 1356
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Lambert 
van Nistelrooij, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, 
Elisabetta Gardini, Jolanta Emilia Hibner
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; 
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex 
jiġu appoġġati t-tfassil tal-politika u l-
ħtiġijiet regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; titjib tal-
mediċina palljattiva, l-għoti ta’ setgħa 
individwali għall-awtoġestjoni tas-saħħa; 
il-promozzjoni ta’ kura integrata; titjib tal-
għodod u l-metodi xjentifiċi biex jiġu 
appoġġati t-tfassil tal-politika u l-ħtiġijiet
regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-effiċjenza 
u l-effettività tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi b’teħid ta’ 
deċiżjonijiet ibbażat fuq l-evidenza u d-
disseminazzjoni tal-aħjar prattika, u 
teknoloġiji u approċċi innovattivi.

Or. en

Emenda 1357
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
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(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; 
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex 
jiġu appoġġati t-tfassil tal-politika u l-
ħtiġijiet regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 
għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-indirizzar 
tal-problemi marbuta mal-infertilità; l-
għoti ta’ setgħa individwali għall-
awtoġestjoni tas-saħħa; il-promozzjoni ta’ 
kura integrata; titjib tal-għodod u l-metodi 
xjentifiċi biex jiġu appoġġati t-tfassil tal-
politika u l-ħtiġijiet regolatorji; u 
ottimizzazzjoni tal-effiċjenza u l-effettività 
tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u t-tnaqqis 
tal-inugwaljanzi b’teħid ta’ deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-evidenza u d-disseminazzjoni 
tal-aħjar prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

Or. en

Emenda 1358
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi ambjentali u dawk relatati 
mal-klima), it-titjib tal-promozzjoni tas-
saħħa u l-prevenzjoni mill-mard; l-għarfien 
dwar il-mard u t-titjib tad-dijanjosi; l-
iżvilupp ta’ programmi ta’ skrinjar effettivi 
u t-titjib tal-valutazzjoni tas-suxxettibbiltà 

L-attivitajiet speċifiċi għandhom jinkludu: 
il-fehim tal-fatturi determinanti tas-saħħa 
(inklużi l-fatturi alimentari, ambjentali, 
soċjali u dawk relatati mal-klima), it-titjib 
tal-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni 
mill-mard; l-għarfien dwar il-mard u t-titjib 
tad-dijanjosi; l-iżvilupp ta’ programmi ta’ 
skrinjar effettivi u t-titjib tal-valutazzjoni 
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għall-mard; it-titjib tas-sorveljanza u t-
tħejjija; l-iżvilupp ta’ vaċċini preventivi 
aħjar; l-użu ta’ mediċini in-silico għat-titjib 
tal-ġestjoni u l-previżjoni tal-mard; it-
trattament tal-mard; trasferiment tal-
għarfien għal azzjonijiet tal-prattika klinika 
u l-innovazzjoni skalabbli; użu aħjar ta’ 
dejta dwar is-saħħa; tixjiħ attiv, 
indipendenti u għixien assistit; l-għoti ta’ 
setgħa individwali għall-awtoġestjoni tas-
saħħa; il-promozzjoni ta’ kura integrata; 
titjib tal-għodod u l-metodi xjentifiċi biex 
jiġu appoġġati t-tfassil tal-politika u l-
ħtiġijiet regolatorji; u ottimizzazzjoni tal-
effiċjenza u l-effettività tas-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi 
b’teħid ta’ deċiżjonijiet ibbażat fuq l-
evidenza u d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

tas-suxxettibbiltà għall-mard; it-titjib tas-
sorveljanza u t-tħejjija; l-iżvilupp ta’ 
vaċċini preventivi aħjar; l-użu ta’ mediċini 
in-silico għat-titjib tal-ġestjoni u l-
previżjoni tal-mard; it-trattament tal-mard; 
trasferiment tal-għarfien għal azzjonijiet 
tal-prattika klinika u l-innovazzjoni 
skalabbli; użu aħjar ta’ dejta dwar is-saħħa; 
tixjiħ attiv, indipendenti u għixien assistit; 
l-għoti ta’ setgħa individwali għall-
awtoġestjoni tas-saħħa; il-promozzjoni ta’ 
kura integrata; titjib tal-għodod u l-metodi 
xjentifiċi biex jiġu appoġġati t-tfassil tal-
politika u l-ħtiġijiet regolatorji; u 
ottimizzazzjoni tal-effiċjenza u l-effettività 
tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u t-tnaqqis 
tal-inugwaljanzi b’teħid ta’ deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-evidenza u d-disseminazzjoni
tal-aħjar prattika, u teknoloġiji u approċċi 
innovattivi.

Or. en

Emenda 1359
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima u 
l-bijoekonomija

2. Sfidi Ewropej tal-bijoekonomija: 
sigurtà tal-provvista tal-ikel inkluża s-
sikurezza, agrikoltura u forestrija 
sostenibbli, riċerka dwar il-baħar u dik 
marittima

Or. en

Emenda 1360
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima u 
l-bijoekonomija

2. Sfidi bijoekonomiċi Ewropej: sikurezza
tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, riċerka tal-
forestrija, tal-baħar, marittima u tal-ilma 
ħelu

Or. en

Emenda 1361
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima, u 
l-bijoekonomija;

2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-ilma, tal-baħar u 
marittima, akkwakultura, il-
bijoekonomija, u l-protezzjoni tal-
bijodiversità;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

L-ilma, li huwa riżorsa naturali, l-akkwakultura, u l-protezzjoni tal-bijodiversità huma oqsma 
relatati li għandhom jiġu miżjuda mal-lista tal prijoritajiet.

Emenda 1362
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima u 
l-bijoekonomija

2. Bijoekonomija: sikurezza tal-ikel, 
agrikoltura sostenibbli, riċerka tal-baħar u 
marittima, u l-industriji bbażati fuq il-
prodotti bijoloġiċi;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-istrateġija tal-Unjoni “Innovazzjoni għal Tkabbir Sostenibbli: Bijoekonomija għall-
Ewropa”, il-Bijoekonomija tkopri l-produzzjoni ta’ riżorsi bijoloġiċi rinnovabbli u l-
konverżjoni tagħhom f’ikel, għalf, prodotti b'bażi bijoloġika,u bijoenerġija. Il-Bijoekonomija 
tinkludi erba’ setturi ewlenin li għandhom jiġu appoġġati bl-isfida kbira tal-
“Bijoekonomija”: l-agrikoltura u fil-forestrija; is-sajd u l-akkwakultura; l-industriji b'bażi 
bijoloġika u l-ikel.
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_commision_staff_working.pdf

Emenda 1363
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka tal-baħar u marittima u 
l-bijoekonomija

2. Sikurezza tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, forestrija, riċerka tal-baħar u 
marittima u l-bijoekonomija

Or. en

Emenda 1364
Marita Ulvskog

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati
provvisti suffiċjenti ta’ ikel sikur u ta’ 
kwalità għolja u prodotti oħrajn b’bażi 
bijoloġika, billi jiġu żviluppati sistemi ta’ 
produzzjoni primarja produttivi u effiċjenti 
fir-riżorsi, li jrawmu servizzi tal-ekosistemi 
relatati, flimkien ma’ katini tal-provvistà 
kompetittivi b’livell baxx ta’ karbonju. 
Dan se jaċċellera t-tranżizzjoni lejn 
bijoekonomija Ewropea sostenibbli.

L-objettiv speċifiku huwa li tiġi żgurata
produzzjoni sostenibbli ta’ ikel sikur u ta’ 
kwalità għolja u prodotti oħrajn b’bażi 
bijoloġika, billi jiġu żviluppati sistemi ta’ 
produzzjoni primarja produttivi, 
sostenibbli u effiċjenti fir-riżorsi, li jrawmu 
servizzi tal-ekosistemi relatati u l-irkupru 
tad-diversità bijoloġika, flimkien ma’ 
katini tal-provvistà kompetittivi b’livell 
baxx ta’ karbonju. Dan se jaċċellera t-
tranżizzjoni lejn bijoekonomija Ewropea 
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sostenibbli.

Or. en

Emenda 1365
Ioannis A. Tsoukalas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati 
provvisti suffiċjenti ta’ ikel sikur u ta’ 
kwalità għolja u prodotti oħrajn b’bażi 
bijoloġika, billi jiġu żviluppati sistemi ta’ 
produzzjoni primarja produttivi u effiċjenti 
fir-riżorsi, li jrawmu servizzi tal-ekosistemi 
relatati, flimkien ma’ katini tal-provvistà 
kompetittivi b’livell baxx ta’ karbonju. 
Dan se jaċċellera t-tranżizzjoni lejn 
bijoekonomija Ewropea sostenibbli.

-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati 
provvisti suffiċjenti ta’ ikel sikur u ta’ 
kwalità għolja u b’valur nutrizzjonali 
għoli u prodotti oħrajn b’bażi bijoloġika, 
billi jiġu żviluppati sistemi ta’ produzzjoni 
primarja u tal-ipproċessar tal-ikel
produttivi u effiċjenti fir-riżorsi, li jrawmu 
servizzi tal-ekosistemi relatati, flimkien 
ma’ katini tal-provvistà kompetittivi 
b’livell baxx ta’ karbonju. Dan se 
jaċċellera t-tranżizzjoni lejn bijoekonomija 
Ewropea sostenibbli.

Or. en

Emenda 1366
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati 
provvisti suffiċjenti ta’ ikel sikur u ta’ 
kwalità għolja u prodotti oħrajn b’bażi 
bijoloġika, billi jiġu żviluppati sistemi ta’ 
produzzjoni primarja produttivi u effiċjenti 
fir-riżorsi, li jrawmu servizzi tal-ekosistemi 
relatati, flimkien ma’ katini tal-provvistà 
kompetittivi b’livell baxx ta’ karbonju. 

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati 
provvisti suffiċjenti ta’ ikel sikur u ta’ 
kwalità għolja u prodotti oħrajn b’bażi 
bijoloġika, billi jiġu żviluppati sistemi ta’ 
produzzjoni primarja produttivi u effiċjenti 
fir-riżorsi, li jrawmu servizzi tal-ekosistemi 
relatati, flimkien ma’ katini tal-provvistà 
kompetittivi u sostenibbli. Dan se 
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Dan se jaċċellera t-tranżizzjoni lejn 
bijoekonomija Ewropea sostenibbli.

jaċċellera t-tranżizzjoni lejn bijoekonomija 
Ewropea sostenibbli.

Or. en

Emenda 1367
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati 
provvisti suffiċjenti ta’ ikel sikur u ta’ 
kwalità għolja u prodotti oħrajn b’bażi 
bijoloġika, billi jiġu żviluppati sistemi ta’ 
produzzjoni primarja produttivi u effiċjenti 
fir-riżorsi, li jrawmu servizzi tal-ekosistemi 
relatati, flimkien ma’ katini tal-provvistà 
kompetittivi b’livell baxx ta’ karbonju. 
Dan se jaċċellera t-tranżizzjoni lejn 
bijoekonomija Ewropea sostenibbli.

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu żgurati 
provvisti suffiċjenti ta’ ikel sikur u ta’ 
kwalità għolja u prodotti oħrajn b’bażi 
bijoloġika, billi jiġu żviluppati sistemi ta’ 
produzzjoni primarja produttivi u effiċjenti 
fir-riżorsi u sikuri, li jrawmu servizzi tal-
ekosistemi relatati, flimkien ma’ katini tal-
provvistà kompetittivi b’livell baxx ta’ 
karbonju. Dan se jaċċellera t-tranżizzjoni 
lejn bijoekonomija Ewropea sostenibbli.

Or. en

Emenda 1368
Frédérique Ries

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul id-deċennji li ġejjin, l-Ewropa se tiġi 
sfidata miż-żieda fil-kompetizzjoni għar-
riżorsi naturali limitati u temporanji, mill-
effetti tat-tibdil fil-klima, b’mod partikolari 
fuq is-sistemi ta’ produzzjoni primarja 
(agrikoltura, forestrija, sajd u 
akkwakultura) u mill-ħtieġa li tiġi 
pprovduta provvista alimentari sostenibbli, 
bla periklu u sikura għall-popolazzjoni 
Ewropea u popolazzjoni globali li dejjem 

Matul id-deċennji li ġejjin, l-Ewropa se tiġi 
sfidata miż-żieda fil-kompetizzjoni għar-
riżorsi naturali limitati u temporanji, mill-
effetti tat-tibdil fil-klima, b’mod partikolari 
fuq is-sistemi ta’ produzzjoni primarja 
(agrikoltura, forestrija, sajd u 
akkwakultura) u mill-ħtieġa li tiġi 
pprovduta provvista alimentari sostenibbli, 
bla periklu u sikura għall-popolazzjoni 
Ewropea u popolazzjoni globali li dejjem 
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tiżdied. Żieda ta’ 70 % tal-provvista tal-
ikel fid-dinja hija stmata li tkun meħtieġa 
biex titma l-popolazzjoni globali ta’ 
9 biljuni sal-2050. L-agrikoltura tammonta 
għal madwar 10 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett serra tal-Unjoni, u filwaqt 
li qed jonqsu fl-Ewropa, l-emissjonijiet 
globali huma mistennija li jiżdiedu sa 20 % 
sal-2030. Barra minn hekk, jeħtieġ li l-
Ewropa tiżgura provvisti suffiċjenti ta’ 
materja prima, enerġija u prodotti 
industrijali, taħt kundizzjonijiet ta’ tnaqqis 
tar-riżorsi tal-fossili tal-karbonju (il-
produzzjoni taż-żejt u l-gass likwidu hija 
mistennija li tonqos b’madwar 60 % sal-
2050), filwaqt li tinżamm il-kompetittività 
tagħha. Il-bijoskart (stmat għal massimu ta’ 
138 miljun tunnellata kull sena fl-Unjoni, li 
40 % minnu huwa mormi fil-miżbla) 
jirrappreżenta problema u spiża enormi, 
minkejja l-potenzjal għoli tiegħu ta’ valur 
miżjud. Pereżempju, madwar 30 % tal-ikel 
kollu prodott fil-pajjiżi żviluppati jintrema. 
Jeħtieġ li jsiru bidliet kbar ħafna sabiex dan 
l-ammont jitnaqqas b’50 % fl-Unjoni sal-
203026. Barra minn hekk, il-konfini 
nazzjonali huma rrelevanti fil-firxa tal-
organiżmi ta’ ħsara (pests) għall-annimali u 
l-pjanti u l-mard, inkluż mard żonotiku, u 
patoġeni li jinġarru mill-ikel. Filwaqt li 
huma meħtieġa miżuri nazzjonali ta’ 
prevenzjoni effettivi, l-azzjoni fil-livell tal-
Unjoni hija essenziali għall-kontroll aħħari 
u t-tmexxija effettiva tas-suq uniku. L-
isfida hija kumplessa, teffettwa firxa 
wiesgħa ta’ setturi interkonnessi u tirrikejdi 
pluralità ta’ approċċi.

tiżdied. Żieda ta’ 70 % tal-provvista tal-
ikel fid-dinja hija stmata li tkun meħtieġa 
biex titma l-popolazzjoni globali ta’ 
9 biljuni sal-2050. Din l-emerġenza tal-
ikel la tiġġustifika l-iżbilanċ attwali bejn 
il-produzzjonijiet nazzjonali li ħafna drabi 
jkollhom ammonti żejda u ż-żieda regolari 
fl-importazzjonijiet tal-prodotti tal-ikel, u 
lanqas ma tagħti raġuni valida għall-
kumplessità li dejjem qed tikber tan-
netwerk tal-ikel dinji. Minn dan tirriżulta 
l-importanza għalfejn l-Unjoni Ewropea 
għandha tikkontrolla aħjar il-kanali tal-
provvista filwaqt li tikkunsidra bħala 
prijorità, iċ-ċikli staġjonali, l-oriġini tal-
prodotti u l-kapaċità taż-żamma tat-traċċi 
tal-ikel. L-agrikoltura tammonta għal 
madwar 10 % tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett serra tal-Unjoni, u filwaqt li qed 
jonqsu fl-Ewropa, l-emissjonijiet globali 
huma mistennija li jiżdiedu sa 20 % sal-
2030. Barra minn hekk, jeħtieġ li l-Ewropa 
tiżgura provvisti suffiċjenti ta’ materja 
prima, enerġija u prodotti industrijali, taħt 
kundizzjonijiet ta’ tnaqqis tar-riżorsi tal-
fossili tal-karbonju (il-produzzjoni taż-żejt 
u l-gass likwidu hija mistennija li tonqos 
b’madwar 60 % sal-2050), filwaqt li 
tinżamm il-kompetittività tagħha. Il-
bijoskart (stmat għal massimu ta’ 
138 miljun tunnellata kull sena fl-Unjoni, li 
40 % minnu huwa mormi fil-miżbla) 
jirrappreżenta problema u spiża enormi, 
minkejja l-potenzjal għoli tiegħu ta’ valur 
miżjud. Pereżempju, madwar 30 % tal-ikel 
kollu prodott fil-pajjiżi żviluppati jintrema. 
Jeħtieġ li jsiru bidliet kbar ħafna sabiex dan 
l-ammont jitnaqqas b’50 % fl-Unjoni sal-
203026. Barra minn hekk, il-konfini 
nazzjonali huma rrelevanti fil-firxa tal-
organiżmi ta’ ħsara (pests) għall-annimali u 
l-pjanti u l-mard, inkluż mard żonotiku, u 
patoġeni li jinġarru mill-ikel. Filwaqt li 
huma meħtieġa miżuri nazzjonali ta’ 
prevenzjoni effettivi, l-azzjoni fil-livell tal-
Unjoni hija essenziali għall-kontroll aħħari 
u t-tmexxija effettiva tas-suq uniku. L-
isfida hija kumplessa, teffettwa firxa 
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wiesgħa ta’ setturi interkonnessi u tirrikejdi 
pluralità ta’ approċċi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Iż-żamma tat-traċċi aħjar tal-ikel hija objettiv essenzjali tal-Unjoni Ewropea biex tiġi 
identifikata aħjar l-oriġini ta’ ikel tossiku u biex jiġi evitat dewmien fl-identifikazzjoni tas-
sors tal-kontaminazzjoni. L-eżempju tal-kriżi tas-saħħa "Escherichia coli" li seħħet f’Ġunju 
2011 fil-Ġermanja huwa partikolarment relevanti.

Emenda 1369
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul id-deċennji li ġejjin, l-Ewropa se tiġi 
sfidata miż-żieda fil-kompetizzjoni għar-
riżorsi naturali limitati u temporanji, mill-
effetti tat-tibdil fil-klima, b’mod partikolari 
fuq is-sistemi ta’ produzzjoni primarja 
(agrikoltura, forestrija, sajd u 
akkwakultura) u mill-ħtieġa li tiġi 
pprovduta provvista alimentari sostenibbli, 
bla periklu u sikura għall-popolazzjoni 
Ewropea u popolazzjoni globali li dejjem 
tiżdied. Żieda ta’ 70 % tal-provvista tal-
ikel fid-dinja hija stmata li tkun meħtieġa 
biex titma l-popolazzjoni globali ta’ 
9 biljuni sal-2050. L-agrikoltura tammonta 
għal madwar 10 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett serra tal-Unjoni, u filwaqt 
li qed jonqsu fl-Ewropa, l-emissjonijiet 
globali huma mistennija li jiżdiedu sa 20 % 
sal-2030. Barra minn hekk, jeħtieġ li l-
Ewropa tiżgura provvisti suffiċjenti ta’ 
materja prima, enerġija u prodotti 
industrijali, taħt kundizzjonijiet ta’ tnaqqis 
tar-riżorsi tal-fossili tal-karbonju (il-
produzzjoni taż-żejt u l-gass likwidu hija 
mistennija li tonqos b’madwar 60 % sal-
2050), filwaqt li tinżamm il-kompetittività 

Matul id-deċennji li ġejjin, l-Ewropa se tiġi 
sfidata miż-żieda fil-kompetizzjoni għar-
riżorsi naturali limitati u temporanji, mill-
effetti tat-tibdil fil-klima, b’mod partikolari 
fuq is-sistemi ta’ produzzjoni primarja 
(agrikoltura, forestrija, sajd u 
akkwakultura) u mill-ħtieġa li tiġi 
pprovduta provvista alimentari sostenibbli, 
bla periklu, affordjabbli, nutrizzjonali u 
sikura għall-popolazzjoni Ewropea u 
popolazzjoni globali li dejjem tiżdied. 
Żieda ta’ 70 % tal-provvista tal-ikel fid-
dinja hija stmata li tkun meħtieġa biex 
titma l-popolazzjoni globali ta’ 9 biljuni 
sal-2050. L-agrikoltura tammonta għal 
madwar 10 % tal-emissjonijiet tal-gassijiet 
b’effett serra tal-Unjoni, u filwaqt li qed 
jonqsu fl-Ewropa, l-emissjonijiet globali 
huma mistennija li jiżdiedu sa 20 % sal-
2030. Barra minn hekk, jeħtieġ li l-Ewropa 
tiżgura provvisti suffiċjenti ta’ materja 
prima, ilma, enerġija u prodotti industrijali, 
taħt kundizzjonijiet ta’ tnaqqis tar-riżorsi 
tal-fossili tal-karbonju u riżorsi oħrajn (il-
produzzjoni taż-żejt u l-gass likwidu hija 
mistennija li tonqos b’madwar 60 % sal-
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tagħha. Il-bijoskart (stmat għal massimu ta’ 
138 miljun tunnellata kull sena fl-Unjoni, li 
40 % minnu huwa mormi fil-miżbla) 
jirrappreżenta problema u spiża enormi, 
minkejja l-potenzjal għoli tiegħu ta’ valur 
miżjud. Pereżempju, madwar 30 % tal-ikel 
kollu prodott fil-pajjiżi żviluppati jintrema. 
Jeħtieġ li jsiru bidliet kbar ħafna sabiex dan 
l-ammont jitnaqqas b’50 % fl-Unjoni sal-
203026. Barra minn hekk, il-konfini 
nazzjonali huma rrelevanti fil-firxa tal-
organiżmi ta’ ħsara (pests) għall-annimali u 
l-pjanti u l-mard, inkluż mard żonotiku, u 
patoġeni li jinġarru mill-ikel. Filwaqt li 
huma meħtieġa miżuri nazzjonali ta’ 
prevenzjoni effettivi, l-azzjoni fil-livell tal-
Unjoni hija essenziali għall-kontroll aħħari 
u t-tmexxija effettiva tas-suq uniku. L-
isfida hija kumplessa, teffettwa firxa 
wiesgħa ta’ setturi interkonnessi u tirrikejdi 
pluralità ta’ approċċi.

2050), filwaqt li tinżamm il-kompetittività 
tagħha. Il-bijoskart (stmat għal massimu ta’ 
138 miljun tunnellata kull sena fl-Unjoni, li 
40 % minnu huwa mormi fil-miżbla) 
jirrappreżenta problema u spiża enormi, 
minkejja l-potenzjal għoli tiegħu ta’ valur 
miżjud. Pereżempju, madwar 30 % tal-ikel 
kollu prodott fil-pajjiżi żviluppati jintrema. 
Jeħtieġ li jsiru bidliet kbar ħafna sabiex dan 
l-ammont jitnaqqas b’50 % fl-Unjoni sal-
203026. Barra minn hekk, il-konfini 
nazzjonali huma rrelevanti fil-firxa tal-
organiżmi ta’ ħsara (pests) għall-annimali u 
l-pjanti u l-mard, inkluż mard żonotiku, u 
patoġeni li jinġarru mill-ikel. Filwaqt li 
huma meħtieġa miżuri nazzjonali ta’ 
prevenzjoni effettivi, l-azzjoni fil-livell tal-
Unjoni hija essenziali għall-kontroll aħħari 
u t-tmexxija effettiva tas-suq uniku. L-
isfida hija kumplessa, teffettwa firxa 
wiesgħa ta’ setturi interkonnessi u tirrikejdi 
pluralità ta’ approċċi.

Or. en

Emenda 1370
Judith A. Merkies

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul id-deċennji li ġejjin, l-Ewropa se tiġi 
sfidata miż-żieda fil-kompetizzjoni għar-
riżorsi naturali limitati u temporanji, mill-
effetti tat-tibdil fil-klima, b’mod partikolari 
fuq is-sistemi ta’ produzzjoni primarja 
(agrikoltura, forestrija, sajd u 
akkwakultura) u mill-ħtieġa li tiġi 
pprovduta provvista alimentari sostenibbli, 
bla periklu u sikura għall-popolazzjoni 
Ewropea u popolazzjoni globali li dejjem 
tiżdied. Żieda ta’ 70 % tal-provvista tal-
ikel fid-dinja hija stmata li tkun meħtieġa 
biex titma l-popolazzjoni globali ta’ 

Matul id-deċennji li ġejjin, l-Ewropa se tiġi 
sfidata miż-żieda fil-kompetizzjoni għar-
riżorsi naturali limitati u temporanji, mill-
effetti tat-tibdil fil-klima, b’mod partikolari 
fuq is-sistemi ta’ produzzjoni primarja 
(agrikoltura, forestrija, sajd u 
akkwakultura) u mill-ħtieġa li tiġi 
pprovduta provvista alimentari sostenibbli, 
bla periklu u sikura għall-popolazzjoni 
Ewropea u popolazzjoni globali li dejjem 
tiżdied. Żieda ta’ 70 % tal-provvista tal-
ikel fid-dinja hija stmata li tkun meħtieġa 
biex titma l-popolazzjoni globali ta’ 
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9 biljuni sal-2050. L-agrikoltura tammonta 
għal madwar 10 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett serra tal-Unjoni, u filwaqt 
li qed jonqsu fl-Ewropa, l-emissjonijiet 
globali huma mistennija li jiżdiedu sa 20 % 
sal-2030. Barra minn hekk, jeħtieġ li l-
Ewropa tiżgura provvisti suffiċjenti ta’ 
materja prima, enerġija u prodotti 
industrijali, taħt kundizzjonijiet ta’ tnaqqis 
tar-riżorsi tal-fossili tal-karbonju (il-
produzzjoni taż-żejt u l-gass likwidu hija 
mistennija li tonqos b’madwar 60 % sal-
2050), filwaqt li tinżamm il-kompetittività 
tagħha. Il-bijoskart (stmat għal massimu ta’ 
138 miljun tunnellata kull sena fl-Unjoni, li 
40 % minnu huwa mormi fil-miżbla) 
jirrappreżenta problema u spiża enormi, 
minkejja l-potenzjal għoli tiegħu ta’ valur 
miżjud. Pereżempju, madwar 30 % tal-ikel 
kollu prodott fil-pajjiżi żviluppati jintrema. 
Jeħtieġ li jsiru bidliet kbar ħafna sabiex dan 
l-ammont jitnaqqas b’50 % fl-Unjoni sal-
203026. Barra minn hekk, il-konfini 
nazzjonali huma rrelevanti fil-firxa tal-
organiżmi ta’ ħsara (pests) għall-annimali u 
l-pjanti u l-mard, inkluż mard żonotiku, u 
patoġeni li jinġarru mill-ikel. Filwaqt li 
huma meħtieġa miżuri nazzjonali ta’ 
prevenzjoni effettivi, l-azzjoni fil-livell tal-
Unjoni hija essenziali għall-kontroll aħħari 
u t-tmexxija effettiva tas-suq uniku. L-
isfida hija kumplessa, teffettwa firxa 
wiesgħa ta’ setturi interkonnessi u tirrikejdi 
pluralità ta’ approċċi.

9 biljuni sal-2050. L-agrikoltura tammonta 
għal madwar 10 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett serra tal-Unjoni, u filwaqt 
li qed jonqsu fl-Ewropa, l-emissjonijiet 
globali huma mistennija li jiżdiedu sa 20 % 
sal-2030. Barra minn hekk, jeħtieġ li l-
Ewropa tiżgura provvisti suffiċjenti ta’ 
materja prima, riżorsi ta’ ilma nadif, 
enerġija u prodotti industrijali, taħt 
kundizzjonijiet ta’ tnaqqis tar-riżorsi tal-
fossili tal-karbonju (il-produzzjoni taż-żejt 
u l-gass likwidu hija mistennija li tonqos 
b’madwar 60 % sal-2050), filwaqt li 
tinżamm il-kompetittività tagħha. Il-
bijoskart (stmat għal massimu ta’ 
138 miljun tunnellata kull sena fl-Unjoni, li 
40 % minnu huwa mormi fil-miżbla) 
jirrappreżenta problema u spiża enormi, 
minkejja l-potenzjal għoli tiegħu ta’ valur 
miżjud. Pereżempju, madwar 30 % tal-ikel 
kollu prodott fil-pajjiżi żviluppati jintrema. 
Jeħtieġ li jsiru bidliet kbar ħafna sabiex dan 
l-ammont jitnaqqas b’50 % fl-Unjoni sal-
203026. Barra minn hekk, il-konfini 
nazzjonali huma rrelevanti fil-firxa tal-
organiżmi ta’ ħsara (pests) għall-annimali u 
l-pjanti u l-mard, inkluż mard żonotiku, u 
patoġeni li jinġarru mill-ikel. Filwaqt li 
huma meħtieġa miżuri nazzjonali ta’ 
prevenzjoni effettivi, l-azzjoni fil-livell tal-
Unjoni hija essenziali għall-kontroll aħħari 
u t-tmexxija effettiva tas-suq uniku. L-
isfida hija kumplessa, teffettwa firxa 
wiesgħa ta’ setturi interkonnessi u tirrikejdi 
pluralità ta’ approċċi.

Or. en

Emenda 1371
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Anness 1 – taqsima 3 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul id-deċennji li ġejjin, l-Ewropa se tiġi 
sfidata miż-żieda fil-kompetizzjoni għar-
riżorsi naturali limitati u temporanji, mill-
effetti tat-tibdil fil-klima, b’mod partikolari 
fuq is-sistemi ta’ produzzjoni primarja 
(agrikoltura, forestrija, sajd u 
akkwakultura) u mill-ħtieġa li tiġi 
pprovduta provvista alimentari sostenibbli, 
bla periklu u sikura għall-popolazzjoni 
Ewropea u popolazzjoni globali li dejjem 
tiżdied. Żieda ta’ 70 % tal-provvista tal-
ikel fid-dinja hija stmata li tkun meħtieġa 
biex titma l-popolazzjoni globali ta’ 
9 biljuni sal-2050. L-agrikoltura tammonta 
għal madwar 10 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett serra tal-Unjoni, u filwaqt 
li qed jonqsu fl-Ewropa, l-emissjonijiet 
globali huma mistennija li jiżdiedu sa 20 % 
sal-2030. Barra minn hekk, jeħtieġ li l-
Ewropa tiżgura provvisti suffiċjenti ta’ 
materja prima, enerġija u prodotti 
industrijali, taħt kundizzjonijiet ta’ tnaqqis 
tar-riżorsi tal-fossili tal-karbonju (il-
produzzjoni taż-żejt u l-gass likwidu hija 
mistennija li tonqos b’madwar 60 % sal-
2050), filwaqt li tinżamm il-kompetittività 
tagħha. Il-bijoskart (stmat għal massimu ta’ 
138 miljun tunnellata kull sena fl-Unjoni, li 
40 % minnu huwa mormi fil-miżbla) 
jirrappreżenta problema u spiża enormi, 
minkejja l-potenzjal għoli tiegħu ta’ valur 
miżjud. Pereżempju, madwar 30 % tal-ikel 
kollu prodott fil-pajjiżi żviluppati jintrema. 
Jeħtieġ li jsiru bidliet kbar ħafna sabiex dan 
l-ammont jitnaqqas b’50 % fl-Unjoni sal-
203026. Barra minn hekk, il-konfini 
nazzjonali huma rrelevanti fil-firxa tal-
organiżmi ta’ ħsara (pests) għall-annimali u 
l-pjanti u l-mard, inkluż mard żonotiku, u 
patoġeni li jinġarru mill-ikel. Filwaqt li 
huma meħtieġa miżuri nazzjonali ta’ 
prevenzjoni effettivi, l-azzjoni fil-livell tal-
Unjoni hija essenziali għall-kontroll aħħari 
u t-tmexxija effettiva tas-suq uniku. L-
isfida hija kumplessa, teffettwa firxa 

Matul id-deċennji li ġejjin, l-Ewropa se tiġi 
sfidata miż-żieda fil-kompetizzjoni għar-
riżorsi naturali limitati u temporanji, mill-
effetti tat-tibdil fil-klima, b’mod partikolari 
fuq is-sistemi ta’ produzzjoni primarja 
(agrikoltura, forestrija, sajd u 
akkwakultura) u mill-ħtieġa li tiġi 
pprovduta provvista alimentari sostenibbli, 
bla periklu u sikura għall-popolazzjoni 
Ewropea u popolazzjoni globali li dejjem 
tiżdied. Żieda ta’ 70 % tal-provvista tal-
ikel fid-dinja hija stmata li tkun meħtieġa 
biex titma l-popolazzjoni globali ta’ 
9 biljuni sal-2050. L-agrikoltura tammonta 
għal madwar 10 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett serra tal-Unjoni, u filwaqt 
li qed jonqsu fl-Ewropa, l-emissjonijiet 
globali huma mistennija li jiżdiedu sa 20 % 
sal-2030. Barra minn hekk, jeħtieġ li l-
Ewropa tiżgura provvisti suffiċjenti ta’ 
materja prima, riżorsi ta’ ilma nadif, 
enerġija u prodotti industrijali, taħt 
kundizzjonijiet ta’ tnaqqis tar-riżorsi tal-
fossili tal-karbonju (il-produzzjoni taż-żejt 
u l-gass likwidu hija mistennija li tonqos 
b’madwar 60 % sal-2050), filwaqt li 
tinżamm il-kompetittività tagħha. Il-
bijoskart (stmat għal massimu ta’ 
138 miljun tunnellata kull sena fl-Unjoni, li 
40 % minnu huwa mormi fil-miżbla) 
jirrappreżenta problema u spiża enormi, 
minkejja l-potenzjal għoli tiegħu ta’ valur 
miżjud. Pereżempju, madwar 30 % tal-ikel 
kollu prodott fil-pajjiżi żviluppati jintrema. 
Jeħtieġ li jsiru bidliet kbar ħafna sabiex dan 
l-ammont jitnaqqas b’50 % fl-Unjoni sal-
203026. Barra minn hekk, il-konfini 
nazzjonali huma rrelevanti fil-firxa tal-
organiżmi ta’ ħsara (pests) għall-annimali u 
l-pjanti u l-mard, inkluż mard żonotiku, u 
patoġeni li jinġarru mill-ikel. Filwaqt li 
huma meħtieġa miżuri nazzjonali ta’ 
prevenzjoni effettivi, l-azzjoni fil-livell tal-
Unjoni hija essenziali għall-kontroll aħħari 
u t-tmexxija effettiva tas-suq uniku. L-
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wiesgħa ta’ setturi interkonnessi u tirrikejdi 
pluralità ta’ approċċi.

isfida hija kumplessa, teffettwa firxa 
wiesgħa ta’ setturi interkonnessi u tirrikejdi 
pluralità ta’ approċċi.

Or. en

Emenda 1372
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aktar u aktar riżorsi bijoloġiċi huma 
meħtieġa sabiex tiġi ssodisfata d-domanda 
tas-suq għal provvista alimentari sikura u 
bnina, bijomaterjali, bijofjuwils u prodotti 
b’bażi bijoloġika, li jvarjaw minn prodotti 
għall-konsumaturi sa kimiki fi kwantitajiet 
kbar. Madankollu, il-kapaċitajiet tal-
ekosistemi terrestri u akkwatiċi meħtieġa 
għall-produzzjoni tagħhom huma limitati, 
filwaqt li hemm talbiet f’kompetizzjoni 
għall-utilizzazzjoni tagħhom, u spiss mhux 
ġestiti bl-aħjar mod, kif jidher pereżempju 
bit-tnaqqis sever fil-kontenut tal-karbonju 
tal-ħamrija u l-fertilità. Hemm ambitu 
sottoutilizzat għat-trawwim tas-servizzi tal-
ekosistemi mill-art agrikola, il-foresti, l-
ilmijiet tal-baħar u ħelwin billi jiġu 
integrati miri agronomiċi u ambjentali fil-
produzzjoni sostenibbli.

Aktar u aktar riżorsi bijoloġiċi huma 
meħtieġa sabiex tiġi ssodisfata d-domanda 
tas-suq għal provvista alimentari sikura u 
bnina, bijomaterjali, bijofjuwils u prodotti 
b’bażi bijoloġika, li jvarjaw minn prodotti 
għall-konsumaturi sa kimiki fi kwantitajiet 
kbar. Madankollu, il-kapaċitajiet tal-
ekosistemi terrestri u akkwatiċi meħtieġa 
għall-produzzjoni tagħhom huma limitati, 
filwaqt li hemm talbiet f’kompetizzjoni 
għall-utilizzazzjoni tagħhom, u spiss mhux 
ġestiti bl-aħjar mod, kif jidher pereżempju 
bit-tnaqqis sever fil-kontenut tal-karbonju 
tal-ħamrija u l-fertilità u bil-kollass tal-
industrija tas-sajd. Hemm ambitu 
sottoutilizzat għat-trawwim tas-servizzi tal-
ekosistemi mill-art agrikola, il-foresti, l-
ilmijiet tal-baħar u ħelwin billi jiġu 
integrati miri agronomiċi u ambjentali fil-
produzzjoni sostenibbli u bl-
implimentazzjoni qbid sostenibbli ta’ 
stokkijiet ta’ ħut selvaġġ.

Or. en

Emenda 1373
Christian Ehler
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aktar u aktar riżorsi bijoloġiċi huma 
meħtieġa sabiex tiġi ssodisfata d-domanda 
tas-suq għal provvista alimentari sikura u 
bnina, bijomaterjali, bijofjuwils u prodotti 
b’bażi bijoloġika, li jvarjaw minn prodotti 
għall-konsumaturi sa kimiki fi kwantitajiet 
kbar. Madankollu, il-kapaċitajiet tal-
ekosistemi terrestri u akkwatiċi meħtieġa 
għall-produzzjoni tagħhom huma limitati, 
filwaqt li hemm talbiet f’kompetizzjoni 
għall-utilizzazzjoni tagħhom, u spiss mhux 
ġestiti bl-aħjar mod, kif jidher pereżempju 
bit-tnaqqis sever fil-kontenut tal-karbonju 
tal-ħamrija u l-fertilità. Hemm ambitu 
sottoutilizzat għat-trawwim tas-servizzi tal-
ekosistemi mill-art agrikola, il-foresti, l-
ilmijiet tal-baħar u ħelwin billi jiġu 
integrati miri agronomiċi u ambjentali fil-
produzzjoni sostenibbli.

Aktar u aktar riżorsi bijoloġiċi huma 
meħtieġa sabiex tiġi ssodisfata d-domanda 
tas-suq għal provvista alimentari sikura u 
bnina, bijomaterjali, bijofjuwils u prodotti 
b’bażi bijoloġika, li jvarjaw minn prodotti 
għall-konsumaturi sa kimiki fi kwantitajiet 
kbar. Madankollu, il-kapaċitajiet tal-
ekosistemi terrestri u akkwatiċi meħtieġa 
għall-produzzjoni tagħhom huma limitati, 
filwaqt li hemm talbiet f’kompetizzjoni 
għall-utilizzazzjoni tagħhom, u spiss mhux 
ġestiti bl-aħjar mod, kif jidher pereżempju 
bit-tnaqqis sever fil-kontenut tal-karbonju 
tal-ħamrija u l-fertilità. Hemm ambitu 
sottoutilizzat għat-trawwim tas-servizzi tal-
ekosistemi mill-art agrikola, il-foresti, l-
ilmijiet tal-baħar u ħelwin billi jiġu 
integrati miri agronomiċi u ambjentali fi 
produzzjoni sostenibbli u sigura.

Or. en

Emenda 1374
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-potenzjal tar-riżorsi bijoloġiċi u l-
ekosistemi jista’ jintuża b’mod ħafna aktar 
sostenibbli, effiċjenti u integrat. 
Pereżempju, il-potenzjal għal bijomassa 
mill-foresti u l-flussi tal-iskart minn oriġini 
agrikola, akkwatika, industrijali u wkoll 
muniċipali jistgħu jiġu sfruttati aħjar.

Il-potenzjal tar-riżorsi bijoloġiċi u l-
ekosistemi jista’ jintuża b’mod ħafna aktar 
sostenibbli, effiċjenti u integrat. 
Pereżempju, il-potenzjal għal bijomassa 
mill-agrikoltura, l-foresti u l-flussi tal-
iskart minn oriġini agrikola, akkwatika, 
industrijali u wkoll muniċipali jistgħu jiġu 
sfruttati aħjar.

Or. en
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Emenda 1375
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-potenzjal tar-riżorsi bijoloġiċi u l-
ekosistemi jista’ jintuża b’mod ħafna aktar 
sostenibbli, effiċjenti u integrat. 
Pereżempju, il-potenzjal għal bijomassa 
mill-foresti u l-flussi tal-iskart minn oriġini 
agrikola, akkwatika, industrijali u wkoll 
muniċipali jistgħu jiġu sfruttati aħjar.

Il-potenzjal tar-riżorsi bijoloġiċi u l-
ekosistemi jista’ jintuża b’mod ħafna aktar 
sostenibbli, effiċjenti u integrat. 
Pereżempju, il-potenzjal għal bijomassa 
mill-agrikoltura, l-foresti u l-flussi tal-
iskart minn oriġini agrikola, akkwatika, 
industrijali u wkoll muniċipali jistgħu jiġu 
sfruttati aħjar.

Or. en

Emenda 1376
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo 
Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-potenzjal tar-riżorsi bijoloġiċi u l-
ekosistemi jista’ jintuża b’mod ħafna aktar 
sostenibbli, effiċjenti u integrat. 
Pereżempju, il-potenzjal għal bijomassa
mill-foresti u l-flussi tal-iskart minn oriġini 
agrikola, akkwatika, industrijali u wkoll 
muniċipali jistgħu jiġu sfruttati aħjar.

Il-potenzjal tar-riżorsi bijoloġiċi u l-
ekosistemi jista’ jintuża b’mod ħafna aktar 
sostenibbli, effiċjenti u integrat. 
Pereżempju, il-potenzjal għal bijomassa 
mill-agrikoltura, l-foresti u l-flussi tal-
iskart minn oriġini agrikola, akkwatika, 
industrijali u wkoll muniċipali jistgħu jiġu 
sfruttati aħjar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-agrikoltura fiha nnifsha għandha potenzjal kbir għall-produzzjoni u l-
użu sostenibbli tal-bijomassa, permezz ta’ għelejjel iddedikati, l-iżvilupp ta’ pjanti 
b’karatteristiċi inkorporati u l-użu tat-tip “kaskata” ta’ għelejjel.
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Emenda 1377
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħolqien ta’ katina bi produzzjoni baxxa 
ta’ skart, li tista’ tiżgura l-provvista tal-
ikel fil-kuntest tat-tibdil fil-klima u taż-
żieda fil-popolazzjoni tista’ tvarja minn 
sistemi ta’ ġestjoni mtejba li jnaqqsu l-
inputs fil-livell tal-art/baħar u fil-katina 
tal-provvista. L-għarfien kollettiv tal-
bdiewa dwar ir-riżorsi naturali, il-proċessi 
ekoloġiċi u l-kwalità tal-prodotti, jista’ 
jintuża bħala bażi biex titnaqqas kemm 
jista’ jkun id-dipendenza fuq l-inputs 
esterni. Il-katini agroalimentari iqsar 
ibbażati fuq il-fiduċja tal-konsumaturi u 
prossimità akbar mal-produtturi huma 
wkoll bażi ta’ katina bi produzzjoni baxxa 
ta’ skart, filwaqt li tindirizza d-domanda 
tal-konsumaturi għal ikel ta’ kwalità 
għolja, u tqis ukoll il-benesseri tal-
annimali.

Or. en

Emenda 1378
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Essenzjalment, hemm bżonn issir 
tranżizzjoni lejn użu ottimu u rinnovabbli 
tar-riżorsi bijoloġiċi u lejn produzzjoni 
primarja sostenibbli u sistemi ta’ 

Essenzjalment, hemm bżonn issir 
tranżizzjoni lejn użu ottimu u rinnovabbli 
tar-riżorsi bijoloġiċi u lejn produzzjoni 
primarja sostenibbli u sistemi ta’ 
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pproċessar li jkunu jistgħu jipproduċu aktar 
ikel u prodotti oħrajn b’bażi bijoloġika 
b’inputs, impatti ambjentali u emissjonijiet 
ta’ gassijiet b’effett serra minimizzati, 
b’servizzi tal-ekosistemi mtejba, b’ebda 
produzzjoni ta’ skart u b’valur adegwat 
għas-soċjetà. Sforz kritiku fir-riċerka u l-
innovazzjoni interkonnessi huwa element 
ewlieni sabiex dan iseħħ, fl-Ewropa u lil 
hinn.

pproċessar li jkunu jistgħu jipproduċu aktar 
ikel u prodotti oħrajn b’bażi bijoloġika 
b’inputs, impatti ambjentali u emissjonijiet 
ta’ gassijiet b’effett serra minimizzati, 
b’servizzi tal-ekosistemi mtejba, b’ebda 
produzzjoni ta’ skart u b’valur adegwat 
għas-soċjetà. Sforz kritiku fir-riċerka u l-
innovazzjoni interkonnessi huwa element 
ewlieni sabiex dan iseħħ, fl-Ewropa u lil 
hinn. Hemm volum kbir ta’ evidenza 
xjentifika eżistenti u rikonoxxuta sew 
dwar ir-rabta bejn id-degradazzjoni tal-
bażi tar-riżorsi naturali, inkluża l-
bijodiversità, u l-funzjonament tal-
ekosistemi naturali u seminaturali biex 
jiġu pprovduti servizzi kruċjali għas-
soċjetà, u biex filfatt titieħed azzjoni dwar 
is-soluzzjonijiet proposti b’riżultat ta’ dik 
ix-xjenza. L-għan huwa li jiġu stabbiliti 
sistemi ta' produzzjoni tal-ikel li, minflok 
jiddegradaw ir-riżorsi naturali li 
jiddependu minnhom, isaħħu, 
jirrinfurzaw u jissupplixxu l-bażi tar-
riżorsi, u dan jippermetti ġenerazzjoni 
sostenibbli tal-ġid. 

Or. en

Emenda 1379
Nuno Teixeira

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Essenzjalment, hemm bżonn issir 
tranżizzjoni lejn użu ottimu u rinnovabbli 
tar-riżorsi bijoloġiċi u lejn produzzjoni 
primarja sostenibbli u sistemi ta’ 
pproċessar li jkunu jistgħu jipproduċu aktar 
ikel u prodotti oħrajn b’bażi bijoloġika 
b’inputs, impatti ambjentali u emissjonijiet 
ta’ gassijiet b’effett serra minimizzati, 
b’servizzi tal-ekosistemi mtejba, b’ebda 
produzzjoni ta’ skart u b’valur adegwat 

Essenzjalment, hemm bżonn issir 
tranżizzjoni lejn użu ottimu u rinnovabbli 
tar-riżorsi bijoloġiċi u lejn produzzjoni 
primarja sostenibbli u sistemi ta’ 
pproċessar li jkunu jistgħu jipproduċu aktar 
ikel u prodotti oħrajn b’bażi bijoloġika 
b’inputs, impatti ambjentali u emissjonijiet 
ta’ gassijiet b’effett serra minimizzati, 
b’servizzi tal-ekosistemi mtejba, b’ebda 
produzzjoni ta’ skart u b’valur adegwat 



AM\907849MT.doc 59/176 PE492.789v01-00

MT

għas-soċjetà. Sforz kritiku fir-riċerka u l-
innovazzjoni interkonnessi huwa element 
ewlieni sabiex dan iseħħ, fl-Ewropa u lil 
hinn.

għas-soċjetà. Sforz kritiku fir-riċerka u l-
innovazzjoni interkonnessi huwa element 
ewlieni sabiex dan iseħħ, fl-Ewropa u lil 
hinn. Għal dak l-għan, u speċjalment fir-
rigward tal-ġemellaġġ u n-netwerkjar tar-
riċerkaturi u l-innovaturi, għandhom 
jitqiesu ċ-ċirkostanzi speċifiċi tar-reġjuni 
ultraperiferiċi.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Kif iddikjarat fil-komunikazzjoni ġenerali dwar l-Orizzont 2020 (COM(2011)0808), iċ-
ċirkostanzi speċifiċi tar-reġjuni ultraperiferiċi għandhom jitqiesu, speċjalment fir-rigward 
tal-ġemellaġġ u n-netwerkjar tar-riċerkaturi u l-innovaturi.

Emenda 1380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Essenzjalment, hemm bżonn issir 
tranżizzjoni lejn użu ottimu u rinnovabbli 
tar-riżorsi bijoloġiċi u lejn produzzjoni 
primarja sostenibbli u sistemi ta’ 
pproċessar li jkunu jistgħu jipproduċu aktar 
ikel u prodotti oħrajn b’bażi bijoloġika 
b’inputs, impatti ambjentali u emissjonijiet 
ta’ gassijiet b’effett serra minimizzati, 
b’servizzi tal-ekosistemi mtejba, b’ebda 
produzzjoni ta’ skart u b’valur adegwat 
għas-soċjetà. Sforz kritiku fir-riċerka u l-
innovazzjoni interkonnessi huwa element 
ewlieni sabiex dan iseħħ, fl-Ewropa u lil 
hinn.

Essenzjalment, hemm bżonn issir 
tranżizzjoni lejn użu ottimu u rinnovabbli 
tar-riżorsi bijoloġiċi u lejn produzzjoni 
primarja sostenibbli u sistemi ta’ 
pproċessar li jkunu jistgħu jipproduċu aktar 
ikel u prodotti oħrajn b’bażi bijoloġika 
b’inputs, impatti ambjentali u emissjonijiet 
ta’ gassijiet b’effett serra minimizzati, 
b’servizzi tal-ekosistemi mtejba u b’ebda 
produzzjoni ta’ skart u b’valur adegwat 
għas-soċjetà. Ir-reazzjonijiet għall-mod li 
niġġeneraw, inqassmu, 
nikkummerċjalizzaw, nikkunsmaw u 
nirregolaw il-produzzjoni tal-ikel 
għandhom ikunu mifhuma u żviluppati 
aħjar. Sforz kritiku fir-riċerka u l-
innovazzjoni interkonnessi huwa element 
ewlieni sabiex dan iseħħ, fl-Ewropa u lil 
hinn.

Or. en
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Emenda 1381
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Essenzjalment, hemm bżonn issir 
tranżizzjoni lejn użu ottimu u rinnovabbli 
tar-riżorsi bijoloġiċi u lejn produzzjoni 
primarja sostenibbli u sistemi ta’ 
pproċessar li jkunu jistgħu jipproduċu aktar 
ikel u prodotti oħrajn b’bażi bijoloġika 
b’inputs, impatti ambjentali u emissjonijiet 
ta’ gassijiet b’effett serra minimizzati, 
b’servizzi tal-ekosistemi mtejba, b’ebda 
produzzjoni ta’ skart u b’valur adegwat 
għas-soċjetà. Sforz kritiku fir-riċerka u l-
innovazzjoni interkonnessi huwa element 
ewlieni sabiex dan iseħħ, fl-Ewropa u lil 
hinn.

Essenzjalment, hemm bżonn issir 
tranżizzjoni lejn użu ottimu u rinnovabbli 
tar-riżorsi bijoloġiċi u lejn produzzjoni 
primarja sostenibbli u sistemi ta’ 
pproċessar li jkunu jistgħu jipproduċu aktar 
ikel, fibra u prodotti oħrajn b’bażi 
bijoloġika b’inputs, impatti ambjentali u 
emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra 
minimizzati, b’servizzi tal-ekosistemi 
mtejba, b’ebda produzzjoni ta’ skart u 
b’valur adegwat għas-soċjetà. Sforz kritiku 
fir-riċerka u l-innovazzjoni interkonnessi 
huwa element ewlieni sabiex dan iseħħ, fl-
Ewropa u lil hinn.

Or. en

Emenda 1382
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Valutazzjoni Internazzjonali tal-
Għarfien, Xjenzi u Teknoloġiji Agrikoli 
għall-Iżvilupp (IAASTD), imnedija mill-
Bank Dinji, fi sħubija miftuħa ma’ grupp
ta’ organizzazzjonijiet interessati varji, li 
jinkludi l-FAO, il-GEF, il-UNDP, l-
UNEP, il-UNESCO, il-Bank Dinji u d-
WHO, u wara konsultazzjoni xjentifika 
globali estensiva, diġà pprovdiet reazzjoni 
ta’ politika komprensiva u pjan 
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direzjonali, li għandhom ikunu l-prinċipju 
gwida biex tinstab reazzjoni tal-UE għall-
isfidi biex jinstabu/jiġu stabbiliti sistemi 
ta’ produzzjoni u provvista tal-ikel li ma 
jiddegradawx il-bażi tar-riżorsi.

Or. en

Emenda 1383
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi rinnovabbli minn 
ambjenti tal-art u akkwatiċi u l-konverżjoni 
tagħhom f’ikel, prodotti b’bażi bijoloġika u 
bijoenerġija kif ukoll prodotti pubbliċi 
relatati - se tiġġenera valur miżjud 
Ewropew għoli. Jekk tiġi ġestita b’mod 
sostenibbli, tista’ tnaqqas l-impronta 
ambjentali tal-produzzjoni primarja u l-
katina tal-provvista inġenerali. Tista’ żżid 
l-kompetittività tagħhom u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. L-isfida tas-
sigurtà fl-ikel, l-agrikoltura sostenibbli, u l-
isfidi ġenerali relatati mal-bijoekonomija 
huma ta’ natura Ewropea u globali. L-
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni huma 
essenzjali għat-tlaqqigħ flimkien ta’ 
raggruppamenti sabiex tinkiseb il-firxa u l-
massa kritika meħtieġa biex jiġu 
kkumplimentati l-isforzi magħmula minn 
Stat Membru wieħed jew gruppi ta’ Stati 
Membri. Approċċ b’diversi atturi se jiżgura 
l-interazzjonijiet ta’ transfertilizzazzjoni 
meħtieġa bejn ir-riċerkatur, in-negozji, il-
bdiewa/produtturi, il-konsulenti u l-utenti 
aħħarin. Il-livell tal-Unjoni huwa meħtieġ 
ukoll sabiex tiġi żgurata koerenza fl-

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi rinnovabbli minn 
ambjenti tal-art u akkwatiċi u l-konverżjoni 
tagħhom f’ikel, prodotti b’bażi bijoloġika u 
bijoenerġija kif ukoll prodotti pubbliċi 
relatati - se tiġġenera valur miżjud 
Ewropew għoli. Jekk tiġi ġestita b’mod 
sostenibbli, tista’ tnaqqas l-impronta 
ambjentali tal-produzzjoni primarja u l-
katina tal-provvista inġenerali. Tista’ żżid 
l-kompetittività tagħhom u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. 
Madankollu, l-ebda sistema li tiġġenera l-
ġid ma tista' tkun kompetittiva jekk 
tiddegrada l-bażijiet tar-riżorsi tagħha, u 
għaldaqstant l-onus jinkombi fuq sistemi 
verament sostenibbli li jisfruttaw il-
proċessi naturali. B’mod parallel mal-
funzjonijiet orjentati lejn is-suq, il-
bijoekonomija tappoġġa wkoll firxa 
wiesgħa ta’ funzjonijiet ta’ beni pubbliċi li 
għandhom jiġu ppreżervati sabiex jiġi 
żgurat li s-servizzi bażiċi, li attwalment 
mhux ippremjati mis-suq, ikunu jistgħu 
jibqgħu jiġu pprovduti lis-soċjetà: il-
pajsaġġ agrikolu u forestali, l-art agrikola 
u l-bijodiversità tal-foresti, il-kwalità u d-
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indirizzar ta’ din l-isfida madwar is-setturi 
u b’rabtiet b’saħħithom ma’ politiki 
rilevanti tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE se 
tistimola u tgħin biex taċċellera l-bidliet 
meħtieġa fl-Unjoni.

disponibbiltà tal-ilma, il-funzjonalità tal-
ħamrija, l-istabbiltà tal-klima, il- kwalità 
tal-arja, ir-reżistenza għall-għargħar u 
għan-nirien. L-isfida tas-sigurtà fl-ikel, l-
agrikoltura sostenibbli, u l-isfidi ġenerali 
relatati mal-bijoekonomija huma ta’ natura 
Ewropea u globali. L-azzjonijiet fil-livell 
tal-Unjoni huma essenzjali għat-tlaqqigħ 
flimkien ta’ raggruppamenti sabiex 
tinkiseb il-firxa u l-massa kritika meħtieġa 
biex jiġu kkumplimentati l-isforzi 
magħmula minn Stat Membru wieħed jew 
gruppi ta’ Stati Membri. Approċċ b’diversi 
atturi se jiżgura l-interazzjonijiet ta’ 
transfertilizzazzjoni meħtieġa bejn ir-
riċerkatur, in-negozji, il-bdiewa/produtturi, 
il-konsulenti, il-konsumaturi u l-utenti 
aħħarin. Il-livell tal-Unjoni huwa meħtieġ 
ukoll sabiex tiġi żgurata koerenza fl-
indirizzar ta’ din l-isfida madwar is-setturi 
u b’rabtiet b’saħħithom ma’ politiki 
rilevanti tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE se 
tistimola u tgħin biex taċċellera l-bidliet 
meħtieġa fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 1384
Marita Ulvskog

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi rinnovabbli minn 
ambjenti tal-art u akkwatiċi u l-konverżjoni 
tagħhom f’ikel, prodotti b’bażi bijoloġika u 
bijoenerġija kif ukoll prodotti pubbliċi 
relatati - se tiġġenera valur miżjud 
Ewropew għoli. Jekk tiġi ġestita b’mod 
sostenibbli, tista’ tnaqqas l-impronta 
ambjentali tal-produzzjoni primarja u l-

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi rinnovabbli minn 
ambjenti tal-art u akkwatiċi u l-konverżjoni 
tagħhom f’ikel, fibra, prodotti b’bażi 
bijoloġika u bijoenerġija kif ukoll is-
servizzi tal-ekosistemi essenzjali li 
attwalment mhumiex meqjusa - se 
tiġġenera valur miżjud Ewropew għoli. 
Jekk tiġi ġestita b’mod sostenibbli, tista’ 
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katina tal-provvista inġenerali. Tista’ żżid 
l-kompetittività tagħhom u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. L-isfida tas-
sigurtà fl-ikel, l-agrikoltura sostenibbli, u l-
isfidi ġenerali relatati mal-bijoekonomija 
huma ta’ natura Ewropea u globali. L-
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni huma 
essenzjali għat-tlaqqigħ flimkien ta’ 
raggruppamenti sabiex tinkiseb il-firxa u l-
massa kritika meħtieġa biex jiġu 
kkumplimentati l-isforzi magħmula minn 
Stat Membru wieħed jew gruppi ta’ Stati 
Membri. Approċċ b’diversi atturi se jiżgura 
l-interazzjonijiet ta’ transfertilizzazzjoni 
meħtieġa bejn ir-riċerkatur, in-negozji, il-
bdiewa/produtturi, il-konsulenti u l-utenti 
aħħarin. Il-livell tal-Unjoni huwa meħtieġ 
ukoll sabiex tiġi żgurata koerenza fl-
indirizzar ta’ din l-isfida madwar is-setturi 
u b’rabtiet b’saħħithom ma’ politiki 
rilevanti tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE se 
tistimola u tgħin biex taċċellera l-bidliet 
meħtieġa fl-Unjoni.

tnaqqas l-impronta ambjentali tal-
produzzjoni primarja u l-katina tal-
provvista inġenerali. Tista’ żżid l-
kompetittività tagħhom u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. L-isfida tas-
sigurtà fl-ikel, l-agrikoltura sostenibbli, il-
forestrija u l-isfidi ġenerali relatati mal-
bijoekonomija huma ta’ natura Ewropea u 
globali. L-azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni 
huma essenzjali għat-tlaqqigħ flimkien ta’ 
raggruppamenti sabiex tinkiseb il-firxa u l-
massa kritika meħtieġa biex jiġu 
kkumplimentati l-isforzi magħmula minn 
Stat Membru wieħed jew gruppi ta’ Stati 
Membri. Approċċ b’diversi atturi se jiżgura 
l-interazzjonijiet ta’ transfertilizzazzjoni 
meħtieġa bejn ir-riċerkatur, in-negozji, il-
bdiewa/produtturi, il-konsulenti u l-utenti 
aħħarin. Il-livell tal-Unjoni huwa meħtieġ 
ukoll sabiex tiġi żgurata koerenza fl-
indirizzar ta’ din l-isfida madwar is-setturi 
u b’rabtiet b’saħħithom ma’ politiki 
rilevanti tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE se 
tistimola u tgħin biex taċċellera l-bidliet 
meħtieġa fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 1385
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi rinnovabbli minn 
ambjenti tal-art u akkwatiċi u l-
konverżjoni tagħhom f’ikel, prodotti b’bażi 
bijoloġika u bijoenerġija kif ukoll prodotti 
pubbliċi relatati - se tiġġenera valur miżjud 
Ewropew għoli. Jekk tiġi ġestita b’mod 

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi rinnovabbli minn 
ambjenti terrestri, tal-baħar u tal-ilma 
ħelu u l-konverżjoni tagħhom f’ikel, 
prodotti b’bażi bijoloġika u bijoenerġija kif 
ukoll prodotti pubbliċi relatati - se 
tiġġenera valur miżjud Ewropew għoli. 
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sostenibbli, tista’ tnaqqas l-impronta 
ambjentali tal-produzzjoni primarja u l-
katina tal-provvista inġenerali. Tista’ żżid 
l-kompetittività tagħhom u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. L-isfida tas-
sigurtà fl-ikel, l-agrikoltura sostenibbli, u l-
isfidi ġenerali relatati mal-bijoekonomija 
huma ta’ natura Ewropea u globali. L-
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni huma 
essenzjali għat-tlaqqigħ flimkien ta’ 
raggruppamenti sabiex tinkiseb il-firxa u l-
massa kritika meħtieġa biex jiġu 
kkumplimentati l-isforzi magħmula minn 
Stat Membru wieħed jew gruppi ta’ Stati 
Membri. Approċċ b’diversi atturi se jiżgura 
l-interazzjonijiet ta’ transfertilizzazzjoni 
meħtieġa bejn ir-riċerkatur, in-negozji, il-
bdiewa/produtturi, il-konsulenti u l-utenti 
aħħarin. Il-livell tal-Unjoni huwa meħtieġ 
ukoll sabiex tiġi żgurata koerenza fl-
indirizzar ta’ din l-isfida madwar is-setturi 
u b’rabtiet b’saħħithom ma’ politiki 
rilevanti tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE se 
tistimola u tgħin biex taċċellera l-bidliet 
meħtieġa fl-Unjoni.

Jekk tiġi ġestita b’mod sostenibbli, tista’ 
tnaqqas l-impronta ambjentali tal-
produzzjoni primarja u l-katina tal-
provvista inġenerali. Tista’ żżid l-
kompetittività tagħhom u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. L-isfida tas-
sigurtà fl-ikel, l-agrikoltura sostenibbli, u l-
isfidi ġenerali relatati mal-bijoekonomija 
huma ta’ natura Ewropea u globali. L-
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni huma 
essenzjali għat-tlaqqigħ flimkien ta’ 
raggruppamenti sabiex tinkiseb il-firxa u l-
massa kritika meħtieġa biex jiġu 
kkumplimentati l-isforzi magħmula minn 
Stat Membru wieħed jew gruppi ta’ Stati 
Membri. Approċċ b’diversi atturi se jiżgura 
l-interazzjonijiet ta’ transfertilizzazzjoni 
meħtieġa bejn ir-riċerkatur, in-negozji, il-
bdiewa/produtturi, il-konsulenti u l-utenti 
aħħarin. Il-livell tal-Unjoni huwa meħtieġ 
ukoll sabiex tiġi żgurata koerenza fl-
indirizzar ta’ din l-isfida madwar is-setturi 
u b’rabtiet b’saħħithom ma’ politiki 
rilevanti tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE se 
tistimola u tgħin biex taċċellera l-bidliet 
meħtieġa fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 1386
Ioannis A. Tsoukalas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi rinnovabbli minn 
ambjenti tal-art u akkwatiċi u l-konverżjoni 
tagħhom f’ikel, prodotti b’bażi bijoloġika u 
bijoenerġija kif ukoll prodotti pubbliċi 
relatati - se tiġġenera valur miżjud 

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi rinnovabbli minn 
ambjenti tal-art u akkwatiċi u l-konverżjoni 
tagħhom f’ikel, prodotti b’bażi bijoloġika u 
bijoenerġija kif ukoll prodotti pubbliċi 
relatati - se tiġġenera valur miżjud 
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Ewropew għoli. Jekk tiġi ġestita b’mod 
sostenibbli, tista’ tnaqqas l-impronta 
ambjentali tal-produzzjoni primarja u l-
katina tal-provvista inġenerali. Tista’ żżid 
l-kompetittività tagħhom u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. L-isfida tas-
sigurtà fl-ikel, l-agrikoltura sostenibbli, u l-
isfidi ġenerali relatati mal-bijoekonomija 
huma ta’ natura Ewropea u globali. L-
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni huma 
essenzjali għat-tlaqqigħ flimkien ta’ 
raggruppamenti sabiex tinkiseb il-firxa u l-
massa kritika meħtieġa biex jiġu 
kkumplimentati l-isforzi magħmula minn 
Stat Membru wieħed jew gruppi ta’ Stati 
Membri. Approċċ b’diversi atturi se jiżgura 
l-interazzjonijiet ta’ transfertilizzazzjoni 
meħtieġa bejn ir-riċerkatur, in-negozji, il-
bdiewa/produtturi, il-konsulenti u l-utenti 
aħħarin. Il-livell tal-Unjoni huwa meħtieġ 
ukoll sabiex tiġi żgurata koerenza fl-
indirizzar ta’ din l-isfida madwar is-setturi 
u b’rabtiet b’saħħithom ma’ politiki 
rilevanti tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE se 
tistimola u tgħin biex taċċellera l-bidliet 
meħtieġa fl-Unjoni.

Ewropew għoli. Jekk tiġi ġestita b’mod 
sostenibbli, tista’ tnaqqas l-impronta 
ambjentali tal-produzzjoni primarja u l-
katina tal-provvista inġenerali. Tista’ żżid 
il-kompetittività tagħhom, issaħħa l-
awtodipendenza tal-Ewropa u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. L-isfida tas-
sigurtà fl-ikel, l-agrikoltura sostenibbli, u l-
isfidi ġenerali relatati mal-bijoekonomija 
huma ta’ natura Ewropea u globali. L-
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni huma 
essenzjali għat-tlaqqigħ flimkien ta’ 
raggruppamenti sabiex tinkiseb il-firxa u l-
massa kritika meħtieġa biex jiġu 
kkumplimentati l-isforzi magħmula minn 
Stat Membru wieħed jew gruppi ta’ Stati 
Membri. Approċċ b’diversi atturi se jiżgura 
l-interazzjonijiet ta’ transfertilizzazzjoni 
meħtieġa bejn ir-riċerkatur, in-negozji, il-
bdiewa/produtturi, il-konsulenti u l-utenti 
aħħarin. Il-livell tal-Unjoni huwa meħtieġ 
ukoll sabiex tiġi żgurata koerenza fl-
indirizzar ta’ din l-isfida madwar is-setturi 
u b’rabtiet b’saħħithom ma’ politiki 
rilevanti tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE se 
tistimola u tgħin biex taċċellera l-bidliet 
meħtieġa fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 1387
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi rinnovabbli minn 
ambjenti tal-art u akkwatiċi u l-konverżjoni 
tagħhom f’ikel, prodotti b’bażi bijoloġika u 
bijoenerġija kif ukoll prodotti pubbliċi 

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli u sigura ta’ riżorsi rinnovabbli 
minn ambjenti tal-art u akkwatiċi u l-
konverżjoni tagħhom f’ikel, prodotti b’bażi 
bijoloġika u bijoenerġija kif ukoll prodotti 
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relatati - se tiġġenera valur miżjud 
Ewropew għoli. Jekk tiġi ġestita b’mod 
sostenibbli, tista’ tnaqqas l-impronta 
ambjentali tal-produzzjoni primarja u l-
katina tal-provvista inġenerali. Tista’ żżid 
l-kompetittività tagħhom u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. L-isfida tas-
sigurtà fl-ikel, l-agrikoltura sostenibbli, u l-
isfidi ġenerali relatati mal-bijoekonomija 
huma ta’ natura Ewropea u globali. L-
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni huma 
essenzjali għat-tlaqqigħ flimkien ta’ 
raggruppamenti sabiex tinkiseb il-firxa u l-
massa kritika meħtieġa biex jiġu 
kkumplimentati l-isforzi magħmula minn 
Stat Membru wieħed jew gruppi ta’ Stati 
Membri. Approċċ b’diversi atturi se jiżgura 
l-interazzjonijiet ta’ transfertilizzazzjoni 
meħtieġa bejn ir-riċerkatur, in-negozji, il-
bdiewa/produtturi, il-konsulenti u l-utenti 
aħħarin. Il-livell tal-Unjoni huwa meħtieġ 
ukoll sabiex tiġi żgurata koerenza fl-
indirizzar ta’ din l-isfida madwar is-setturi 
u b’rabtiet b’saħħithom ma’ politiki 
rilevanti tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE se 
tistimola u tgħin biex taċċellera l-bidliet 
meħtieġa fl-Unjoni.

pubbliċi relatati - se tiġġenera valur miżjud 
Ewropew għoli. Jekk tiġi ġestita b’mod 
sostenibbli, tista’ tnaqqas l-impronta 
ambjentali tal-produzzjoni primarja u l-
katina tal-provvista inġenerali. Tista’ żżid 
l-kompetittività tagħhom u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. L-isfida tas-
sigurtà fl-ikel, l-agrikoltura sostenibbli, u l-
isfidi ġenerali relatati mal-bijoekonomija 
huma ta’ natura Ewropea u globali. L-
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni huma 
essenzjali għat-tlaqqigħ flimkien ta’ 
raggruppamenti sabiex tinkiseb il-firxa u l-
massa kritika meħtieġa biex jiġu 
kkumplimentati l-isforzi magħmula minn 
Stat Membru wieħed jew gruppi ta’ Stati 
Membri. Approċċ b’diversi atturi se jiżgura 
l-interazzjonijiet ta’ transfertilizzazzjoni 
meħtieġa bejn ir-riċerkatur, in-negozji, il-
bdiewa/produtturi, il-konsulenti u l-utenti 
aħħarin. Il-livell tal-Unjoni huwa meħtieġ 
ukoll sabiex tiġi żgurata koerenza fl-
indirizzar ta’ din l-isfida madwar is-setturi 
u b’rabtiet b’saħħithom ma’ politiki 
rilevanti tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE se 
tistimola u tgħin biex taċċellera l-bidliet 
meħtieġa fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 1388
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi rinnovabbli minn 
ambjenti tal-art u akkwatiċi u l-konverżjoni 
tagħhom f’ikel, prodotti b’bażi bijoloġika u 
bijoenerġija kif ukoll prodotti pubbliċi 

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi rinnovabbli minn 
ambjenti tal-art u akkwatiċi u l-konverżjoni 
tagħhom f’ikel, għalf, prodotti b’bażi 
bijoloġika u bijoenerġija kif ukoll prodotti 
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relatati - se tiġġenera valur miżjud 
Ewropew għoli. Jekk tiġi ġestita b’mod 
sostenibbli, tista’ tnaqqas l-impronta 
ambjentali tal-produzzjoni primarja u l-
katina tal-provvista inġenerali. Tista’ żżid 
l-kompetittività tagħhom u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. L-isfida tas-
sigurtà fl-ikel, l-agrikoltura sostenibbli, u l-
isfidi ġenerali relatati mal-bijoekonomija 
huma ta’ natura Ewropea u globali. L-
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni huma 
essenzjali għat-tlaqqigħ flimkien ta’ 
raggruppamenti sabiex tinkiseb il-firxa u l-
massa kritika meħtieġa biex jiġu 
kkumplimentati l-isforzi magħmula minn 
Stat Membru wieħed jew gruppi ta’ Stati 
Membri. Approċċ b’diversi atturi se jiżgura 
l-interazzjonijiet ta’ transfertilizzazzjoni 
meħtieġa bejn ir-riċerkatur, in-negozji, il-
bdiewa/produtturi, il-konsulenti u l-utenti 
aħħarin. Il-livell tal-Unjoni huwa meħtieġ 
ukoll sabiex tiġi żgurata koerenza fl-
indirizzar ta’ din l-isfida madwar is-setturi 
u b’rabtiet b’saħħithom ma’ politiki 
rilevanti tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE se 
tistimola u tgħin biex taċċellera l-bidliet
meħtieġa fl-Unjoni.

pubbliċi relatati - se tiġġenera valur miżjud 
Ewropew għoli. Jekk tiġi ġestita b’mod 
sostenibbli, tista’ tnaqqas l-impronta 
ambjentali tal-produzzjoni primarja u l-
katina tal-provvista inġenerali. Tista’ żżid 
l-kompetittività tagħhom u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. L-isfida tas-
sigurtà fl-ikel, l-agrikoltura sostenibbli, u l-
isfidi ġenerali relatati mal-bijoekonomija 
huma ta’ natura Ewropea u globali. L-
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni huma 
essenzjali għat-tlaqqigħ flimkien ta’ 
raggruppamenti sabiex tinkiseb il-firxa u l-
massa kritika meħtieġa biex jiġu 
kkumplimentati l-isforzi magħmula minn 
Stat Membru wieħed jew gruppi ta’ Stati 
Membri. Approċċ b’diversi atturi se jiżgura 
l-interazzjonijiet ta’ transfertilizzazzjoni 
meħtieġa bejn ir-riċerkatur, in-negozji, il-
bdiewa/produtturi, il-konsulenti u l-utenti 
aħħarin. Il-livell tal-Unjoni huwa meħtieġ 
ukoll sabiex tiġi żgurata koerenza fl-
indirizzar ta’ din l-isfida madwar is-setturi 
u b’rabtiet b’saħħithom ma’ politiki 
rilevanti tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE se 
tistimola u tgħin biex taċċellera l-bidliet 
meħtieġa fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 1389
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi rinnovabbli minn 
ambjenti tal-art u akkwatiċi u l-konverżjoni 
tagħhom f’ikel, prodotti b’bażi bijoloġika u 
bijoenerġija kif ukoll prodotti pubbliċi 

Bijoekonomija tal-Unjoni kompletament 
funzjonali - li tinkludi l-produzzjoni 
sostenibbli ta’ riżorsi rinnovabbli minn 
ambjenti tal-art u akkwatiċi u l-konverżjoni 
tagħhom f’ikel, għalf, prodotti b’bażi 
bijoloġika u bijoenerġija kif ukoll prodotti 
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relatati - se tiġġenera valur miżjud 
Ewropew għoli. Jekk tiġi ġestita b’mod 
sostenibbli, tista’ tnaqqas l-impronta 
ambjentali tal-produzzjoni primarja u l-
katina tal-provvista inġenerali. Tista’ żżid 
l-kompetittività tagħhom u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. L-isfida tas-
sigurtà fl-ikel, l-agrikoltura sostenibbli, u l-
isfidi ġenerali relatati mal-bijoekonomija 
huma ta’ natura Ewropea u globali. L-
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni huma 
essenzjali għat-tlaqqigħ flimkien ta’ 
raggruppamenti sabiex tinkiseb il-firxa u l-
massa kritika meħtieġa biex jiġu 
kkumplimentati l-isforzi magħmula minn 
Stat Membru wieħed jew gruppi ta’ Stati 
Membri. Approċċ b’diversi atturi se jiżgura 
l-interazzjonijiet ta’ transfertilizzazzjoni 
meħtieġa bejn ir-riċerkatur, in-negozji, il-
bdiewa/produtturi, il-konsulenti u l-utenti 
aħħarin. Il-livell tal-Unjoni huwa meħtieġ 
ukoll sabiex tiġi żgurata koerenza fl-
indirizzar ta’ din l-isfida madwar is-setturi 
u b’rabtiet b’saħħithom ma’ politiki 
rilevanti tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE se 
tistimola u tgħin biex taċċellera l-bidliet 
meħtieġa fl-Unjoni.

pubbliċi relatati - se tiġġenera valur miżjud 
Ewropew għoli. Jekk tiġi ġestita b’mod 
sostenibbli, tista’ tnaqqas l-impronta 
ambjentali tal-produzzjoni primarja u l-
katina tal-provvista inġenerali. Tista’ żżid 
l-kompetittività tagħhom u tipprovdi 
impjiegi u opportunitajiet kummerċjali 
għall-iżvilupp rurali u kostali. L-isfida tas-
sigurtà fl-ikel, l-agrikoltura sostenibbli, u l-
isfidi ġenerali relatati mal-bijoekonomija 
huma ta’ natura Ewropea u globali. L-
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni huma 
essenzjali għat-tlaqqigħ flimkien ta’ 
raggruppamenti sabiex tinkiseb il-firxa u l-
massa kritika meħtieġa biex jiġu 
kkumplimentati l-isforzi magħmula minn 
Stat Membru wieħed jew gruppi ta’ Stati 
Membri. Approċċ b’diversi atturi se jiżgura 
l-interazzjonijiet ta’ transfertilizzazzjoni 
meħtieġa bejn ir-riċerkatur, in-negozji, il-
bdiewa/produtturi, il-konsulenti u l-utenti 
aħħarin. Il-livell tal-Unjoni huwa meħtieġ 
ukoll sabiex tiġi żgurata koerenza fl-
indirizzar ta’ din l-isfida madwar is-setturi 
u b’rabtiet b’saħħithom ma’ politiki 
rilevanti tal-Unjoni. Il-koordinazzjoni tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-UE se 
tistimola u tgħin biex taċċellera l-bidliet 
meħtieġa fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 1390
Judith A. Merkies

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u l-innovazzjoni se jinterfaċċaw 
ma’ spettru wiesgħa ta’ politiki tal-Unjoni 
u miri relatati, inklużi l-Politika Agrikola 
Komuni (b’mod partikolari l-Politika ta’ 
Żvilupp Rurali) u l-Isħubija Ewropea tal-
Innovazzjoni ‘Produttività u Sostenibbiltà 

Ir-riċerka u l-innovazzjoni se jinterfaċċaw 
ma’ spettru wiesgħa ta’ politiki tal-Unjoni 
u miri relatati, inklużi l-Politika Agrikola 
Komuni (b’mod partikolari l-Politika ta’ 
Żvilupp Rurali) u l-Isħubija Ewropea tal-
Innovazzjoni ‘Produttività u Sostenibbiltà 
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Agrikola’, il-Politika Komuni tas-Sajd, il-
Politika Marittima Integrata, il-Programm 
Ewropew dwar it-Tibdil fil-Klima, id-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma, id-Direttiva 
Qafas dwar l-Istrateġija Marittima, il-Pjan 
ta’ Azzjoni għall-Forestrija, l-Istrateġija 
Tematika dwar il-Ħamrija, l-Istrateġija 
għall-Bijodiversità tal-Unjoni 2020, il-Pjan 
tat-Teknoloġija Enerġetika Strateġika, il-
politiki tal-innovazzjoni u industrijali tal-
Unjoni, il-politiki esterni u ta’ għajnuna 
għall-iżvilupp, l-istrateġiji dwar is-saħħa 
tal-pjanti, l-istrateġiji dwar is-saħħa u l-
benesseri tal-annimali u l-oqfsa regolatorji 
għall-protezzjoni tal-ambjent, is-saħħa u s-
sikurezza, li jippromwovu l-effiċjenza tar-
riżorsi u l-azzjoni klimatika, u li jnaqqsu l-
iskart. Integrazzjoni aħjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-politiki relatati tal-Unjoni 
se ttejjeb b’mod sinifikanti l-valur 
Ewropew miżjud tagħhom, tipprovdi effetti 
ta’ ingranaġġ, iżżid ir-rilevanza tas-soċjetà
u tgħin biex tiġi żviluppata aktar 
amministrazzjoni sostenibbli tal-art, l-ibħra 
u l-oċean u s-swieq tal-bijoekonomija.

Agrikola’, is-Sħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni dwar l-Ilma, il-Politika 
Komuni tas-Sajd, il-Politika Marittima 
Integrata, il-Programm Ewropew dwar it-
Tibdil fil-Klima, id-Direttiva Qafas dwar l-
Ilma, id-Direttiva Qafas dwar l-Istrateġija 
Marittima, il-Pjan ta’ Azzjoni għall-
Forestrija, l-Istrateġija Tematika dwar il-
Ħamrija, l-Istrateġija għall-Bijodiversità 
tal-Unjoni 2020, il-Pjan tat-Teknoloġija 
Enerġetika Strateġika, il-politiki tal-
innovazzjoni u industrijali tal-Unjoni, il-
politiki esterni u ta’ għajnuna għall-
iżvilupp, l-istrateġiji dwar is-saħħa tal-
pjanti, l-istrateġiji dwar is-saħħa u l-
benesseri tal-annimali u l-oqfsa regolatorji 
għall-protezzjoni tal-ambjent, is-saħħa u s-
sikurezza, li jippromwovu l-effiċjenza tar-
riżorsi u l-azzjoni klimatika, u li jnaqqsu l-
iskart. Integrazzjoni aħjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-politiki relatati tal-Unjoni 
se ttejjeb b’mod sinifikanti l-valur 
Ewropew miżjud tagħhom, tipprovdi effetti 
ta’ ingranaġġ, iżżid ir-rilevanza tas-soċjetà 
u tgħin biex tiġi żviluppata aktar 
amministrazzjoni sostenibbli tal-art, l-ibħra 
u l-oċean u s-swieq tal-bijoekonomija.

Or. en

Emenda 1391
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 3
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u l-innovazzjoni se jinterfaċċaw 
ma’ spettru wiesgħa ta’ politiki tal-Unjoni 
u miri relatati, inklużi l-Politika Agrikola 
Komuni (b’mod partikolari l-Politika ta’ 
Żvilupp Rurali) u l-Isħubija Ewropea tal-
Innovazzjoni ‘Produttività u Sostenibbiltà 

Ir-riċerka u l-innovazzjoni se jinterfaċċaw 
ma’ spettru wiesgħa ta’ politiki tal-Unjoni 
u miri relatati, inklużi l-Politika Agrikola 
Komuni (b’mod partikolari l-Politika ta’ 
Żvilupp Rurali) u l-Isħubija Ewropea tal-
Innovazzjoni ‘Produttività u Sostenibbiltà 
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Agrikola’, il-Politika Komuni tas-Sajd, il-
Politika Marittima Integrata, il-Programm 
Ewropew dwar it-Tibdil fil-Klima, id-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma, id-Direttiva 
Qafas dwar l-Istrateġija Marittima, il-Pjan 
ta’ Azzjoni għall-Forestrija, l-Istrateġija 
Tematika dwar il-Ħamrija, l-Istrateġija 
għall-Bijodiversità tal-Unjoni 2020, il-Pjan 
tat-Teknoloġija Enerġetika Strateġika, il-
politiki tal-innovazzjoni u industrijali tal-
Unjoni, il-politiki esterni u ta’ għajnuna 
għall-iżvilupp, l-istrateġiji dwar is-saħħa 
tal-pjanti, l-istrateġiji dwar is-saħħa u l-
benesseri tal-annimali u l-oqfsa regolatorji 
għall-protezzjoni tal-ambjent, is-saħħa u s-
sikurezza, li jippromwovu l-effiċjenza tar-
riżorsi u l-azzjoni klimatika, u li jnaqqsu l-
iskart. Integrazzjoni aħjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-politiki relatati tal-Unjoni 
se ttejjeb b’mod sinifikanti l-valur 
Ewropew miżjud tagħhom, tipprovdi effetti 
ta’ ingranaġġ, iżżid ir-rilevanza tas-soċjetà 
u tgħin biex tiġi żviluppata aktar 
amministrazzjoni sostenibbli tal-art, l-ibħra 
u l-oċean u s-swieq tal-bijoekonomija.

Agrikola’, is-Sħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni dwar l-Ilma, il-Politika 
Komuni tas-Sajd, il-Politika Marittima 
Integrata, il-Programm Ewropew dwar it-
Tibdil fil-Klima, id-Direttiva Qafas dwar l-
Ilma, id-Direttiva Qafas dwar l-Istrateġija 
Marittima, il-Pjan ta’ Azzjoni għall-
Forestrija, l-Istrateġija Tematika dwar il-
Ħamrija, l-Istrateġija għall-Bijodiversità 
tal-Unjoni 2020, il-Pjan tat-Teknoloġija 
Enerġetika Strateġika, il-politiki tal-
innovazzjoni u industrijali tal-Unjoni, il-
politiki esterni u ta’ għajnuna għall-
iżvilupp, l-istrateġiji dwar is-saħħa tal-
pjanti, l-istrateġiji dwar is-saħħa u l-
benesseri tal-annimali u l-oqfsa regolatorji 
għall-protezzjoni tal-ambjent, is-saħħa u s-
sikurezza, li jippromwovu l-effiċjenza tar-
riżorsi u l-azzjoni klimatika, u li jnaqqsu l-
iskart. Integrazzjoni aħjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-politiki relatati tal-Unjoni 
se ttejjeb b’mod sinifikanti l-valur 
Ewropew miżjud tagħhom, tipprovdi effetti 
ta’ ingranaġġ, iżżid ir-rilevanza tas-soċjetà 
u tgħin biex tiġi żviluppata aktar 
amministrazzjoni sostenibbli tal-art, l-ibħra 
u l-oċean u s-swieq tal-bijoekonomija.

Or. en

Emenda 1392
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u l-innovazzjoni se jinterfaċċaw 
ma’ spettru wiesgħa ta’ politiki tal-Unjoni 
u miri relatati, inklużi l-Politika Agrikola 
Komuni (b’mod partikolari l-Politika ta’ 
Żvilupp Rurali) u l-Isħubija Ewropea tal-
Innovazzjoni ‘Produttività u Sostenibbiltà 
Agrikola’, il-Politika Komuni tas-Sajd, il-
Politika Marittima Integrata, il-Programm 

Ir-riċerka u l-innovazzjoni se jinterfaċċaw 
ma’ spettru wiesgħa ta’ politiki tal-Unjoni 
u miri relatati, inklużi l-Politika Agrikola 
Komuni (b’mod partikolari l-Politika ta’ 
Żvilupp Rurali) u l-Isħubija Ewropea tal-
Innovazzjoni ‘Produttività u Sostenibbiltà 
Agrikola’, il-Politika Komuni tas-Sajd, il-
Politika Marittima Integrata, il-Programm 
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Ewropew dwar it-Tibdil fil-Klima, id-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma, id-Direttiva 
Qafas dwar l-Istrateġija Marittima, il-Pjan 
ta’ Azzjoni għall-Forestrija, l-Istrateġija 
Tematika dwar il-Ħamrija, l-Istrateġija 
għall-Bijodiversità tal-Unjoni 2020, il-Pjan 
tat-Teknoloġija Enerġetika Strateġika, il-
politiki tal-innovazzjoni u industrijali tal-
Unjoni, il-politiki esterni u ta’ għajnuna 
għall-iżvilupp, l-istrateġiji dwar is-saħħa 
tal-pjanti, l-istrateġiji dwar is-saħħa u l-
benesseri tal-annimali u l-oqfsa regolatorji 
għall-protezzjoni tal-ambjent, is-saħħa u s-
sikurezza, li jippromwovu l-effiċjenza tar-
riżorsi u l-azzjoni klimatika, u li jnaqqsu l-
iskart. Integrazzjoni aħjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-politiki relatati tal-Unjoni 
se ttejjeb b’mod sinifikanti l-valur 
Ewropew miżjud tagħhom, tipprovdi effetti 
ta’ ingranaġġ, iżżid ir-rilevanza tas-soċjetà 
u tgħin biex tiġi żviluppata aktar 
amministrazzjoni sostenibbli tal-art, l-ibħra 
u l-oċean u s-swieq tal-bijoekonomija.

Ewropew dwar it-Tibdil fil-Klima, id-
Direttiva Qafas dwar l-Ilma, id-Direttiva 
Qafas dwar l-Istrateġija Marittima, il-Pjan 
ta’ Azzjoni għall-Forestrija, l-Istrateġija 
Tematika dwar il-Ħamrija, l-Istrateġija 
għall-Bijodiversità tal-Unjoni 2020, il-Pjan 
tat-Teknoloġija Enerġetika Strateġika, il-
politiki tal-innovazzjoni u industrijali tal-
Unjoni, l-istrateġija ta’ Sigurtà tal-Unjoni, 
il-politiki esterni u ta’ għajnuna għall-
iżvilupp, l-istrateġiji dwar is-saħħa tal-
pjanti, l-istrateġiji dwar is-saħħa u l-
benesseri tal-annimali u l-oqfsa regolatorji 
għall-protezzjoni tal-ambjent, is-saħħa u s-
sikurezza, li jippromwovu l-effiċjenza tar-
riżorsi u l-azzjoni klimatika, u li jnaqqsu l-
iskart. Integrazzjoni aħjar tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-politiki relatati tal-Unjoni 
se ttejjeb b’mod sinifikanti l-valur 
Ewropew miżjud tagħhom, tipprovdi effetti 
ta’ ingranaġġ, iżżid ir-rilevanza tas-soċjetà 
u tgħin biex tiġi żviluppata aktar 
amministrazzjoni sostenibbli tal-art, l-ibħra 
u l-oċean u s-swieq tal-bijoekonomija.

Or. en

Emenda 1393
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet xprunati mill-isfidi li jiffukaw 
fuq il-benefiċċji soċjali u ekonomiċi u l-
modernizzazzjoni tas-setturi u s-swieq 
assoċjati tal-bijoekonomija għandhom jiġu 
appoġġati permezz ta’ riċerka 
multidixxiplinari, li tmexxi l-innovazzjoni 
u twassal għall-iżvilupp ta’ prattiċi, 
prodotti u proċessi ġodda. Dan għandu 
jwassal ukoll għall-insegwiment ta’ 
approċċ mifrux lejn l-innovazzjoni li jvarja 

Azzjonijiet xprunati mill-isfidi li jiffukaw 
fuq il-benefiċċji ekoloġiċi, soċjali u 
ekonomiċi u l-modernizzazzjoni tas-setturi, 
l-atturi parteċipanti u s-swieq assoċjati tal-
bijoekonomijagħandhom jiġu appoġġati 
permezz ta’ riċerka multidixxiplinari, li 
tmexxi l-innovazzjoni u twassal għall-
iżvilupp ta’ prattiki ġodda, prodotti u 
proċessi sostenibbli. Dan għandu jwassal 
ukoll għall-insegwiment ta’ approċċ mifrux 
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mill-innovazzjoni teknoloġika, mhux 
teknoloġika, organizzattiva, ekonomika u 
soċjali għal pereżempju mudelli 
kummerċjali oriġinali, markar u servizzi.

lejn l-innovazzjoni li jvarja mill-
innovazzjoni teknoloġika, mhux 
teknoloġika, organizzattiva, ekonomika u 
soċjali għal pereżempju mudelli 
kummerċjali oriġinali, markar u servizzi.
Il-potenzjal tal-bdiewa u l-SMEs li 
jikkontribwixxu għall-innovazzjoni fil-
qasam għandu jiġi rikonoxxut b’mod 
sħiħ. L-approċċ għall-ekonomija bbażata 
fuq il-bijoloġija għandu jqis l-importanza 
tal-kapaċitajiet lokali li jsaħħu l-għarfien 
lokali, filwaqt li jakkomoda d-diversità u 
l-kumplessità.

Or. en

Emenda 1394
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 3 – punt 2 – punt 2.3 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Agrikoltura u forestrija sostenibbli (a) Agrikoltura sostenibbli, inklużi raba', 
bhejjem u forestrija

Or. en

Emenda 1395
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 3 – punt 2 – punt 2.3 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Agrikoltura u forestrija sostenibbli (a) Agrikoltura sostenibbli

Or. en
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Emenda 1396
Marita Ulvskog

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima 
oħra, filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-
riżorsi naturali u t-titjib tas-servizzi tal-
ekosistemi, inklużi l-iffaċċjar u l-mitigar 
tal-kundizzjonijiet tal-klima. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq sistemi ta’
agrikoltura u foresterija aktar sostenibbli u 
produttivi fejn it-tnejn huma effiċjenti fir-
riżorsi (inkluż karbonju baxx) u reżiljenti, 
filwaqt li fl-istess ħin fuq l-iżvilupp ta’ 
servizzi, kunċetti u politiki għal għixien 
rurali b’saħħtu.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq 
agrikoltura aktar sostenibbli u produttiva li 
tkun kemm effiċjenti fir-riżorsi (inkluż 
karbonju baxx) kif ukoll reżiljenti, filwaqt 
li tkun kapaċi tissodisfa wkoll id-domandi 
l-ġodda minn bijoekonomija li qed 
tiżviluppa.

Or. en

Emenda 1397
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali u t-titjib tas-servizzi tal-ekosistemi, 
inklużi l-iffaċċjar u l-mitigar tal-
kundizzjonijiet tal-klima. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq sistemi ta’ 
agrikoltura u foresterija aktar sostenibbli u 
produttivi fejn it-tnejn huma effiċjenti fir-
riżorsi (inkluż karbonju baxx) u reżiljenti, 
filwaqt li fl-istess ħin fuq l-iżvilupp ta’ 
servizzi, kunċetti u politiki għal għixien 
rurali b’saħħtu.

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali u t-titjib tas-servizzi tal-ekosistemi, 
inklużi l-iffaċċjar u l-mitigar tal-
kundizzjonijiet tal-klima. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq sistemi ta’ 
agrikoltura u foresterija aktar sostenibbli u 
produttivi fejn it-tnejn huma effiċjenti fir-
riżorsi u reżiljenti, filwaqt li fl-istess ħin 
fuq l-iżvilupp ta’ servizzi, kunċetti u 
politiki għal għixien rurali b’saħħtu.
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Or. en

Emenda 1398
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali u t-titjib tas-servizzi tal-ekosistemi, 
inklużi l-iffaċċjar u l-mitigar tal-
kundizzjonijiet tal-klima. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq sistemi ta’ 
agrikoltura u foresterija aktar sostenibbli u 
produttivi fejn it-tnejn huma effiċjenti fir-
riżorsi (inkluż karbonju baxx) u reżiljenti, 
filwaqt li fl-istess ħin fuq l-iżvilupp ta’ 
servizzi, kunċetti u politiki għal għixien 
rurali b’saħħtu.

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali, bħall-ilma u l-ħamrija, u ż-
żamma u t-titjib tas-servizzi tal-ekosistemi, 
inklużi l-iffaċċjar u l-mitigar tat-tibdil fil-
klima. L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq 
li jkun hemm sistemi aktar sostenibbli u 
produttivi ta’ agrikoltura, inkluża t-
trobbija tal-bhejjem, u ta’ foresterija li 
jkunu kemm effiċjenti fl-użu tar-riżorsi
(inkluż użu baxx ta' karbonju u ilma) kif 
ukoll reżiljenti u jipproduċu inqas skart.
Barra minn hekk, l-attivitajiet għandhom 
jiffokaw fuq l-iżvilupp ta' servizzi, kunċetti 
u politiki għal għixien rurali b’saħħtu u l-
inkoraġġiment ta' konsum sostenibbli.
B'mod partikolari għall-foresterija, l-
għan huwa li jiġu prodotti b'mod 
sostenibbli prodotti b'bażi bijoloġika, 
servizzi tal-ekosistemi u bijomassa 
suffiċjenti, bil-konsiderazzjni dovuta 
għall-aspetti ekonomiċi, ekoloġiċi u 
soċjali tal-foresterija. L-attivitajiet se 
jiffukaw fuq l-iżvilupp ulterjuri tal-
produzzjoni u s-sostenibbiltà ta' sistemi 
tal-foresterija li jkunu effiċjenti fl-użu tar-
riżorsi li huma strumentali fit-tisħiħ tar-
reżiljenza tal-foresti u l-protezzjoni tal-
bijodiversità, u li jistgħu jissodisfaw id-
domanda ogħla fuq il-bijomassa. Is-
servizzi assoċjati mal-foresti bħalma 
huma l-purifikazzjoni tal-ilma, iż-żamma 
tal-bijodiversità (inklużi l-għedewwa 
naturali tal-organiżmi agrikoli ta’ ħsara) 
jew il-kwistjonijiet kulturali għadhom jiġu 
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kkunsidrati wkoll.

Or. en

Emenda 1399
Corinne Lepage

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali u t-titjib tas-servizzi tal-ekosistemi, 
inklużi l-iffaċċjar u l-mitigar tal-
kundizzjonijiet tal-klima. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq sistemi ta’ 
agrikoltura u foresterija aktar sostenibbli u 
produttivi fejn it-tnejn huma effiċjenti fir-
riżorsi (inkluż karbonju baxx) u reżiljenti, 
filwaqt li fl-istess ħin fuq l-iżvilupp ta’ 
servizzi, kunċetti u politiki għal għixien 
rurali b’saħħtu.

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali fil-livell globali u t-titjib tas-
servizzi tal-ekosistemi, inklużi l-
protezzjoni tal-bijodiversità u tal-ħabitats 
naturali, u l-iffaċċjar u l-mitigar tal-
kundizzjonijiet tal-klima. L-attivitajiet 
għandhom jiffavorixxu approċċi 
sistematiċi u jiffukaw fuq sistemi ta’ 
agrikoltura u foresterija aktar sostenibbli u 
produttivi, inkluża l-agrikoltura organika, 
fejn it-tnejn huma effiċjenti fir-riżorsi 
(inkluż karbonju baxx u input baxx) u 
reżiljenti, filwaqt li fl-istess ħin fuq l-
iżvilupp ta’ servizzi, kunċetti u politiki 
mmirati lejn l-iżgurar ta’ diversità ta’ 
sistemi ta’ produzzjoni tal-ikel u għal 
għajxien rurali b’saħħtu.

Or. en

Emenda 1400
Marisa Matias

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
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filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali u t-titjib tas-servizzi tal-ekosistemi, 
inklużi l-iffaċċjar u l-mitigar tal-
kundizzjonijiet tal-klima. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq sistemi ta’ 
agrikoltura u foresterija aktar sostenibbli u 
produttivi fejn it-tnejn huma effiċjenti fir-
riżorsi (inkluż karbonju baxx) u reżiljenti, 
filwaqt li fl-istess ħin fuq l-iżvilupp ta’
servizzi, kunċetti u politiki għal għixien 
rurali b’saħħtu.

filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali inkluża l-bijodiversità u t-titjib tas-
servizzi tal-ekosistemi, inklużi l-iffaċċjar u 
l-mitigar tal-kundizzjonijiet tal-klima. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq sistemi 
ta’ agrikoltura u foresterija aktar 
sostenibbli u produttivi fejn it-tnejn huma 
effiċjenti fir-riżorsi (inkluż karbonju baxx,
input estern baxx u agrikoltura organika), 
iħarsu r-riżorsi naturali, ikunu varjati u 
jkunu jistgħu jadattaw għal ambjent li qed 
jinbidel u jkunu reżiljenti, filwaqt li fl-
istess ħin jiġu żviluppati servizzi, kunċetti 
u politiki għal sistemi tal-ikel varjati u 
għixien rurali b’saħħtu.

Or. en

Emenda 1401
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali u t-titjib tas-servizzi tal-ekosistemi, 
inklużi l-iffaċċjar u l-mitigar tal-
kundizzjonijiet tal-klima. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq sistemi ta’ 
agrikoltura u foresterija aktar sostenibbli u 
produttivi fejn it-tnejn huma effiċjenti fir-
riżorsi (inkluż karbonju baxx) u reżiljenti, 
filwaqt li fl-istess ħin fuq l-iżvilupp ta’
servizzi, kunċetti u politiki għal għixien 
rurali b’saħħtu.

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali inkluża l-bijodiversità, 
f’perspettivà Ewropea u globali u t-titjib 
tas-servizzi tal-ekosistemi, inklużi l-
iffaċċjar u l-mitigar tal-kundizzjonijiet tal-
klima. L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq 
sistemi ta’ agrikoltura u foresterija aktar 
sostenibbli, reżiljenti u produttivi fejn it-
tnejn huma effiċjenti fir-riżorsi (inkluż 
karbonju baxx, input estern baxx u 
agrikoltura organika), iħarsu u jkattru r-
riżorsi naturali, ikunu varjati u jkunu 
jistgħu jadattaw għal ambjent li qed 
jinbidel u jkunu reżiljenti, filwaqt li fl-
istess ħin jiġu żviluppati servizzi, kunċetti 
u politiki għal sistemi tal-ikel varjati u
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għajxien rurali b’saħħtu.

Or. en

Emenda 1402
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali u t-titjib tas-servizzi tal-ekosistemi, 
inklużi l-iffaċċjar u l-mitigar tal-
kundizzjonijiet tal-klima. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq sistemi ta’ 
agrikoltura u foresterija aktar sostenibbli u 
produttivi fejn it-tnejn huma effiċjenti fir-
riżorsi (inkluż karbonju baxx) u reżiljenti, 
filwaqt li fl-istess ħin fuq l-iżvilupp ta’ 
servizzi, kunċetti u politiki għal għixien 
rurali b’saħħtu.

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali inkluża l-bijodiversità, 
f’perspettivà Ewropea u globali u t-titjib 
tas-servizzi tal-ekosistemi, inklużi l-
iffaċċjar u l-mitigar tal-kundizzjonijiet tal-
klima. L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq 
sistemi ta’ agrikoltura, trobbija ta’ bhejjem
u foresterija aktar sostenibbli u produttivi 
fejn it-tnejn huma effiċjenti fir-riżorsi 
(inkluż karbonju baxx, input estern baxx u 
agrikoltura organika), iħarsu r-riżorsi 
naturali, ikunu varjati u jkunu jistgħu 
jadattaw għal ambjent li qed jinbidel u
jkunu reżiljenti, filwaqt li fl-istess ħin jiġu 
żviluppati servizzi, kunċetti u politiki għal 
sistemi tal-ikel varjati u għixien rurali 
b’saħħtu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jinħtieġ li s-settur tal-bhejjem jiġi identifikat, minħabba li jirrappreżenta parti sinifikanti 
mill-valur totali tal-produzzjoni agrikola kollha tal-UE. Il-proposti m’għandhomx ifittxu biss 
soluzzjonijiet tekniċi biex tiżdied l-effiċjenza, iżda għandhom jiffukaw ukoll fuq sistemi ta’ 
produzzjoni li jippreżervaw ir-riżorsi.

Emenda 1403
Teresa Riera Madurell
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – punt 2.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali u t-titjib tas-servizzi tal-ekosistemi, 
inklużi l-iffaċċjar u l-mitigar tal-
kundizzjonijiet tal-klima. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq sistemi ta’ 
agrikoltura u foresterija aktar sostenibbli u 
produttivi fejn it-tnejn huma effiċjenti fir-
riżorsi (inkluż karbonju baxx) u reżiljenti, 
filwaqt li fl-istess ħin fuq l-iżvilupp ta’ 
servizzi, kunċetti u politiki għal għixien 
rurali b’saħħtu.

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati l-bażi tar-
riżorsi naturali u l-bijodiversità u t-titjib 
tas-servizzi tal-ekosistemi, inklużi l-
iffaċċjar u l-mitigar tal-kundizzjonijiet tal-
klima. L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq 
sistemi ta’ agrikoltura u foresterija aktar 
sostenibbli u produttivi fejn it-tnejn huma 
effiċjenti fir-riżorsi (inkluż karbonju baxx) 
jipproteġu r-riżorsi naturali u jkunu 
varjati u reżiljenti, filwaqt li fl-istess ħin 
fuq l-iżvilupp ta’ servizzi, kunċetti u 
politiki għal għixien rurali b’saħħtu.

Or. en

Emenda 1404
Francisco Sosa Wagner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali u t-titjib tas-servizzi tal-ekosistemi, 
inklużi l-iffaċċjar u l-mitigar tal-
kundizzjonijiet tal-klima. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq sistemi ta’ 
agrikoltura u foresterija aktar sostenibbli u 
produttivi fejn it-tnejn huma effiċjenti fir-
riżorsi (inkluż karbonju baxx) u reżiljenti, 
filwaqt li fl-istess ħin fuq l-iżvilupp ta’ 
servizzi, kunċetti u politiki għal għixien 
rurali b’saħħtu.

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali inkluża l-bijodiversità, minn 
perspettivà Ewropea u globali, u t-titjib 
tas-servizzi tal-ekosistemi, inklużi l-
iffaċċjar u l-mitigar tal-kundizzjonijiet tal-
klima. L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq 
sistemi ta’ agrikoltura u foresterija aktar 
sostenibbli u produttivi fejn it-tnejn huma 
effiċjenti fir-riżorsi (inkluż karbonju baxx, 
konsum intern, u agrikoltura integrata) u 
reżiljenti, filwaqt li fl-istess ħin fuq l-
iżvilupp ta’ servizzi, kunċetti u politiki 
għal għixien rurali b’saħħtu.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

L-emenda ta’ hawn fuq tittratta l-bijodiversità bħala riżorsa naturali li għandha tiġi protetta 
permezz ta’ attivitajiet effiċjenti fl-użu tar-riżorsi.

Emenda 1405
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali u t-titjib tas-servizzi tal-ekosistemi, 
inklużi l-iffaċċjar u l-mitigar tal-
kundizzjonijiet tal-klima. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq sistemi ta’ 
agrikoltura u foresterija aktar sostenibbli u 
produttivi fejn it-tnejn huma effiċjenti fir-
riżorsi (inkluż karbonju baxx) u reżiljenti, 
filwaqt li fl-istess ħin fuq l-iżvilupp ta’ 
servizzi, kunċetti u politiki għal għixien 
rurali b’saħħtu.

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali u t-titjib tas-servizzi tal-ekosistemi, 
inklużi l-iffaċċjar u l-mitigar tal-
kundizzjonijiet tal-klima. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq sistemi ta’ 
agrikoltura u foresterija aktar sostenibbli u 
produttivi fejn it-tnejn huma effiċjenti fir-
riżorsi (inkluż karbonju baxx) u reżiljenti, 
fuq iż-żieda tal-kwalità u l-valur tal-
prodotti agrikoli, u fl-istess ħin fuq l-
iżvilupp ta’ servizzi, kunċetti u politiki 
għal għixien rurali b’saħħtu.

Or. en

Emenda 1406
Ioannis A. Tsoukalas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali u t-titjib tas-servizzi tal-ekosistemi, 
inklużi l-iffaċċjar u l-mitigar tal-

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali u ż-żamma u t-titjib tas-servizzi 
tal-ekosistemi, inklużi l-iffaċċjar u l-
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kundizzjonijiet tal-klima. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq sistemi ta’ 
agrikoltura u foresterija aktar sostenibbli u 
produttivi fejn it-tnejn huma effiċjenti fir-
riżorsi (inkluż karbonju baxx) u reżiljenti, 
filwaqt li fl-istess ħin fuq l-iżvilupp ta’ 
servizzi, kunċetti u politiki għal għixien 
rurali b’saħħtu.

mitigar tal-kundizzjonijiet tal-klima. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq sistemi 
ta’ agrikoltura u foresterija aktar 
sostenibbli u produttivi fejn it-tnejn huma 
effiċjenti fir-riżorsi (inkluż karbonju baxx) 
u reżiljenti, filwaqt li fl-istess ħin fuq l-
iżvilupp ta’ servizzi, kunċetti u politiki 
għal għixien rurali b’saħħtu.

Or. en

Emenda 1407
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali u t-titjib tas-servizzi tal-ekosistemi, 
inklużi l-iffaċċjar u l-mitigar tal-
kundizzjonijiet tal-klima. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq sistemi ta’ 
agrikoltura u foresterija aktar sostenibbli u 
produttivi fejn it-tnejn huma effiċjenti fir-
riżorsi (inkluż karbonju baxx) u reżiljenti, 
filwaqt li fl-istess ħin fuq l-iżvilupp ta’ 
servizzi, kunċetti u politiki għal għixien 
rurali b’saħħtu.

L-għan huwa li jiġu pprovduti biżżejjed 
ikel, għalf, bijomassa u materja prima oħra, 
filwaqt li jiġu ssalvagwardjati r-riżorsi 
naturali u t-titjib tas-servizzi tal-ekosistemi, 
inklużi l-iffaċċjar u l-mitigar tal-
kundizzjonijiet tal-klima. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq sistemi ta’ 
agrikoltura u foresterija aktar sostenibbli u 
produttivi fejn it-tnejn huma effiċjenti fir-
riżorsi (inklużi ilma u karbonju baxx) u 
reżiljenti, filwaqt li fl-istess ħin fuq l-
iżvilupp ta’ servizzi, kunċetti u politiki 
għal għixien rurali b’saħħtu.

Or. en

Emenda 1408
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – punt 2.3 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Foresterija Sostenibbli
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L-għan huwa li tiġi prodotta b'mod 
sostenibbli bijomassa suffiċjenti mill-
foresti, bil-konsiderazzjni dovuta għall-
aspetti eknomiċi, ekoloġiċi u soċjali tal-
foresterija. Dan se jissalvagwardja r-
riżorsi naturali u jiżgura s-servizzi tal-
ekosistema, inklużi l-adattament u l-
mitigazzjoni għat-tibdil fil-klima. L-
attivitajiet se jiffukaw fuq l-iżvilupp 
ulterjuri ta' sistemi tal-foresterija 
sostenibbli li jkunu produttivi ħafna, 
effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u strumentali 
għat-tisħiħ tar-reżiljenza taż-żoni forestali 
u l-protezzjoni tal-bijodiversità, u li 
jistgħu jissodisfaw id-domandi ġodda 
għall-bijomassa mill-foresti.

Or. en

Emenda 1409
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 3 – punt 2 – punt 2.3 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Settur tal-ikel agrikolu sostenibbli u 
kompetittiv għal dieta sikura u b’saħħitha

(b) Settur tal-ikel agrikolu sostenibbli u 
kompetittiv għal dieta sikura, affordjabbli 
u b’saħħitha

Or. en

Emenda 1410
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
taċ-ċittadini għal ikel sikur, tajjeb għas-

L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
taċ-ċittadini għal ikel sikur, tajjeb għas-
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saħħa u bi prezz raġonevoli, u li l-
ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel u l-
għalf ikun aktar sostenibbli u s-settur 
alimentari aktar kompetittivi. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq ikel tajjeb u sikur 
għal kulħadd, għażliet informati tal-
konsumatur, u metodi ta’ pproċessar tal-
ikel kompetittivi li jintużaw anqas riżorsi u 
jipproduċu inqas prodotti sekondarji, skart 
u emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ 
serra.

saħħa u bi prezz raġonevoli, u li l-
ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel u l-
għalf kif ukoll il-konsum tal-ikel ikunu
aktar sostenibbli u s-settur alimentari aktar 
kompetittiv. L-attivitajiet għandhom 
jiffukaw fuq firxa estensiva ta’ ikel tajjeb, 
awtentiku, ta’ kwalità għolja u sikur għal 
kulħadd, għażliet informati tal-konsumatur, 
u metodi ta’ pproċessar tal-ikel 
kompetittivi li jużaw anqas riżorsi u 
addittivi u jipproduċu inqas prodotti 
sekondarji, skart u emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra. Il-kompetittività 
tista' tiġi definita f'diversi livelli, u l-għan 
huwa li jinkisbu sistemi li jippermettu lill-
bdiewa jkunu kompetittivi f'livell lokali u 
reġjonali; għandu jkun hemm koerenza 
fl-approċċ tal-UE, sabiex l-isforzi favur il-
kompetittività fis-suq globali ma jmorrux 
kontra l-isforzi u l-finanzjament tal-UE 
biex jinħolqu ekonomiji lokali vibranti u 
ktajjen qosra ta' produzzjoni u provvista 
tal-ikel. L-esternalitajiet negattivi ta' 
sistemi ta' produzzjoni intensivi fir-
rigward tal-inputs, li qabel kienu jitqiesu 
bħala "kompetittivi" u "produttivi", 
għandhom jitqiesu b'mod wiesa' u 
kwalunkwe kunċett ta' ikel "affordjabbli" 
għandu jqis ukoll il-kostijiet għall-
kontribwenti u l-kaxxa tal-gvern tal-
impatti ambjentali u fuq is-saħħa 
pubblika.

Or. en

Emenda 1411
Marisa Matias

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
taċ-ċittadini għal ikel sikur, tajjeb għas-
saħħa u bi prezz raġonevoli, u li l-

L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
taċ-ċittadini għal ikel sikur, tajjeb għas-
saħħa u bi prezz raġonevoli, u li l-
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ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel u l-
għalf ikun aktar sostenibbli u s-settur 
alimentari aktar kompetittivi. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq ikel tajjeb u sikur 
għal kulħadd, għażliet informati tal-
konsumatur, u metodi ta’ pproċessar tal-
ikel kompetittivi li jintużaw anqas riżorsi u 
jipproduċu inqas prodotti sekondarji, skart 
u emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ 
serra.

ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel u l-
għalf u l-konsum tal-ikel ikunu aktar 
sostenibbli u s-settur alimentari aktar 
kompetittivi. L-attivitajiet għandhom 
jiffukaw fuq diversità wiesgħa ta' ikel 
tajjeb, awtentiku, ta' kwalità għolja u sikur 
għal kulħadd, għażliet informati tal-
konsumatur, u metodi ta’ pproċessar tal-
ikel kompetittivi li jużaw anqas riżorsi u 
addittivi u jipproduċu inqas prodotti 
sekondarji, skart u emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra.

Or. en

Emenda 1412
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
taċ-ċittadini għal ikel sikur, tajjeb għas-
saħħa u bi prezz raġonevoli, u li l-
ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel u l-
għalf ikun aktar sostenibbli u s-settur 
alimentari aktar kompetittivi. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq ikel tajjeb u sikur 
għal kulħadd, għażliet informati tal-
konsumatur, u metodi ta’ pproċessar tal-
ikel kompetittivi li jintużaw anqas riżorsi u 
jipproduċu inqas prodotti sekondarji, skart 
u emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ 
serra.

L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
taċ-ċittadini għal ikel sikur, tajjeb għas-
saħħa u bi prezz raġonevoli, u li l-
ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel u l-
għalf kif ukoll il-konsum tal-ikel ikunu
aktar sostenibbli u s-settur alimentari aktar 
kompetittiv. L-attivitajiet għandhom 
jiffukaw fuq diversità wiesgħa ta' ikel 
tajjeb, awtentiku, ta' kwalità għolja u sikur 
għal kulħadd, għażliet informati tal-
konsumatur, u metodi ta’ pproċessar tal-
ikel kompetittivi li jużaw anqas riżorsi u 
addittivi u jipproduċu inqas prodotti 
sekondarji, skart u emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-diversità għolja fil-produzzjoni tal-ikel iżżomm u żżid id-diversità tal-ikel fuq il-platt u 
ttejjeb is-saħħa u l-benessri taċ-ċittadini. Ir-rabta mill-ġdid tal-konsumaturi u l-produtturi 
f’approċċ ta’ katina sħiħa ta’ ikel awtentiku u naturali se tkun ta’ ġid għas-saħħa pubblika u 
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se twassal għal imġiba ta' konsum sostenibbli.

Emenda 1413
Teresa Riera Madurell

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
taċ-ċittadini għal ikel sikur, tajjeb għas-
saħħa u bi prezz raġonevoli, u li l-
ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel u l-
għalf ikun aktar sostenibbli u s-settur 
alimentari aktar kompetittivi. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq ikel tajjeb u sikur 
għal kulħadd, għażliet informati tal-
konsumatur, u metodi ta’ pproċessar tal-
ikel kompetittivi li jintużaw anqas riżorsi u 
jipproduċu inqas prodotti sekondarji, skart 
u emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ 
serra.

L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
taċ-ċittadini għal ikel sikur, tajjeb għas-
saħħa u bi prezz raġonevoli, u li l-
ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel u l-
għalf kif ukoll il-konsum tal-ikel ikunu
aktar sostenibbli u s-settur alimentari aktar 
kompetittiv. L-attivitajiet għandhom 
jiffukaw fuq diversità wiesgħa ta' ikel 
tajjeb, ta' kwalità għolja u sikur għal 
kulħadd, għażliet informati tal-konsumatur, 
u metodi ta’ pproċessar tal-ikel 
kompetittivi li jużaw anqas riżorsi u 
jipproduċu inqas prodotti sekondarji, skart 
u emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ 
serra.

Or. en

Emenda 1414
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
taċ-ċittadini għal ikel sikur, tajjeb għas-
saħħa u bi prezz raġonevoli, u li l-
ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel u l-
għalf ikun aktar sostenibbli u s-settur 
alimentari aktar kompetittivi. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq ikel tajjeb u sikur 
għal kulħadd, għażliet informati tal-

L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
taċ-ċittadini u tal-ambjent għal ikel sikur, 
tajjeb għas-saħħa u bi prezz raġonevoli, u li 
l-ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel u l-
għalf ikun aktar sostenibbli u s-settur 
alimentari aktar kompetittivi. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq ikel tajjeb u sikur 
għal kulħadd, għażliet informati tal-
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konsumatur, u metodi ta’ pproċessar tal-
ikel kompetittivi li jintużaw anqas riżorsi u 
jipproduċu inqas prodotti sekondarji, skart 
u emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ 
serra.

konsumatur, u metodi ta’ pproċessar tal-
ikel kompetittivi li jintużaw anqas riżorsi u 
jipproduċu inqas prodotti sekondarji, skart 
u emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ 
serra.

Or. en

Emenda 1415
Oreste Rossi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
taċ-ċittadini għal ikel sikur, tajjeb għas-
saħħa u bi prezz raġonevoli, u li l-
ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel u l-
għalf ikun aktar sostenibbli u s-settur 
alimentari aktar kompetittivi. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq ikel tajjeb u sikur 
għal kulħadd, għażliet informati tal-
konsumatur, u metodi ta’ pproċessar tal-
ikel kompetittivi li jintużaw anqas riżorsi u 
jipproduċu inqas prodotti sekondarji, skart 
u emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ 
serra.

L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
taċ-ċittadini għal ikel ta' kwalità, sikur, 
tajjeb għas-saħħa u bi prezz raġonevoli, u li 
l-ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel u l-
għalf ikunu aktar sostenibbli u s-settur 
alimentari aktar kompetittivi. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq ikel ta’ kwalita,
tajjeb u sikur għal kulħadd, għażliet 
informati tal-konsumatur, u metodi ta’ 
pproċessar tal-ikel kompetittivi li jużaw
anqas riżorsi u jipproduċu inqas prodotti 
sekondarji, skart u emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra.

Or. it

Emenda 1416
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
taċ-ċittadini għal ikel sikur, tajjeb għas-
saħħa u bi prezz raġonevoli, u li l-
ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-ikel u l-

L-għan huwa li jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet 
taċ-ċittadini għal ikel sikur, tajjeb għas-
saħħa u bi prezz raġonevoli, u li l-
ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-konsum



PE492.789v01-00 86/176 AM\907849MT.doc

MT

għalf ikun aktar sostenibbli u s-settur 
alimentari aktar kompetittivi. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq ikel tajjeb u sikur 
għal kulħadd, għażliet informati tal-
konsumatur, u metodi ta’ pproċessar tal-
ikel kompetittivi li jintużaw anqas riżorsi u 
jipproduċu inqas prodotti sekondarji, skart 
u emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ 
serra.

tal-ikel u l-għalf ikun aktar sostenibbli u s-
settur alimentari aktar kompetittivi. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ikel 
tajjeb u sikur għal kulħadd, għażliet 
informati tal-konsumatur, u metodi ta’ 
pproċessar tal-ikel kompetittivi li jintużaw 
anqas riżorsi u jipproduċu inqas prodotti 
sekondarji, skart u emissjonijiet ta’ 
gassijiet b’effett ta’ serra.

Or. en

Emenda 1417
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 3 – punt 2 – punt 2.3 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Sfruttar tal-potenzjal tar-riżorsi 
akkwatiċi ħajjin

(c) Sfruttar tal-potenzjal tar-riżorsi 
akkwatiċi permezz ta' ġestjoni tas-sajd 
sostenibbli

Or. en

Emenda 1418
Ioannis A. Tsoukalas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li r-riżorsi akkwatiċi ħajjin
jiġu sfruttati b’mod sostenibbli sabiex jiġu 
massimizzati l-benefiċċji/qligħ soċjali u 
ekonomiċi mill-oċeani u l-ibħra tal-
Ewropa. L-attivitajiet għandhom jiffukaw 
fuq kontribuzzjoni imtejjba għall-provvisti 
ta’ ikel sikur permezz tal-iżvilupp ta’ sajd 
sostenibbli u favur l-ambjent u 
akkwakultura Ewropea kompetittiva fil-
kuntest tal-ekonomija globali u sabiex 

L-għan huwa li r-riżorsi akkwatiċi jiġu 
sfruttati b’mod sostenibbli sabiex jiġu 
massimizzati l-benefiċċji/qligħ soċjali u 
ekonomiċi mill-oċeani u l-ibħra tal-
Ewropa. L-attivitajiet għandhom jiffukaw 
fuq kontribuzzjoni mtejba għall-provvisti 
ta’ ikel sikur permezz tal-iżvilupp ta’ sajd 
sostenibbli u favur l-ambjent u 
akkwakultura Ewropea kompetittiva fil-
kuntest tal-ekonomija globali u sabiex 
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tingħata spinta lill-innovazzjoni tal-baħar 
permezz tal-bijoteknoloġija sabiex ittejjeb 
it-tkabbir marittimu intelliġenti.

tingħata spinta lill-innovazzjoni tal-baħar 
permezz tal-bijoteknoloġija sabiex ittejjeb 
it-tkabbir marittimu intelliġenti.

Or. en

Emenda 1419
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li r-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
jiġu sfruttati b’mod sostenibbli sabiex jiġu 
massimizzati l-benefiċċji/qligħ soċjali u 
ekonomiċi mill-oċeani u l-ibħra tal-
Ewropa. L-attivitajiet għandhom jiffukaw 
fuq kontribuzzjoni imtejjba għall-provvisti 
ta’ ikel sikur permezz tal-iżvilupp ta’ sajd 
sostenibbli u favur l-ambjent u 
akkwakultura Ewropea kompetittiva fil-
kuntest tal-ekonomija globali u sabiex 
tingħata spinta lill-innovazzjoni tal-baħar 
permezz tal-bijoteknoloġija sabiex ittejjeb 
it-tkabbir marittimu intelliġenti.

L-għan huwa li r-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
jiġu sfruttati b’mod sostenibbli sabiex jiġu 
massimizzati l-benefiċċji/qligħ soċjali u 
ekonomiċi mill-oċeani u l-ibħra tal-
Ewropa. L-attivitajiet għandhom jiffukaw 
fuq kontribuzzjoni mtejba għall-provvisti 
ta’ ikel sikur permezz tal-iżvilupp ta’ sajd 
sostenibbli u favur l-ambjent u 
akkwakultura Ewropea kompetittiva fil-
kuntest tal-ekonomija globali u sabiex 
tingħata spinta lill-innovazzjoni tal-baħar 
permezz tal-bijoteknoloġija sabiex ittejjeb 
it-tkabbir marittimu intelliġenti, filwaqt li 
jiġu rrispettati kemm il-limiti kif ukoll il-
poteznjal tal-ambjent tal-baħar. L-ibħra u 
l-oċeani wkoll għandhom rwol kruċjali 
fir-regolazzjoni tal-klima, u l-attivitajiet 
tal-bniedem u t-tibdil fil-klima jħallu 
impatt qawwi fuqhom. L-għan ġenerali 
huwa li jkun żviluppat għarfien xjentifiku 
u teknoloġiku trasversali tal-baħar u 
marittimu bil-ħsieb li jinfetaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir blu fil-medda tal-industriji tal-
baħar u marittimi, filwaqt li jitnaqqsu t-
tniġġis u l-marka tal-karbonju, jiġi protett 
l-ambjent tal-baħar u jkun hemm 
adattament għat-tibdil fil-klima.

Or. en
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Emenda 1420
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li r-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
jiġu sfruttati b’mod sostenibbli sabiex jiġu 
massimizzati l-benefiċċji/qligħ soċjali u 
ekonomiċi mill-oċeani u l-ibħra tal-
Ewropa. L-attivitajiet għandhom jiffukaw 
fuq kontribuzzjoni imtejjba għall-provvisti 
ta’ ikel sikur permezz tal-iżvilupp ta’ sajd 
sostenibbli u favur l-ambjent u
akkwakultura Ewropea kompetittiva fil-
kuntest tal-ekonomija globali u sabiex 
tingħata spinta lill-innovazzjoni tal-baħar 
permezz tal-bijoteknoloġija sabiex ittejjeb 
it-tkabbir marittimu intelliġenti.

L-għan huwa li r-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
jiġu ġestiti sabiex jiġu massimizzati l-
benefiċċji/qligħ soċjali u ekonomiċi mill-
oċeani, l-ibħra u l-ilmijiet interni tal-
Ewropa. L-attivitajiet għandhom jiffukaw 
fuq kontribuzzjoni mtejba għall-provvisti 
ta’ ikel sikur permezz tal-iżvilupp ta’ sajd 
sostenibbli u favur l-ambjent, ġestjoni 
sostenibbli tal-ekosistemi li jipprovdu 
oġġetti u servizzi, akkwakultura Ewropea 
kompetittiva kif ukoll favur l-ambjent fil-
kuntest tal-ekonomija globali u sabiex 
tingħata spinta lill-innovazzjoni tal-baħar u 
dik marittima permezz tal-bijoteknoloġija 
sabiex ittejjeb it-tkabbir marittimu 
intelliġenti. L-għarfien xjentifiku u 
teknoloġiku trażversali tal-baħar, tal-ilma 
ħelu u marittimu se jiġi indirizzat bl-għan 
li jinfetaħ il-potenzjal tal-ibħra u l-ilmijiet 
interni tul il-firxa ta’ industriji tal-baħar 
u marittimi, filwaqt li jitħares l-ambjent u 
jsir adattament għat-tibdil fil-klima.
.

Or. en

Emenda 1421
Corinne Lepage

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li r-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
jiġu sfruttati b’mod sostenibbli sabiex jiġu 
massimizzati l-benefiċċji/qligħ soċjali u 
ekonomiċi mill-oċeani u l-ibħra tal-

L-għan huwa li r-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
jiġu sfruttati b’mod sostenibbli sabiex jiġu 
massimizzati l-benefiċċji/qligħ soċjali u 
ekonomiċi mill-oċeani u l-ibħra tal-
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Ewropa. L-attivitajiet għandhom jiffukaw 
fuq kontribuzzjoni imtejjba għall-provvisti 
ta’ ikel sikur permezz tal-iżvilupp ta’ sajd 
sostenibbli u favur l-ambjent u 
akkwakultura Ewropea kompetittiva fil-
kuntest tal-ekonomija globali u sabiex 
tingħata spinta lill-innovazzjoni tal-baħar 
permezz tal-bijoteknoloġija sabiex ittejjeb 
it-tkabbir marittimu intelliġenti.

Ewropa. L-attivitajiet għandhom jiffukaw 
fuq kontribuzzjoni imtejjba għall-provvisti 
ta’ ikel sikur permezz tal-iżvilupp ta’ sajd 
sostenibbli u favur l-ambjent u 
akkwakultura Ewropea kompetittiva fil-
kuntest tal-ekonomija globali u sabiex 
tingħata spinta lill-innovazzjoni tal-baħar 
permezz tal-bijoteknoloġija sabiex ittejjeb 
it-tkabbir marittimu intelliġenti.
Għandhom jiġu kkunsidrati l-prinċipju 
ta’ prekawzjoni kif ukoll it-tħassib tas-
soċjetà ċivili dwar l-użu u t-tixrid tal-
bijoteknoloġija fl-ekosistemi tal-baħar 
miftuħa.

Or. en

Emenda 1422
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li r-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
jiġu sfruttati b’mod sostenibbli sabiex jiġu 
massimizzati l-benefiċċji/qligħ soċjali u 
ekonomiċi mill-oċeani u l-ibħra tal-
Ewropa. L-attivitajiet għandhom jiffukaw 
fuq kontribuzzjoni imtejjba għall-provvisti 
ta’ ikel sikur permezz tal-iżvilupp ta’ sajd 
sostenibbli u favur l-ambjent u 
akkwakultura Ewropea kompetittiva fil-
kuntest tal-ekonomija globali u sabiex 
tingħata spinta lill-innovazzjoni tal-baħar 
permezz tal-bijoteknoloġija sabiex ittejjeb 
it-tkabbir marittimu intelliġenti.

L-għan huwa li r-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
jiġu sfruttati b’mod sostenibbli sabiex jiġu 
massimizzati l-benefiċċji/qligħ soċjali u 
ekonomiċi mill-oċeani u l-ibħra tal-
Ewropa, filwaqt li jitħarsu l-bijodiversità u 
s-servizzi tal-ekosistemi. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq kontribuzzjoni 
mtejba għall-provvisti ta’ ikel sikur 
permezz tal-iżvilupp ta’ sajd sostenibbli u 
favur l-ambjent u akkwakultura Ewropea 
fil-kuntest tal-ekonomija globali.
Għandhom jiġu kkunsidrati b’attenzjoni 
l-preokkupazzjonijiet ambjentali 
minħabba l-użu tal-bijoteknoloġija 
f’ekosistemi tal-baħar miftuħin.

Or. en
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Emenda 1423
Marisa Matias

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li r-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
jiġu sfruttati b’mod sostenibbli sabiex jiġu 
massimizzati l-benefiċċji/qligħ soċjali u 
ekonomiċi mill-oċeani u l-ibħra tal-
Ewropa. L-attivitajiet għandhom jiffukaw 
fuq kontribuzzjoni imtejjba għall-provvisti 
ta’ ikel sikur permezz tal-iżvilupp ta’ sajd 
sostenibbli u favur l-ambjent u 
akkwakultura Ewropea kompetittiva fil-
kuntest tal-ekonomija globali u sabiex 
tingħata spinta lill-innovazzjoni tal-baħar 
permezz tal-bijoteknoloġija sabiex ittejjeb 
it-tkabbir marittimu intelliġenti.

L-għan huwa li r-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
jiġu sfruttati b’mod sostenibbli sabiex jiġu 
massimizzati l-benefiċċji/qligħ soċjali u 
ekonomiċi mill-oċeani u l-ibħra tal-
Ewropa. L-attivitajiet għandhom jiffukaw 
fuq kontribuzzjoni imtejjba għall-provvisti 
ta’ ikel sikur permezz tal-iżvilupp ta’ sajd 
sostenibbli u favur l-ambjent u 
akkwakultura Ewropea kompetittiva fil-
kuntest tal-ekonomija globali u sabiex 
tingħata spinta lill-innovazzjoni tal-baħar 
permezz tal-bijoteknoloġija sabiex ittejjeb 
it-tkabbir marittimu intelliġenti. Dawn l-
attivivitajiet se jikkunsidraw il-
preokkupazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
kontra l-użu ta’ xi tipi ta’ bijoteknoloġija 
fl-ekosistemi tal-baħar miftuħin.

Or. en

Emenda 1424
Judith A. Merkies

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li r-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
jiġu sfruttati b’mod sostenibbli sabiex jiġu 
massimizzati l-benefiċċji/qligħ soċjali u 
ekonomiċi mill-oċeani u l-ibħra tal-
Ewropa. L-attivitajiet għandhom jiffukaw 
fuq kontribuzzjoni imtejjba għall-provvisti 
ta’ ikel sikur permezz tal-iżvilupp ta’ sajd 
sostenibbli u favur l-ambjent u 
akkwakultura Ewropea kompetittiva fil-
kuntest tal-ekonomija globali u sabiex 

L-għan huwa li r-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
jinżammu u jiġu sfruttati b’mod 
sostenibbli sabiex jiġu massimizzati l-
benefiċċji/qligħ soċjali u ekonomiċi mill-
oċeani u l-ibħra tal-Ewropa. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq kontribuzzjoni 
mtejba għall-provvisti ta’ ikel sikur 
permezz tal-iżvilupp ta’ sajd sostenibbli u 
favur l-ambjent u akkwakultura Ewropea 
kompetittiva fil-kuntest tal-ekonomija 
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tingħata spinta lill-innovazzjoni tal-baħar 
permezz tal-bijoteknoloġija sabiex ittejjeb 
it-tkabbir marittimu intelliġenti.

globali u sabiex tingħata spinta lill-
innovazzjoni tal-baħar permezz tal-
bijoteknoloġija sabiex ittejjeb it-tkabbir 
marittimu intelliġenti.

Or. en

Emenda 1425
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Annex 1 – Part 3 – point 2 – point 2.3 – point c – paragraph 1
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Anness I – parti 3 – punt 2 – punt 2.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li r-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
jiġu sfruttati b’mod sostenibbli sabiex jiġu 
massimizzati l-benefiċċji/qligħ soċjali u 
ekonomiċi mill-oċeani u l-ibħra tal-
Ewropa. L-attivitajiet għandhom jiffukaw 
fuq kontribuzzjoni mtejba għall-provvisti 
ta’ ikel sikur permezz tal-iżvilupp ta’ sajd 
sostenibbli u favur l-ambjent u 
akkwakultura Ewropea kompetittiva fil-
kuntest tal-ekonomija globali u sabiex 
tingħata spinta lill-innovazzjoni tal-baħar 
permezz tal-bijoteknoloġija sabiex ittejjeb 
it-tkabbir marittimu intelliġenti.

L-għan huwa li r-riżorsi akkwatiċi ħajjin 
jinżammu u jiġu sfruttati b’mod 
sostenibbli sabiex jiġu massimizzati l-
benefiċċji/qligħ soċjali u ekonomiċi mill-
oċeani u l-ibħra tal-Ewropa. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq kontribuzzjoni 
mtejba għall-provvisti ta’ ikel sikur 
permezz tal-iżvilupp ta’ sajd sostenibbli u 
favur l-ambjent u akkwakultura Ewropea 
kompetittiva fil-kuntest tal-ekonomija 
globali u sabiex tingħata spinta lill-
innovazzjoni tal-baħar permezz tal-
bijoteknoloġija sabiex ittejjeb it-tkabbir 
marittimu intelliġenti.

Or. en

Emenda 1426
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 
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emissjonijiet tal-karbonju, effiċjenti fir-
riżorsi, sostenibbli u kompetittivi. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq it-
trawwim tal-bijoekonomija permezz tat-
trasformazzjoni tal-proċessi u l-prodotti 
industrijali konvenzjonali f’dawk ta’ riżorsi 
b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-enerġija, l-
iżvilupp ta’ bijoraffineriji integrati, l-użu 
tal-bijomassa mill-produzzjoni primarja, 
prodotti sekondarji tal-industrija tal-
bijoskart u b’bażi bijoloġika, u l-ftuħ ta’
swieq ġodda permezz ta’ appoġġ ta’ 
attivitajiet ta’ standardizzazzjoni, 
regolatorji u ta’ dimostrazzjoni/prova fuq 
il-post u attivitajiet oħrajn, filwaqt li jitqisu 
l-implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu 
tal-art u t-tibdil fl-użu tal-art.

emissjonijiet tal-karbonju, effiċjenti fir-
riżorsi (inkluż l-użu effikaċi ta' nutrijenti, 
enerġija, karbonju, ilma u ħamrija),
sostenibbli u kompetittivi, filwaqt li l-
bijoskart isir valur pożittiv li għandu 
jintuża bis-sħiħ, u fir-rigward tiegħu 
huwa ta’ importanza vitali li jiġi stabbilit 
ċirku ta’ nutrijenti bejn iż-żoni urbani u 
dawk rurali. L-attivitajiet għandhom 
jiffukaw fuq it-trawwim tal-bijoekonomija 
permezz tat-trasformazzjoni tal-proċessi u 
l-prodotti industrijali konvenzjonali f’dawk 
ta’ riżorsi b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-
enerġija, l-iżvilupp ta’ bijoraffineriji 
integrati tat-tieni u tat-tielet ġenerazzjoni, 
l-użu tal-bijomassa u ta' residwi oħrajn
mill-produzzjoni primarja agrikola u tal-
forestrija, prodotti sekondarji tal-industrija 
tal-bijoskart u b’bażi bijoloġika, u t-
trasformazzjoni tal-bijoskart fi dħul 
agrikolu f'żoni urbani permezz ta’ tindif 
effiċjenti. Dan għandu jippromwovi swieq 
ġodda u l-ħolqien ta' flussi ta' introjtu 
ġodda potenzjali għall-produtturi primarji
permezz ta’ appoġġ ta’ attivitajiet ta’ 
standardizzazzjoni, skemi ta' 
ċertifikazzjoni, regolatorji u ta’ 
dimostrazzjoni/prova fuq il-post u 
attivitajiet oħrajn, filwaqt li jitqisu l-
implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu tal-
art u t-tibdil fl-użu tal-art.

Or. en

Emenda 1427
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, effiċjenti fir-

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika, ibbażati fuq l-
enerġija rinnovabbli u effiċjenti fl-



AM\907849MT.doc 93/176 PE492.789v01-00

MT

riżorsi, sostenibbli u kompetittivi. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq it-
trawwim tal-bijoekonomija permezz tat-
trasformazzjoni tal-proċessi u l-prodotti 
industrijali konvenzjonali f’dawk ta’ riżorsi 
b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-enerġija, l-
iżvilupp ta’ bijoraffineriji integrati, l-użu 
tal-bijomassa mill-produzzjoni primarja, 
prodotti sekondarji tal-industrija tal-
bijoskart u b’bażi bijoloġika, u l-ftuħ ta’ 
swieq ġodda permezz ta’ appoġġ ta’ 
attivitajiet ta’ standardizzazzjoni, 
regolatorji u ta’ dimostrazzjoni/prova fuq 
il-post u attivitajiet oħrajn, filwaqt li jitqisu 
l-implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu 
tal-art u t-tibdil fl-użu tal-art.

enerġija, effiċjenti fir-riżorsi, sostenibbli u 
kompetittivi. L-attivitajiet għandhom 
jiffukaw fuq it-trawwim tal-bijoekonomija 
permezz tat-trasformazzjoni tal-proċessi u 
l-prodotti industrijali konvenzjonali f’dawk 
ta’ riżorsi b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-
enerġija, l-iżvilupp ta’ bijoraffineriji 
integrati, l-użu tal-bijomassa mill-
produzzjoni primarja, prodotti sekondarji 
tal-industrija tal-bijoskart u b’bażi 
bijoloġika, u l-ftuħ ta’ swieq ġodda 
permezz ta’ appoġġ, fejn meħtieġ, tal-
istandardizzazzjoni, iżda anki permezz ta’ 
attivitajiet regolatorji u ta’ dimostrazzjoni
u attivitajiet oħrajn, filwaqt li titqies l-
implikazzjoni ambjentali u 
soċjoekonomika tal-bijoekonomija fl-użu 
tal-art u t-tibdil fl-użu tal-art.

Or. en

Emenda 1428
Marisa Matias

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, effiċjenti fir-
riżorsi, sostenibbli u kompetittivi. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq it-
trawwim tal-bijoekonomija permezz tat-
trasformazzjoni tal-proċessi u l-prodotti 
industrijali konvenzjonali f’dawk ta’ riżorsi 
b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-enerġija, l-
iżvilupp ta’ bijoraffineriji integrati, l-użu 
tal-bijomassa mill-produzzjoni primarja, 
prodotti sekondarji tal-industrija tal-
bijoskart u b’bażi bijoloġika, u l-ftuħ ta’ 
swieq ġodda permezz ta’ appoġġ ta’ 
attivitajiet ta’ standardizzazzjoni, 
regolatorji u ta’ dimostrazzjoni/prova fuq 
il-post u attivitajiet oħrajn, filwaqt li jitqisu 

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, sostenibbli u 
kompetittivi, filwaqt li jiġu ppreżervati r-
riżorsi u jintuża b'mod effiċjenti. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq it-
trawwim tal-bijoekonomija permezz tat-
trasformazzjoni tal-proċessi u l-prodotti 
industrijali konvenzjonali f’dawk ta’ riżorsi 
b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-enerġija, l-
iżvilupp ta’ bijoraffineriji integrati, l-użu 
tal-bijomassa mill-produzzjoni primarja, 
prodotti sekondarji tal-industrija tal-
bijoskart u b’bażi bijoloġika, u l-ftuħ ta’ 
swieq ġodda permezz ta’ appoġġ ta’ 
attivitajiet ta’ standardizzazzjoni iżda anke 
differenzjazzjoni, regolatorji u ta’ 
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l-implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu 
tal-art u t-tibdil fl-użu tal-art.

dimostrazzjoni/prova fuq il-post u 
attivitajiet oħrajn, filwaqt li jitqisu l-
implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu tal-
art u t-tibdil fl-użu tal-art, kif uoll il-
fehmiet u preokkupazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili.

Or. en

Emenda 1429
Corinne Lepage

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, effiċjenti fir-
riżorsi, sostenibbli u kompetittivi. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq it-
trawwim tal-bijoekonomija permezz tat-
trasformazzjoni tal-proċessi u l-prodotti 
industrijali konvenzjonali f’dawk ta’ riżorsi 
b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-enerġija, l-
iżvilupp ta’ bijoraffineriji integrati, l-użu 
tal-bijomassa mill-produzzjoni primarja, 
prodotti sekondarji tal-industrija tal-
bijoskart u b’bażi bijoloġika, u l-ftuħ ta’ 
swieq ġodda permezz ta’ appoġġ ta’ 
attivitajiet ta’ standardizzazzjoni, 
regolatorji u ta’ dimostrazzjoni/prova fuq 
il-post u attivitajiet oħrajn, filwaqt li jitqisu 
l-implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu 
tal-art u t-tibdil fl-użu tal-art.

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, effiċjenti fir-
riżorsi, sostenibbli u kompetittivi. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq it-
trawwim tal-bijoekonomija permezz tat-
trasformazzjoni tal-proċessi u l-prodotti 
industrijali konvenzjonali f’dawk ta’ riżorsi 
b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-enerġija, l-
iżvilupp ta’ bijoraffineriji integrati, l-użu 
tal-bijomassa mill-produzzjoni primarja, 
prodotti sekondarji tal-industrija tal-
bijoskart u b’bażi bijoloġika, u l-ftuħ ta’ 
swieq ġodda permezz ta’ appoġġ ta’ 
attivitajiet ta’ standardizzazzjoni, 
regolatorji u ta’ dimostrazzjoni/prova fuq 
il-post u attivitajiet oħrajn, filwaqt li jitqisu 
l-implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu 
tal-art u t-tibdil fl-użu tal-art kif ukoll il-
fehmiet u l-preokkupazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili.

Or. en

Emenda 1430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – punt 2.3 – punt d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, effiċjenti fir-
riżorsi, sostenibbli u kompetittivi. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq it-
trawwim tal-bijoekonomija permezz tat-
trasformazzjoni tal-proċessi u l-prodotti 
industrijali konvenzjonali f’dawk ta’ riżorsi 
b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-enerġija, l-
iżvilupp ta’ bijoraffineriji integrati, l-użu 
tal-bijomassa mill-produzzjoni primarja, 
prodotti sekondarji tal-industrija tal-
bijoskart u b’bażi bijoloġika, u l-ftuħ ta’ 
swieq ġodda permezz ta’ appoġġ ta’ 
attivitajiet ta’ standardizzazzjoni, 
regolatorji u ta’ dimostrazzjoni/prova fuq 
il-post u attivitajiet oħrajn, filwaqt li jitqisu 
l-implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu 
tal-art u t-tibdil fl-użu tal-art.

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, effiċjenti fir-
riżorsi, sostenibbli u kompetittivi. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq it-
trawwim tal-bijoekonomija permezz tat-
trasformazzjoni tal-proċessi u l-prodotti 
industrijali konvenzjonali f’dawk ta’ riżorsi 
b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-enerġija 
(inklużi l-ilma u l-enerġija), l-iżvilupp ta’ 
bijoraffineriji integrati, l-użu tal-bijomassa 
mill-produzzjoni primarja, prodotti 
sekondarji tal-industrija tal-bijoskart u 
b’bażi bijoloġika, u l-ftuħ ta’ swieq ġodda 
permezz ta’ appoġġ ta’ attivitajiet ta’ 
standardizzazzjoni, regolatorji u ta’ 
dimostrazzjoni/prova fuq il-post u 
attivitajiet oħrajn, filwaqt li jitqisu l-
implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu tal-
art u t-tibdil fl-użu tal-art.

Or. en

Emenda 1431
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, effiċjenti fir-
riżorsi, sostenibbli u kompetittivi. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq it-
trawwim tal-bijoekonomija permezz tat-
trasformazzjoni tal-proċessi u l-prodotti
industrijali konvenzjonali f’dawk ta’ riżorsi 
b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-enerġija, l-
iżvilupp ta’ bijoraffineriji integrati, l-użu 

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, effiċjenti fir-
riżorsi, sostenibbli u kompetittivi. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq it-
trawwim tal-bijoekonomija permezz tat-
trasformazzjoni tal-proċessi u l-prodotti 
industrijali konvenzjonali f’dawk ta’ riżorsi 
b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-enerġija, l-
iżvilupp ta’ bijoraffineriji integrati, il-
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tal-bijomassa mill-produzzjoni primarja, 
prodotti sekondarji tal-industrija tal-
bijoskart u b’bażi bijoloġika, u l-ftuħ ta’ 
swieq ġodda permezz ta’ appoġġ ta’ 
attivitajiet ta’ standardizzazzjoni, 
regolatorji u ta’ dimostrazzjoni/prova fuq 
il-post u attivitajiet oħrajn, filwaqt li jitqisu 
l-implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu 
tal-art u t-tibdil fl-użu tal-art.

produzzjoni u l-użu tal-bijomassa mill-
produzzjoni primarja, prodotti sekondarji 
tal-industrija tal-bijoskart u b’bażi 
bijoloġika, u l-ftuħ ta’ swieq ġodda 
permezz ta’ appoġġ ta’ attivitajiet ta’ 
standardizzazzjoni, regolatorji u ta’ 
dimostrazzjoni/prova fuq il-post u 
attivitajiet oħrajn, filwaqt li jitqisu l-
implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu tal-
art u t-tibdil fl-użu tal-art.

Or. en

Emenda 1432
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, effiċjenti fir-
riżorsi, sostenibbli u kompetittivi. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq it-
trawwim tal-bijoekonomija permezz tat-
trasformazzjoni tal-proċessi u l-prodotti 
industrijali konvenzjonali f’dawk ta’ riżorsi 
b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-enerġija, l-
iżvilupp ta’ bijoraffineriji integrati, l-użu 
tal-bijomassa mill-produzzjoni primarja, 
prodotti sekondarji tal-industrija tal-
bijoskart u b’bażi bijoloġika, u l-ftuħ ta’ 
swieq ġodda permezz ta’ appoġġ ta’ 
attivitajiet ta’ standardizzazzjoni, 
regolatorji u ta’ dimostrazzjoni/prova fuq 
il-post u attivitajiet oħrajn, filwaqt li jitqisu 
l-implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu 
tal-art u t-tibdil fl-użu tal-art.

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, effiċjenti fir-
riżorsi, sostenibbli u kompetittivi. -
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq it-
trawwim tal-bijoekonomija permezz tat-
trasformazzjoni tal-proċessi u l-prodotti 
industrijali konvenzjonali f’dawk ta’ riżorsi 
b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-enerġija, l-
iżvilupp ta’ bijoraffineriji integrati, il-
produzzjoni u l-użu tal-bijomassa mill-
produzzjoni primarja, prodotti sekondarji 
tal-industrija tal-bijoskart u b’bażi 
bijoloġika, u l-ftuħ ta’ swieq ġodda 
permezz ta’ appoġġ ta’ attivitajiet ta’ 
standardizzazzjoni, regolatorji u ta’ 
dimostrazzjoni/prova fuq il-post u 
attivitajiet oħrajn, filwaqt li jitqisu l-
implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu tal-
art u t-tibdil fl-użu tal-art.

Or. en
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Emenda 1433
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, effiċjenti fir-
riżorsi, sostenibbli u kompetittivi. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq it-
trawwim tal-bijoekonomija permezz tat-
trasformazzjoni tal-proċessi u l-prodotti 
industrijali konvenzjonali f’dawk ta’ riżorsi 
b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-enerġija, l-
iżvilupp ta’ bijoraffineriji integrati, l-użu 
tal-bijomassa mill-produzzjoni primarja, 
prodotti sekondarji tal-industrija tal-
bijoskart u b’bażi bijoloġika, u l-ftuħ ta’ 
swieq ġodda permezz ta’ appoġġ ta’ 
attivitajiet ta’ standardizzazzjoni, 
regolatorji u ta’ dimostrazzjoni/prova fuq 
il-post u attivitajiet oħrajn, filwaqt li jitqisu 
l-implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu 
tal-art u t-tibdil fl-użu tal-art.

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, effiċjenti fir-
riżorsi, sostenibbli u kompetittivi. -
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq it-
trawwim tal-bijoekonomija permezz tat-
trasformazzjoni tal-proċessi u l-prodotti 
industrijali konvenzjonali f’dawk ta’ riżorsi 
b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-enerġija, l-
iżvilupp ta’ bijoraffineriji integrati, il-
produzzjoni u l-użu tal-bijomassa mill-
produzzjoni primarja, prodotti sekondarji 
tal-industrija tal-bijoskart u b’bażi 
bijoloġika, u l-ftuħ ta’ swieq ġodda 
permezz ta’ appoġġ ta’ attivitajiet ta’ 
standardizzazzjoni, regolatorji u ta’ 
dimostrazzjoni/prova fuq il-post u 
attivitajiet oħrajn, filwaqt li jitqisu l-
implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu tal-
art u t-tibdil fl-użu tal-art.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp ta’ bijoraffineriji integrati ma għandux ikun limitat biss għall-użu.

Emenda 1434
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji L-għan huwa l-promozzjoni ta’ industriji 
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Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, effiċjenti fir-
riżorsi, sostenibbli u kompetittivi. L-
attivitajiet għandhom jiffukaw fuq it-
trawwim tal-bijoekonomija permezz tat-
trasformazzjoni tal-proċessi u l-prodotti 
industrijali konvenzjonali f’dawk ta’ riżorsi 
b’bażi bijoloġika u effiċjenti fl-enerġija, l-
iżvilupp ta’ bijoraffineriji integrati, l-użu 
tal-bijomassa mill-produzzjoni primarja, 
prodotti sekondarji tal-industrija tal-
bijoskart u b’bażi bijoloġika, u l-ftuħ ta’ 
swieq ġodda permezz ta’ appoġġ ta’ 
attivitajiet ta’ standardizzazzjoni, 
regolatorji u ta’ dimostrazzjoni/prova fuq 
il-post u attivitajiet oħrajn, filwaqt li jitqisu 
l-implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu 
tal-art u t-tibdil fl-użu tal-art.

Ewropej b’bażi bijoloġika b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet, effiċjenti fir-riżorsi, 
sostenibbli u kompetittivi. L-attivitajiet 
għandhom jiffukaw fuq it-trawwim tal-
bijoekonomija permezz tat-trasformazzjoni 
tal-proċessi u l-prodotti industrijali 
konvenzjonali f’dawk ta’ riżorsi b’bażi 
bijoloġika u effiċjenti fl-enerġija, l-iżvilupp 
ta’ bijoraffineriji integrati, l-użu tal-
bijomassa mill-produzzjoni primarja, 
prodotti sekondarji tal-industrija tal-
bijoskart u b’bażi bijoloġika, u l-ftuħ ta’ 
swieq ġodda permezz ta’ appoġġ ta’ 
attivitajiet ta’ standardizzazzjoni, 
regolatorji u ta’ dimostrazzjoni/prova fuq 
il-post u attivitajiet oħrajn, filwaqt li jitqisu 
l-implikazzjoni tal-bijoekonomija fl-użu 
tal-art u t-tibdil fl-użu tal-art.

Or. en

Emenda 1435
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 2 – punt 2.3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Riċerka tal-baħar u marittima 
trasversali
L-isfruttar tar-riżorsi tal-baħar ħajjin u 
ta’ dawk li mhumiex kif ukoll l-użu ta’ 
sorsi differenti ta’ enerġija tal-baħar u 
firxa wiesa ta’ użi differenti li jsiru mill-
ibħra li jżidu l-isfidi trasversali xjentifiċi u 
teknoloġiċi. L-ibħra u l-oċeani wkoll 
għandhom rwol importanti fir-
regolazzjoni tal-klima, iżda għandhom 
impatt qawwi bl-attivitajiet umani interni, 
kostali u marittimi kif ukoll bid-tibdil fil-
klima. L-għan ġenerali huwa li jkun 
żviluppat għarfien trasversali xjentifiku u 
teknoloġiku tal-baħar u marittimu (inkluż 
permezz tal-istudju tal-għasafar 
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pelagiċi)bil-ħsieb li jinfetaħ il-potenzjal 
tat-tkabbir blu fil-medda tal-industriji tal-
baħar u marittimi, filwaqt li jiġi protett l-
ambjent marittimu u jsir adattament għat-
tibdil fil-klima. Dan l-approċċ strateġiku 
koordinat għar-riċerka tal-baħar u 
marittima tul l-isfidi u l-pilastri kollha tal-
Orizzont 2020 se jappoġġa wkoll l-
implimentazzjoni tal-politiki rilevanti tal-
Unjoni biex jgħin iwassal l-objettivi 
ewlenin tat-tkabbir blu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda 168 hija bbażata fuq ir-rapport ta’ Teresa Riera Madurell. Emenda biex jingħad 
ukoll li l-istudju ta’ ċerti speċi ta' għasafar tal-baħar qed jiżviluppa b'mod rapidu u qed juri li 
huwa ta' għajnuna kbira biex wieħed jifhem l-ambjent tal-baħar ’'sens iktar wiesa’.

Emenda 1436
Marita Ulvskog

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2,3a L-għan huwa li jiġu pprovduti 
biżżejjed ikel, għalf, bijomassa u materja 
prima oħra, filwaqt li jiġu ssalvagwardjati 
r-riżorsi naturali u t-titjib tas-servizzi tal-
ekosistemi, inklużi l-affaċċar u l-mitigar 
tat-tibdil fil-klima.filwaqt li fl-istess ħin 
jiġu żviluppati servizzi, kunċetti u politiki 
għal għajxien rurali b’saħħtu, inkluż l-
għajxien tal-popli indiġeni fl-Artiku.

Or. en

Emenda 1437
Herbert Reul
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tiġi żgurata t-
tranżizzjoni għal sistema tal-enerġija 
affidabbli, sostenibbli u kompetittiva, fid-
dawl taż-żieda fl-iskarsezza tar-riżorsi, 
żieda fil-ħtiġijiet tal-enerġija u t-tibdil fil-
klima.

L-objettiv speċifiku huwa li tiġi żgurata t-
tranżizzjoni għal sistema tal-enerġija 
affidabbli, affordjabbli, sostenibbli u 
kompetittiva, fid-dawl taż-żieda fl-
iskarsezza tar-riżorsi, żieda fil-ħtiġijiet tal-
enerġija u t-tibdil fil-klima.

Or. de

Emenda 1438
Oreste Rossi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20 % taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 80-95 % sal-2050. Barra 
minn hekk, sorsi rinnovabbli għandhom 
ikopru 20 % tal-konsum finali tal-enerġija 
fl-2020, flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-
eneraġija ta’ 20 %. L-ilħuq ta’ dawn l-
objettivi se jirrikjedi tibdil radikali tas-
sistema tal-enerġija, li tikkombina profil ta’ 
livell baxx ta’ karbonju, sigurtà u 
affordabbiltà tal-enerġija, filwaqt li fl-isess 
ħin tissaħħaħ il-kompetittività ekonomika 
tal-Ewropa. L-Ewropa bħalissa tinsab ’il 
bogħod minn din il-mira globali. 80 % 
tas-sistema Ewropea tal-enerġija għadha 
tiddependi fuq il-fjuwils fossili, u s-settur 
jipproduċi 80 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra tal-Ewropa 
kollha. Kull sena 2.5 % tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) tal-Unjoni 
jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-
enerġija u dan x’aktarx li se jiżdied. Din 
it-tendenza twassal għal dipendenza totali

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20 % taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020. Barra minn 
hekk, sorsi rinnovabbli għandhom ikopru 
20 % tal-konsum finali tal-enerġija fl-2020, 
flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-
eneraġija ta’ 20 %. L-ilħuq ta’ dawn l-
objettivi se jirrikjedi tibdil radikali tas-
sistema tal-enerġija, li tikkombina profil ta’ 
livell baxx ta’ karbonju, sigurtà u 
affordabbiltà tal-enerġija, filwaqt li fl-isess 
ħin tissaħħaħ il-kompetittività ekonomika 
tal-Ewropa. Jeħtieġ li s-sistema tiġi 
riformata b’dan il-mod minħabbal li, 
affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-enerġija 
fis-suq globali (flimkien ma’ tħassib dwar 
is-sigurtà tal-provvista), b’żieda fil-
pressjoni fiskali fuq is-sorsi ta’ enerġija u 
bl-ispejjeż għoljin ta’ adattament għall-
politiki ambjentali u tat-tibdil fil-klima 
tal-Unjoni, l-industriji u l-konsumaturi 
Ewropej qed jonfqu sehem dejjem jikber 
tad-dħul tagħhom fuq l-enerġija.
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fuq iż-żejt u l-importazzjonijiet tal-gass 
sal-2050. Affaċċati bil-prezzijiet volatili 
tal-enerġija fis-suq globali, flimkien ma’ 
tħassib dwar is-sigurtà tal-provvista, l-
industriji u l-konsumaturi Ewropej qed 
jonfqu sehem dejjem jikber tad-dħul 
tagħhom fuq l-enerġija.

Or. it

Emenda 1439
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20 % taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 80-95 % sal-2050. Barra 
minn hekk, sorsi rinnovabbli għandhom 
ikopru 20 % tal-konsum finali tal-enerġija 
fl-2020, flimkien ma’ mira fl-effiċjenza
tal-eneraġija ta’ 20 %. L-ilħuq ta’ dawn l-
objettivi se jirrikjedi tibdil radikali tas-
sistema tal-enerġija, li tikkombina profil ta’ 
livell baxx ta’ karbonju, sigurtà u 
affordabbiltà tal-enerġija, filwaqt li fl-isess 
ħin tissaħħaħ il-kompetittività ekonomika 
tal-Ewropa. L-Ewropa bħalissa tinsab ’il 
bogħod minn din il-mira globali. 80 % tas-
sistema Ewropea tal-enerġija għadha 
tiddependi fuq il-fjuwils fossili, u s-settur 
jipproduċi 80 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra tal-Ewropa 
kollha. Kull sena 2.5 % tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) tal-Unjoni 
jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija 
u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-tendenza 
twassal għal dipendenza totali fuq iż-żejt u 
l-importazzjonijiet tal-gass sal-2050. 
Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-enerġija 
fis-suq globali, flimkien ma’ tħassib dwar 
is-sigurtà tal-provvista, l-industriji u l-

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20 % taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 80-95 % sal-2050. Barra 
minn hekk, sorsi rinnovabbli għandhom 
ikopru 20 % tal-konsum finali tal-enerġija 
fl-2020, flimkien ma’ mira fl-iffrankar tal-
eneraġija ta’ 20 %. Sal-2050, għandu 
jintlaħaq tnaqqis ta’ bejn 80 u 95% fil-
livell tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett 
ta’ serra. Sabiex jintlaħaq dan l-objettiv, 
it-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli 
għandhom, sa nofs das-seklu, ikunu 
jammontaw għall-ikbar sehem tal-
provvista tal-enerġija tal-Ewropa. Dan 
għandu jkun akkaumpanjat b’politika 
ambizzjuża tal-effiċjenza tal-enerġija 
bħala l-mod l-iktar kosteffikaċi biex 
jintlaħqu l-għanijiet fit-tul ta’ 
dekarbonizzazzjoni. Għaldaqstant huwa 
xieraq li ssir allokazzjoni ta’ tliet kwarti 
tal-baġit taħt din l-Isfida għar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-enerġija rinnovabbli u l-
effiċjenza tal-enerġija. L-ilħuq ta’ dawn l-
objettivi se jirrikjedi tibdil radikali tas-
sistema tal-enerġija, li tikkombina profil ta’ 
livell baxx ta’ karbonju sostenibbli, sigurtà 
u affordabbiltà tal-enerġija, filwaqt li fl-
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konsumaturi Ewropej qed jonfqu sehem 
dejjem jikber tad-dħul tagħhom fuq l-
enerġija.

isess ħin tissaħħaħ il-kompetittività 
ekonomika tal-Ewropa. L-Ewropa bħalissa 
tinsab ’il bogħod minn din il-mira globali. 
80 % tas-sistema Ewropea tal-enerġija 
għadha tiddependi fuq il-fjuwils fossili, u 
s-settur jipproduċi 80 % tal-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra tal-Ewropa 
kollha. Kull sena 2.5 % tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) tal-Unjoni 
jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija 
u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-tendenza 
twassal għal dipendenza totali fuq iż-żejt u 
l-importazzjonijiet tal-gass sal-2050. 
Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-enerġija 
fis-suq globali, flimkien ma’ tħassib dwar 
is-sigurtà tal-provvista, l-industriji u l-
konsumaturi Ewropej qed jonfqu sehem 
dejjem jikber tad-dħul tagħhom fuq l-
enerġija.

Or. en

Emenda 1440
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20 % taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 80-95 % sal-2050. Barra 
minn hekk, sorsi rinnovabbli għandhom 
ikopru 20 % tal-konsum finali tal-enerġija 
fl-2020, flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-
eneraġija ta’ 20 %. L-ilħuq ta’ dawn l-
objettivi se jirrikjedi tibdil radikali tas-
sistema tal-enerġija, li tikkombina profil 
ta’ livell baxx ta’ karbonju, sigurtà u 
affordabbiltà tal-enerġija, filwaqt li fl-isess 
ħin tissaħħaħ il-kompetittività ekonomika 
tal-Ewropa. L-Ewropa bħalissa tinsab ’il 
bogħod minn din il-mira globali. 80 % tas-

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20 % taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 80-95 % sal-2050. Barra 
minn hekk, sorsi rinnovabbli għandhom 
ikopru 20 % tal-konsum finali tal-enerġija 
fl-2020, flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-
eneraġija ta’ 20 %. Sal-2050, għandu 
jinkiseb tnaqqis ta’ ben 80 u 95% fil-livell 
tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ 
serra. Ix-xenarji kollha ta’ 
dekarbonizzazzjoni fil-Pjan Direzzjonali 
tal-Enerġija 2050 juru li t-teknoloġiji tal-
enerġija rinnovabbli sa nofs dan is-seklu 
se jkunu jammontaw għall-ikbar sehem 
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sistema Ewropea tal-enerġija għadha 
tiddependi fuq il-fjuwils fossili, u s-settur 
jipproduċi 80 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra tal-Ewropa 
kollha. Kull sena 2.5 % tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) tal-Unjoni 
jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija 
u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-tendenza 
twassal għal dipendenza totali fuq iż-żejt u
l-importazzjonijiet tal-gass sal-2050. 
Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-enerġija 
fis-suq globali, flimkien ma’ tħassib dwar 
is-sigurtà tal-provvista, l-industriji u l-
konsumaturi Ewropej qed jonfqu sehem 
dejjem jikber tad-dħul tagħhom fuq l-
enerġija.

tat-teknoloġiji li jfornu l-enerġija. Dan 
għandu jkun akkaumpanjat b’politika 
ambizzjuża tal-effiċjenza tal-enerġija 
bħala l-mod l-iktar kosteffikaċi biex 
jintlaħqu l-għanijiet fit-tul ta’ 
dekarbonizzazzjoni. Għaldaqstant huwa 
xieraq li ssir allokazzjoni ta’ tliet kwarti 
tal-baġit taħt din l-Isfida għar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-enerġija rinnovabbli u l-
effiċjenza tal-enerġija. L-ilħuq ta’ dawn l-
objettivi se jirrikjedi tibdil radikali tas-
sistema tal-enerġija, li tikkombina l-
iżvilupp ta’ alternattivi għall-fjuwils 
fossili, sigurtà u affordabbiltà tal-enerġija, 
filwaqt li fl-isess ħin tissaħħaħ il-
kompetittività ekonomika tal-Ewropa. L-
Ewropa bħalissa tinsab ’il bogħod minn din 
il-mira globali. 80 % tas-sistema Ewropea 
tal-enerġija għadha tiddependi fuq il-
fjuwils fossili, u s-settur jipproduċi 80 % 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ 
serra tal-Ewropa kollha. Kull sena 2.5 % 
tal-Prodott Domestiku Gross (PDG) tal-
Unjoni jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-
enerġija u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-
tendenza twassal għal dipendenza totali fuq 
iż-żejt u l-importazzjonijiet tal-gass sal-
2050. Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-
enerġija fis-suq globali, flimkien ma’ 
tħassib dwar is-sigurtà tal-provvista, l-
industriji u l-konsumaturi Ewropej qed 
jonfqu sehem dejjem jikber tad-dħul 
tagħhom fuq l-enerġija.

Or. en

Emenda 1441
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
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tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20 % taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 80-95 % sal-2050. Barra 
minn hekk, sorsi rinnovabbli għandhom 
ikopru 20 % tal-konsum finali tal-enerġija 
fl-2020, flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-
eneraġija ta’ 20 %. L-ilħuq ta’ dawn l-
objettivi se jirrikjedi tibdil radikali tas-
sistema tal-enerġija, li tikkombina profil ta’ 
livell baxx ta’ karbonju, sigurtà u 
affordabbiltà tal-enerġija, filwaqt li fl-isess 
ħin tissaħħaħ il-kompetittività ekonomika 
tal-Ewropa. L-Ewropa bħalissa tinsab ’il 
bogħod minn din il-mira globali. 80 % tas-
sistema Ewropea tal-enerġija għadha 
tiddependi fuq il-fjuwils fossili, u s-settur 
jipproduċi 80 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra tal-Ewropa 
kollha. Kull sena 2.5 % tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) tal-Unjoni 
jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija 
u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-tendenza 
twassal għal dipendenza totali fuq iż-żejt u
l-importazzjonijiet tal-gass sal-2050. 
Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-enerġija 
fis-suq globali, flimkien ma’ tħassib dwar 
is-sigurtà tal-provvista, l-industriji u l-
konsumaturi Ewropej qed jonfqu sehem 
dejjem jikber tad-dħul tagħhom fuq l-
enerġija.

tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20 % taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 80-95 % sal-2050. Barra 
minn hekk, sorsi rinnovabbli għandhom 
ikopru 20 % tal-konsum finali tal-enerġija 
fl-2020, flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-
eneraġija ta’ 20 %. Sal-2050, għandu 
jinkiseb tnaqqis ta’ ben 80 u 95% fil-livell 
tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ 
serra. Ix-xenarji kollha fil-Pjan 
Direzzjonali dwar l-Enerġija 2050 juru li 
sa nofs dan is-seklu, it-teknoloġiji tal-
enerġija rinnovabbli se jkollhom l-akbar 
sehem mit-teknoloġiji tal-provvista tal-
enerġija u li l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija se jkollha rwol kruċjali fl-ilħuq 
tal-għanijiet. Għaldaqstant huwa xieraq li 
85% tal-baġit taħt din l-Isfida jiġi allokat 
għar-riċerka u l-innovazzjoni fl-enerġija 
rinnovabbli u l-effiċjenza fl-użu aħħari 
tal-enerġija. L-ilħuq ta’ dawn l-objettivi se 
jirrikjedi tibdil radikali tas-sistema tal-
enerġija, li tikkombina enberġija 
rinnovabbli, sigurtà u affordabbiltà tal-
enerġija, filwaqt li fl-isess ħin tissaħħaħ il-
kompetittività ekonomika tal-Ewropa. L-
Ewropa bħalissa tinsab ’il bogħod minn din 
il-mira globali. 80 % tas-sistema Ewropea 
tal-enerġija għadha tiddependi fuq il-
fjuwils fossili, u s-settur jipproduċi 80 % 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ 
serra tal-Ewropa kollha. Kull sena 2.5 % 
tal-Prodott Domestiku Gross (PDG) tal-
Unjoni jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-
enerġija u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-
tendenza twassal għal dipendenza totali fuq 
l-importazzjonijiet taż-żejt u tal-gass sal-
2050. Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-
enerġija fis-suq globali, flimkien ma’ 
tħassib dwar is-sigurtà tal-provvista, l-
industriji u l-konsumaturi Ewropej qed 
jonfqu sehem dejjem jikber tad-dħul 
tagħhom fuq l-enerġija.

Or. en
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Emenda 1442
Kent Johansson, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20 % taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 80-95 % sal-2050. Barra 
minn hekk, sorsi rinnovabbli għandhom 
ikopru 20 % tal-konsum finali tal-enerġija 
fl-2020, flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-
eneraġija ta’ 20 %. L-ilħuq ta’ dawn l-
objettivi se jirrikjedi tibdil radikali tas-
sistema tal-enerġija, li tikkombina profil ta’ 
livell baxx ta’ karbonju, sigurtà u
affordabbiltà tal-enerġija, filwaqt li fl-isess 
ħin tissaħħaħ il-kompetittività ekonomika 
tal-Ewropa. L-Ewropa bħalissa tinsab ’il 
bogħod minn din il-mira globali. 80 % tas-
sistema Ewropea tal-enerġija għadha 
tiddependi fuq il-fjuwils fossili, u s-settur 
jipproduċi 80 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra tal-Ewropa 
kollha. Kull sena 2.5 % tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) tal-Unjoni 
jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija 
u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-tendenza 
twassal għal dipendenza totali fuq iż-żejt u
l-importazzjonijiet tal-gass sal-2050. 
Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-enerġija 
fis-suq globali, flimkien ma’ tħassib dwar 
is-sigurtà tal-provvista, l-industriji u l-
konsumaturi Ewropej qed jonfqu sehem 
dejjem jikber tad-dħul tagħhom fuq l-
enerġija.

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20 % taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 80-95 % sal-2050. Barra 
minn hekk, sorsi rinnovabbli għandhom 
ikopru 20 % tal-konsum finali tal-enerġija 
fl-2020, flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-
eneraġija ta’ 20 %. Sal-2050 għandu 
jinkiseb tnaqqis ta’ bejn 80 u 95% tal-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra. 
Ix-xenarji ta’ dekarbonizzazzjoni fil-Pjan 
Direzzjonali għall-Enerġija 2050 
jissuġġerixxu li t-teknoloġiji tal-enerġija 
rinnovabbli jeħtieġu, b’investiment u użu 
diffuż suffiċjenti, jkunu jammontaw 
għall-akbar sehem mit-teknoloġiji tal-
provvista tal-enerġija sa nofs dan is-seklu. 
Għaldaqstant huwa xieraq li fondi 
proporzjonati taħt din l-Isfida jiġu allokati 
għar-riċerka u l-innovazzjoni fl-enerġija 
rinnovabbli. L-ilħuq ta’ dawn l-objettivi se 
jirrikjedi tibdil radikali tas-sistema tal-
enerġija, li tikkombina profil ta’ livell baxx 
ta’ karbonju, sigurtà u affordabbiltà tal-
enerġija, filwaqt li fl-isess ħin tissaħħaħ il-
kompetittività ekonomika tal-Ewropa. L-
Ewropa bħalissa tinsab ’il bogħod minn din 
il-mira globali. 80 % tas-sistema Ewropea 
tal-enerġija għadha tiddependi fuq il-
fjuwils fossili, u s-settur jipproduċi 80 % 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ 
serra tal-Ewropa kollha. Kull sena 2.5 % 
tal-Prodott Domestiku Gross (PDG) tal-
Unjoni jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-
enerġija u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-
tendenza twassal għal dipendenza totali fuq 
l-importazzjonijiet taż-żejt u tal-gass sal-
2050. Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-
enerġija fis-suq globali, flimkien ma’ 
tħassib dwar is-sigurtà tal-provvista, l-
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industriji u l-konsumaturi Ewropej qed 
jonfqu sehem dejjem jikber tad-dħul 
tagħhom fuq l-enerġija.

Or. en

Emenda 1443
Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20 % taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 80-95 % sal-2050. Barra 
minn hekk, sorsi rinnovabbli għandhom 
ikopru 20 % tal-konsum finali tal-enerġija 
fl-2020, flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-
eneraġija ta’ 20 %. L-ilħuq ta’ dawn l-
objettivi se jirrikjedi tibdil radikali tas-
sistema tal-enerġija, li tikkombina profil ta’ 
livell baxx ta’ karbonju, sigurtà u 
affordabbiltà tal-enerġija, filwaqt li fl-isess 
ħin tissaħħaħ il-kompetittività ekonomika 
tal-Ewropa. L-Ewropa bħalissa tinsab ’il 
bogħod minn din il-mira globali. 80 % tas-
sistema Ewropea tal-enerġija għadha 
tiddependi fuq il-fjuwils fossili, u s-settur 
jipproduċi 80 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra tal-Ewropa 
kollha. Kull sena 2.5 % tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) tal-Unjoni 
jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija 
u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-tendenza 
twassal għal dipendenza totali fuq iż-żejt u
l-importazzjonijiet tal-gass sal-2050. 
Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-enerġija 
fis-suq globali, flimkien ma’ tħassib dwar 
is-sigurtà tal-provvista, l-industriji u l-
konsumaturi Ewropej qed jonfqu sehem 
dejjem jikber tad-dħul tagħhom fuq l-
enerġija.

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20 % taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 80-95 % sal-2050. Barra 
minn hekk, sorsi rinnovabbli għandhom 
ikopru 20 % tal-konsum finali tal-enerġija 
fl-2020, flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-
eneraġija ta’ 20 %. Għaldaqstant huwa 
xieraq li l-maġġoranza tal-baġit taħt din l-
Isfida tiġi allokata għal riċerka u 
innovazzjoni fl-enerġija rinnovabbli, ħżin 
tal-enerġija, CCS, ġenerazzjoni ta’ 
enerġija newtrali mil-lat ta’ karbonju u 
titjib fil-ġestjoni tal-grilja u fl-effiċjenza 
tal-enerġija. L-ilħuq ta’ dawn l-objettivi se 
jirrikjedi tibdil radikali tas-sistema tal-
enerġija, li tikkombina profil ta’ livell baxx 
ta’ karbonju, sigurtà u affordabbiltà tal-
enerġija, filwaqt li fl-isess ħin tissaħħaħ il-
kompetittività ekonomika tal-Ewropa. L-
Ewropa bħalissa tinsab ’il bogħod minn din 
il-mira globali. 80 % tas-sistema Ewropea 
tal-enerġija għadha tiddependi fuq il-
fjuwils fossili, u s-settur jipproduċi 80 % 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ 
serra tal-Ewropa kollha. Kull sena 2.5 % 
tal-Prodott Domestiku Gross (PDG) tal-
Unjoni jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-
enerġija u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-
tendenza twassal għal dipendenza totali fuq 
l-importazzjonijiet taż-żejt u tal-gass sal-
2050. Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-
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enerġija fis-suq globali, flimkien ma’ 
tħassib dwar is-sigurtà tal-provvista, l-
industriji u l-konsumaturi Ewropej qed 
jonfqu sehem dejjem jikber tad-dħul 
tagħhom fuq l-enerġija.

Or. en

Emenda 1444
Eija-Riitta Korhola

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20 % taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 80-95 % sal-2050. Barra 
minn hekk, sorsi rinnovabbli għandhom 
ikopru 20 % tal-konsum finali tal-enerġija 
fl-2020, flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-
eneraġija ta’ 20 %. L-ilħuq ta’ dawn l-
objettivi se jirrikjedi tibdil radikali tas-
sistema tal-enerġija, li tikkombina profil ta’ 
livell baxx ta’ karbonju, sigurtà u 
affordabbiltà tal-enerġija, filwaqt li fl-isess 
ħin tissaħħaħ il-kompetittività ekonomika 
tal-Ewropa. L-Ewropa bħalissa tinsab ’il 
bogħod minn din il-mira globali. 80 % tas-
sistema Ewropea tal-enerġija għadha
tiddependi fuq il-fjuwils fossili, u s-settur 
jipproduċi 80 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra tal-Ewropa 
kollha. Kull sena 2.5 % tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) tal-Unjoni 
jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija 
u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-tendenza 
twassal għal dipendenza totali fuq iż-żejt u
l-importazzjonijiet tal-gass sal-2050. 
Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-enerġija 
fis-suq globali, flimkien ma’ tħassib dwar 
is-sigurtà tal-provvista, l-industriji u l-
konsumaturi Ewropej qed jonfqu sehem 
dejjem jikber tad-dħul tagħhom fuq l-

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20 % taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 80-95 % sal-2050. Barra 
minn hekk, sorsi rinnovabbli għandhom 
ikopru 20 % tal-konsum finali tal-enerġija 
fl-2020, flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-
eneraġija ta’ 20 %. Għaldaqstant huwa 
importanti li l-attenzjoni tkun iffokata fuq 
is-sejba ta' soluzzjoni ottimali għall-
integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli 
permezz tal-bilanċ tal-grilja tal-elettriku 
b’teknoloġiji tal-ġenerazzjoni dinamiċi u 
sensittivi mil-lat ambjentali. L-ilħuq ta’ 
dawn l-objettivi se jirrikjedi tibdil radikali 
tas-sistema tal-enerġija, li tikkombina 
profil ta’ livell baxx ta’ karbonju, sigurtà u 
affordabbiltà tal-enerġija, filwaqt li fl-isess 
ħin tissaħħaħ il-kompetittività ekonomika 
tal-Ewropa. L-Ewropa bħalissa tinsab ’il 
bogħod minn din il-mira globali. 80 % tas-
sistema Ewropea tal-enerġija għadha 
tiddependi fuq il-fjuwils fossili, u s-settur 
jipproduċi 80 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra tal-Ewropa 
kollha. Kull sena 2.5 % tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) tal-Unjoni 
jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija 
u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-tendenza 
twassal għal dipendenza totali fuq l-
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enerġija. importazzjonijiet taż-żejt u tal-gass sal-
2050. Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-
enerġija fis-suq globali, flimkien ma’ 
tħassib dwar is-sigurtà tal-provvista, l-
industriji u l-konsumaturi Ewropej qed 
jonfqu sehem dejjem jikber tad-dħul 
tagħhom fuq l-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli għandhom rwol kruċjali fix-xenarji ta’ 
dekarbonizzazzjoni kollha fil-Pjan Direzzjonali 2050 u għaldaqstant ir-riċerka u l-iżvilupp 
għandhom ikunu ffokati fuq il-bilanċ ġust bejn l-integrazzjoni tat-teknoloġiji l-ġodda tal-
enerġija rinnovabbli fil-grilja tal-elettriku.

Emenda 1445
Konrad Szymański

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20 % taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 80-95 % sal-2050. Barra 
minn hekk, sorsi rinnovabbli għandhom 
ikopru 20 % tal-konsum finali tal-enerġija 
fl-2020, flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-
eneraġija ta’ 20 %. L-ilħuq ta’ dawn l-
objettivi se jirrikjedi tibdil radikali tas-
sistema tal-enerġija, li tikkombina profil ta’ 
livell baxx ta’ karbonju, sigurtà u 
affordabbiltà tal-enerġija, filwaqt li fl-isess 
ħin tissaħħaħ il-kompetittività ekonomika 
tal-Ewropa. L-Ewropa bħalissa tinsab ’il 
bogħod minn din il-mira globali. 80 % tas-
sistema Ewropea tal-enerġija għadha 
tiddependi fuq il-fjuwils fossili, u s-settur 
jipproduċi 80 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra tal-Ewropa 
kollha. Kull sena 2.5 % tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) tal-Unjoni 

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20% taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri eventwali għal 80-95% sal-2050. 
Barra minn hekk, sorsi rinnovabbli 
għandhom ikopru 20 % tal-konsum finali 
tal-enerġija fl-2020, flimkien ma’ mira fl-
effiċjenza tal-eneraġija ta’ 20 %. L-ilħuq 
ta’ dawn l-objettivi se jirrikjedi tibdil 
radikali tas-sistema tal-enerġija, li 
tikkombina profil ta’ livell baxx ta’ 
karbonju, sigurtà u affordabbiltà tal-
enerġija, filwaqt li fl-isess ħin tissaħħaħ il-
kompetittività ekonomika tal-Ewropa. L-
Ewropa bħalissa tinsab ’il bogħod minn din 
il-mira globali. 80 % tas-sistema Ewropea 
tal-enerġija għadha tiddependi fuq il-
fjuwils fossili, u s-settur jipproduċi 80 % 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ 
serra tal-Ewropa kollha. Kull sena 2.5 % 
tal-Prodott Domestiku Gross (PDG) tal-
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jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija 
u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-tendenza 
twassal għal dipendenza totali fuq iż-żejt u
l-importazzjonijiet tal-gass sal-2050. 
Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-enerġija 
fis-suq globali, flimkien ma’ tħassib dwar 
is-sigurtà tal-provvista, l-industriji u l-
konsumaturi Ewropej qed jonfqu sehem 
dejjem jikber tad-dħul tagħhom fuq l-
enerġija.

Unjoni jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-
enerġija u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-
tendenza twassal għal dipendenza totali fuq 
l-importazzjonijiet taż-żejt u tal-gass sal-
2050, sakemm ma jiġux żviluppati sorsi 
ġodda fl-UE b’mod sostenibbli. Affaċċati 
bil-prezzijiet volatili tal-enerġija fis-suq 
globali, flimkien ma’ tħassib dwar is-
sigurtà tal-provvista, l-industriji u l-
konsumaturi Ewropej qed jonfqu sehem 
dejjem jikber tad-dħul tagħhom fuq l-
enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għadha ma ttiħdietx deċiżjoni dwar l-għan finali tat-tnaqqis fil-gassijiet serra sal-2050. Il-
miri mixtieqa huma ta’ 80-95%, iżda dawn mhumiex neċessarjament fattibbli. Hemm ukoll 
sorsi ġodda ta’ gass u żejt fl-Ewropa, u bħalissa qed tittieħed deċiżjoni dwar jekk dawn 
jistgħux jiġu estratti b’mod sostenibbli. Dawn ma għandhomx jintesew fl-Orizzont 2020.

Emenda 1446
Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20 % taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 8095 % sal-2050. Barra minn 
hekk, sorsi rinnovabbli għandhom ikopru 
20 % tal-konsum finali tal-enerġija fl-2020, 
flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-
eneraġija ta’ 20 %. L-ilħuq ta’ dawn l-
objettivi se jirrikjedi tibdil radikali tas-
sistema tal-enerġija, li tikkombina profil ta’ 
livell baxx ta’ karbonju, sigurtà u 
affordabbiltà tal-enerġija, filwaqt li fl-isess 
ħin tissaħħaħ il-kompetittività ekonomika 
tal-Ewropa. L-Ewropa bħalissa tinsab ’il 
bogħod minn din il-mira globali. 80 % tas-
sistema Ewropea tal-enerġija għadha 

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20 % taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 8095 % sal-2050. Barra minn 
hekk, sorsi rinnovabbli għandhom ikopru 
20 % tal-konsum finali tal-enerġija fl-2020, 
flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-
eneraġija ta’ 20 %. L-ilħuq ta’ dawn l-
objettivi se jirrikjedi żvilupp ulterjuri tas-
sistema tal-enerġija, li tikkombina profil ta’ 
livell baxx ta’ karbonju, sigurtà u 
affordabbiltà tal-enerġija, filwaqt li fl-isess 
ħin tissaħħaħ il-kompetittività ekonomika 
tal-Ewropa. L-Ewropa bħalissa tinsab ’il 
bogħod minn din il-mira globali. 80 % tas-
sistema Ewropea tal-enerġija għadha 
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tiddependi fuq il-fjuwils fossili, u s-settur 
jipproduċi 80 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra tal-Ewropa 
kollha. Kull sena 2.5 % tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) tal-Unjoni 
jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija 
u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-tendenza 
twassal għal dipendenza totali fuq iż-żejt u
l-importazzjonijiet tal-gass sal-2050. 
Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-enerġija 
fis-suq globali, flimkien ma’ tħassib dwar 
is-sigurtà tal-provvista, l-industriji u l-
konsumaturi Ewropej qed jonfqu sehem 
dejjem jikber tad-dħul tagħhom fuq l-
enerġija.

tiddependi fuq il-fjuwils fossili, u s-settur 
jipproduċi 80 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra tal-Ewropa 
kollha. Kull sena 2.5 % tal-prodott 
domestiku gross (PDG) tal-Unjoni jintefaq 
fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija u dan 
x’aktarx li se jiżdied. Din it-tendenza taf 
iżżid id-dipendenza fuq l-importazzjonijiet 
taż-żejt u tal-gass sal-2050. Affaċċati bil-
prezzijiet volatili tal-enerġija fis-suq 
globali, flimkien ma’ tħassib dwar is-
sigurtà tal-provvista, l-industriji u l-
konsumaturi Ewropej qed jonfqu sehem 
dejjem jikber tad-dħul tagħhom fuq l-
enerġija.

Or. de

Emenda 1447
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20 % taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 80-95 % sal-2050. Barra 
minn hekk, sorsi rinnovabbli għandhom 
ikopru 20 % tal-konsum finali tal-enerġija 
fl-2020, flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-
eneraġija ta’ 20 %. L-ilħuq ta’ dawn l-
objettivi se jirrikjedi tibdil radikali tas-
sistema tal-enerġija, li tikkombina profil ta’ 
livell baxx ta’ karbonju, sigurtà u 
affordabbiltà tal-enerġija, filwaqt li fl-isess 
ħin tissaħħaħ il-kompetittività ekonomika 
tal-Ewropa. L-Ewropa bħalissa tinsab ’il 
bogħod minn din il-mira globali. 80 % tas-
sistema Ewropea tal-enerġija għadha 
tiddependi fuq il-fjuwils fossili, u s-settur 
jipproduċi 80 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra tal-Ewropa 

L-Unjoni beħsiebha tnaqqas l-emissjonijiet 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’20 % taħt il-
livelli tal-1990 sas-sena 2020, bi tnaqqis 
ulterjuri għal 80-95 % sal-2050. Barra 
minn hekk, sorsi rinnovabbli għandhom 
ikopru 20 % tal-konsum finali tal-enerġija 
fl-2020, flimkien ma’ mira fl-effiċjenza tal-
eneraġija ta’ 20 %. L-ilħuq ta’ dawn l-
objettivi se jirrikjedi tibdil radikali tas-
sistema tal-enerġija, li tikkombina profil ta’ 
livell baxx ta’ emissjonijiet, sigurtà u 
affordabbiltà tal-enerġija, filwaqt li fl-isess 
ħin tissaħħaħ il-kompetittività ekonomika 
tal-Ewropa. L-Ewropa bħalissa tinsab ’il 
bogħod minn din il-mira globali. 80 % tas-
sistema Ewropea tal-enerġija għadha 
tiddependi fuq il-fjuwils fossili, u s-settur 
jipproduċi 80 % tal-emissjonijiet tal-
gassijiet b’effett ta’ serra tal-Ewropa 
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kollha. Kull sena 2.5 % tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) tal-Unjoni 
jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija 
u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-tendenza 
twassal għal dipendenza totali fuq iż-żejt u 
l-importazzjonijiet tal-gass sal-2050. 
Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-enerġija 
fis-suq globali, flimkien ma’ tħassib dwar 
is-sigurtà tal-provvista, l-industriji u l-
konsumaturi Ewropej qed jonfqu sehem 
dejjem jikber tad-dħul tagħhom fuq l-
enerġija.

kollha. Kull sena 2.5 % tal-Prodott 
Domestiku Gross (PDG) tal-Unjoni 
jintefaq fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija 
u dan x’aktarx li se jiżdied. Din it-tendenza 
twassal għal dipendenza totali fuq iż-żejt u 
l-importazzjonijiet tal-gass sal-2050. 
Affaċċati bil-prezzijiet volatili tal-enerġija 
fis-suq globali, flimkien ma’ tħassib dwar 
is-sigurtà tal-provvista, l-industriji u l-
konsumaturi Ewropej qed jonfqu sehem 
dejjem jikber tad-dħul tagħhom fuq l-
enerġija.

Or. en

Emenda 1448
Oreste Rossi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjan direzzjonali lejn ekonomija 
kompetittiva b’livell baxx ta’ karbonju fl-
2050 juri li t-tnaqqis immirat fl-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
jkollu jiġi sodisfatt l-aktar fit-territorju 
tal-Unjoni. Dan ikun jinvolvi tnaqqis fl-
emissjonijiet tad-CO2 ta’ aktar minn 90 % 
sal-2050 għas-settur tal-enerġija, ta’ aktar 
minn 80 % fl-industrija, ta’ mill-inqas 
60 % fit-trasport u ta’ madwar 90 % fis-
settur residenzjali u s-servizzi.

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Kif jindika ismu stess, il-programm ikopri biss il-perjodu sal-2020. Għaldaqstant, ma hemm l-
ebda skop biex wieħed jagħmel referenza għal xenarji futuri għad-deċennji li ġejjin.

Emenda 1449
Giles Chichester, Vicky Ford
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjan direzzjonali lejn ekonomija 
kompetittiva b’livell baxx ta’ karbonju fl-
205027 juri li t-tnaqqis immirat fl-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
jkollu jiġi sodisfatt l-aktar fit-territorju tal-
Unjoni. Dan ikun jinvolvi tnaqqis fl-
emissjonijiet tad-CO2 ta’ aktar minn 90 % 
sal-2050 għas-settur tal-enerġija, ta’ aktar 
minn 80 % fl-industrija, ta’ mill-inqas 
60 % fit-trasport u ta’ madwar 90 % fis-
settur residenzjali u s-servizzi.

Il-pjan direzzjonali lejn ekonomija 
kompetittiva b’livell baxx ta’ karbonju fl-
205027 juri li t-tnaqqis immirat fl-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
jkollu jiġi sodisfatt l-aktar fit-territorju tal-
Unjoni. Dan ikun jinvolvi tnaqqis fl-
emissjonijiet tad-CO2 ta’ aktar minn 90 % 
sal-2050 għas-settur tal-enerġija, ta’ aktar 
minn 80 % fl-industrija, ta’ mill-inqas 
60 % fit-trasport u ta’ madwar 90 % fis-
settur residenzjali u s-servizzi. Il-pjan 
direzzjonali juri wkoll li l-gass, fost l-
oħrajn, fil-perijodu ta’ żmien qasir sa 
medju, jista' jikkontribwixxi għat-
trasformazzjoni tas-settur tal-enerġija.

Or. en

Emenda 1450
Konrad Szymański

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjan direzzjonali lejn ekonomija 
kompetittiva b’livell baxx ta’ karbonju fl-
205027 juri li t-tnaqqis immirat fl-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
jkollu jiġi sodisfatt l-aktar fit-territorju tal-
Unjoni. Dan ikun jinvolvi tnaqqis fl-
emissjonijiet tad-CO2 ta’ aktar minn 90 % 
sal-2050 għas-settur tal-enerġija, ta’ aktar 
minn 80 % fl-industrija, ta’ mill-inqas 
60 % fit-trasport u ta’ madwar 90 % fis-
settur residenzjali u s-servizzi.

Il-pjan direzzjonali lejn ekonomija 
kompetittiva b’livell baxx ta’ karbonju fl-
205027, kif abbozzat mill-Kummissjoni 
Ewropea, jassumi li t-tnaqqis immirat fl-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
jkollu jiġi sodisfatt l-aktar fit-territorju tal-
Unjoni fid-dawl tan-nuqqas ta’ ftehim 
madwar id-dinja rigward din il-kwistjoni. 
Dan ikun jinvolvi tnaqqis fl-emissjonijiet 
tas-CO2 saħansitra ta’ aktar minn 90% 
sal-2050 għas-settur tal-enerġija, ta’ aktar 
minn 80% fl-industrija, ta’ 60% fit-trasport 
u ta’ 90% fis-settur residenzjali u s-
servizzi.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għadha ma ttiħdietx deċiżjoni dwar l-għan finali tat-tnaqqis fil-gassijiet serra sal-2050. Il-
miri mixtieqa huma ta’ 80-95%, iżda dawn mhumiex neċessarjament fattibbli.

Emenda 1451
Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjan direzzjonali lejn ekonomija 
kompetittiva b’livell baxx ta’ karbonju fl-
2050 juri li t-tnaqqis immirat fl-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
jkollu jiġi sodisfatt l-aktar fit-territorju tal-
Unjoni. Dan ikun jinvolvi tnaqqis fl-
emissjonijiet tad-CO2 ta’ aktar minn 90 %
sal-2050 għas-settur tal-enerġija, ta’ aktar 
minn 80 % fl-industrija, ta’ mill-inqas 
60 % fit-trasport u ta’ madwar 90 % fis-
settur residenzjali u s-servizzi.

Il-pjan direzzjonali lejn ekonomija 
kompetittiva b’livell baxx ta’ karbonju fl-
2050 juri li t-tnaqqis immirat fl-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
jkollu jiġi sodisfatt l-aktar fit-territorju tal-
Unjoni. Dan ikun jinvolvi tnaqqis fl-
emissjonijiet tad-CO2 sal-2050 għas-settur 
tal-enerġija, fl-industrija, fit-trasport, fis-
settur residenzjali, fis-servizzi, u f’setturi 
oħrajn.

Or. de

Emenda 1452
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-pjan direzzjonali lejn ekonomija 
kompetittiva b’livell baxx ta’ karbonju fl-
205027 juri li t-tnaqqis immirat fl-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
jkollu jiġi sodisfatt l-aktar fit-territorju tal-
Unjoni. Dan ikun jinvolvi tnaqqis fl-
emissjonijiet tad-CO2 ta’ aktar minn 90 % 

Il-pjan direzzjonali lejn ekonomija 
kompetittiva b’livell baxx ta’ emissjonijiet
fl-205027 juri li t-tnaqqis immirat fl-
emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra 
jkollu jiġi sodisfatt l-aktar fit-territorju tal-
Unjoni. Dan ikun jinvolvi tnaqqis fl-
emissjonijiet tad-CO2 ta’ aktar minn 90 % 
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sal-2050 għas-settur tal-enerġija, ta’ aktar 
minn 80 % fl-industrija, ta’ mill-inqas 
60 % fit-trasport u ta’ madwar 90 % fis-
settur residenzjali u s-servizzi.

sal-2050 għas-settur tal-enerġija, ta’ aktar 
minn 80 % fl-industrija, ta’ mill-inqas 
60 % fit-trasport u ta’ madwar 90 % fis-
settur residenzjali u s-servizzi.

Or. en

Emenda 1453
Ioannis A. Tsoukalas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 
Dawn għandhom jimxu id f’id ma’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm fir-
rigward tal-provvista u kemm tad-
domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju; 
għaldaqstant, parti sinifikanti mill-baġit 
taħt din l-isfida soċjetali għandha 
tintnefaq biex jiġu appoġġati r-riċerka u l-
innovazzjoni fl-enerġija rinnovabbli, id-
distribuzzjoni tal-enerġija, il-grilji 
intelliġenti, il-ħżin tal-enerġija u l-
effiċjenza tal-enerġija. Dawn għandhom 
jimxu id f’id ma’ soluzzjonijiet mhux 
teknoloġiċi kemm fir-rigward tal-provvista 
u kemm tad-domanda. Dan kollu għandu 
jkun parti minn politika integrata ta’ livell 
baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju, inkluża 
l-kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li se jikkontribwixxu għar-reazzjonijiet 
għall-isfidi tal-enerġija u li jistgħu jiġu 
adottati b’mod wiesa’ inklużi fis-swieq 
Ewropej u internazzjonali u li tiġi stabbilita 
ġestjoni intelliġenti tad-domanda bbażata 
fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija miftuħ u 
trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni intelliġenti 
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tal-effiċjenza fl-enerġija.

Or. en

Emenda 1454
Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 
Dawn għandhom jimxu id f’id ma’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm fir-
rigward tal-provvista u kemm tad-
domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju; 
peress li l-effiċjenza tal-enerġija u l-
enerġija rinnovabbli huma għażliet ta’ 
"no regrets", għall-kisba tal-miri ta’ 
dekarbonizzazzjoni, mill-inqas 75% tal-
baġit taħt din l-isfida soċjetali għandhom 
ikunu allokalti għal dawn it-teknoloġiji. 
Dawn għandhom jimxu id f’id ma’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm fir-
rigward tal-provvista u kemm tad-
domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Pjan Direzzjonali tal-Enerġija tal-KE jenfasizza l-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza tal-
enerġija bħala parti mix-xenarji kollha tiegħu mmirati biex jintlaħqu l-miri ta’ 
dekarbonizzazzjoni għall-2050. Sabiex l-Ewropa jirnexxielha tikseb dan, hemm bżonn ta’ 
appoġġ sinifikanti fir-riċerka u l-innovazzjoni.

Emenda 1455
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 
Dawn għandhom jimxu id f’id ma’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm fir-
rigward tal-provvista u kemm tad-
domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 
Għandha tingħata attenzjoni speċjali 
għar-riċerka, l-iżvilupp u d-diffużjoni ta’ 
ġeneraturi tal-enerġija fuq skala żgħira u 
makro. Dawn għandhom jimxu id f’id ma’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm fir-
rigward tal-provvista u kemm tad-
domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

Or. en
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Emenda 1456
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 
Dawn għandhom jimxu id f’id ma’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm fir-
rigward tal-provvista u kemm tad-
domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 
Dawn għandhom jimxu id f’id ma’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm fir-
rigward tal-provvista u kemm tad-
domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija, 
li se jgħinu r-reazzjoni għall-isfidi tal-
enerġija, speċjalment minħabba l-
integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli, u li 
jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Orizzont 2020 għandu jindirizza teknoloġiji tal-enerġija bħalma huma l-ħażniet tal-
elettriku li b’mod importanti se jgħinu biex tiġi indirizzata l-varjabilità tas-Sorsi tal-Enerġija 
Rinnovabbli.

Emenda 1457
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 
Dawn għandhom jimxu id f’id ma’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm fir-
rigward tal-provvista u kemm tad-
domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 
Dawn għandhom jimxu id f’id ma’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm fir-
rigward tal-provvista u kemm tad-
domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija, 
li jistgħu jgħinu biex jiġu indirizzati l-
isfidi tal-enerġija, speċjalment rigward l-
integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli u li 
jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Orizzont 2020 għandu jindirizza teknoloġiji tal-enerġija bħalma huma l-ħażniet tal-
elettriku li jistgħu jpattu għall-varjabilità tal-enerġija rinnovabbli.

Emenda 1458
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 
Dawn għandhom jimxu id f’id ma’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm fir-
rigward tal-provvista u kemm tad-
domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 
Dawn għandhom jimxu id f’id ma’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm fir-
rigward tal-provvista u kemm tad-
domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija, 
li se jikkontribwixxu biex jiġu indirizzati 
l-isfidi tal-enerġija, prinċipalment b’rabta 
mal-integrazzjoni tal-enerġija 
rinnovabbli, u li jistgħu jiġu adottati 
b’mod wiesa’ inklużi fis-swieq Ewropej u 
internazzjonali u li tiġi stabbilita ġestjoni 
intelliġenti tad-domanda bbażata fuq suq 
tal-kummerċ tal-enerġija miftuħ u 
trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni intelliġenti 
tal-effiċjenza fl-enerġija.

Or. en

Emenda 1459
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
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enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 
Dawn għandhom jimxu id f’id ma’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm fir-
rigward tal-provvista u kemm tad-
domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

enerġija effiċjenti, sikuri u siguri u
affidabbli b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-
karbonju, inklużi teknoloġiji għall-ħżin 
tal-elettriku; Dawn għandhom jimxu id 
f’id ma’ soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi 
kemm fir-rigward tal-provvista u kemm 
tad-domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti u siguri fl-
enerġija li jistgħu jiġu adottati b’mod 
wiesa’ inklużi fis-swieq Ewropej u 
internazzjonali u li tiġi stabbilita ġestjoni 
intelliġenti tad-domanda bbażata fuq suq 
tal-kummerċ tal-enerġija miftuħ u 
trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni intelliġenti 
tal-effiċjenza u tas-sigurtà fl-enerġija.

Or. en

Emenda 1460
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 
Dawn għandhom jimxu id f’id ma’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm fir-
rigward tal-provvista u kemm tad-
domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet. Dawn 
għandhom jimxu id f’id ma’ soluzzjonijiet 
mhux teknoloġiċi kemm fir-rigward tal-
provvista u kemm tad-domanda. Dan kollu 
għandu jkun parti minn politika integrata 
ta’ livell baxx ta’ emissjonijiet, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
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b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

Or. en

Emenda 1461
Oreste Rossi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 
Dawn għandhom jimxu id f’id ma’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm fir-
rigward tal-provvista u kemm tad-
domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq, bi prezzijiet aċċessibbli, ta’ 
teknoloġiji u servizzi tal-enerġija effiċjenti, 
sikuri u affidabbli b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju. Dawn 
għandhom jimxu id f’id ma’ soluzzjonijiet 
mhux teknoloġiċi kemm fir-rigward tal-
provvista u kemm tad-domanda. Dan kollu 
għandu jkun parti minn politika integrata 
ta’ livell baxx ta’ emissjonijiet tal-
karbonju, inkluża l-kontroll ta’ teknoloġiji 
abilitanti ewlenin, b’mod partikolari, 
soluzzjonijiet tal-ICT u manifattura, 
ipproċessar u materjali avvanzati. L-għan 
huwa li jiġu prodotti teknoloġiji u servizzi 
effiċjenti fl-enerġija li jistgħu jiġu adottati 
b’mod wiesa’ inklużi fis-swieq Ewropej u 
internazzjonali u li tiġi stabbilita ġestjoni 
intelliġenti tad-domanda bbażata fuq suq 
tal-kummerċ tal-enerġija miftuħ u 
trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni intelliġenti 
tal-effiċjenza fl-enerġija.
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Or. it

Emenda 1462
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 
Dawn għandhom jimxu id f’id ma’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm fir-
rigward tal-provvista u kemm tad-
domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji, inkluż il-gass, u 
servizzi tal-enerġija effiċjenti, sikuri u 
affidabbli b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-
karbonju. Dawn għandhom jimxu id f’id 
ma’ soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm 
fir-rigward tal-provvista u kemm tad-
domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

Or. en

Emenda 1463
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-
karbonju. Dawn għandhom jimxu id f’id 
ma’ soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm 
fir-rigward tal-provvista u kemm tad-
domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija rinnovabbli effiċjenti, sikuri u 
affidabbli. Dawn għandhom jimxu id f’id 
ma’ soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm 
fir-rigward tal-provvista u kemm tad-
domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

Or. en

Emenda 1464
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 
Dawn għandhom jimxu id f’id ma’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm fir-
rigward tal-provvista u kemm tad-

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 
Dawn għandhom jimxu id f’id ma’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm fir-
rigward tal-provvista u kemm tad-
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domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata u sostenibbli ta’ 
livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju, 
inkluża l-kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti 
ewlenin, b’mod partikolari, soluzzjonijiet 
tal-ICT u manifattura, ipproċessar u 
materjali avvanzati. L-għan huwa li jiġu 
prodotti teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-
enerġija li jistgħu jiġu adottati b’mod 
wiesa’ inklużi fis-swieq Ewropej u 
internazzjonali u li tiġi stabbilita ġestjoni 
intelliġenti tad-domanda bbażata fuq suq 
tal-kummerċ tal-enerġija miftuħ u 
trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni intelliġenti 
tal-effiċjenza fl-enerġija.

Or. en

Emenda 1465
Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jinkiseb dan it-tnaqqis, jeħtieġ li 
jsiru investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 
Dawn għandhom jimxu id f’id ma’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm fir-
rigward tal-provvista u kemm tad-
domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 

Sabiex jinkiseb it-tnaqqis, jeħtieġ li jsiru 
investimenti sinifikanti fir-riċerka, l-
iżvilupp, id-dimostrazzjoni u d-diffużjoni 
fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi tal-
enerġija effiċjenti, sikuri u affidabbli 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju. 
Dawn għandhom jimxu id f’id ma’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi kemm fir-
rigward tal-provvista u kemm tad-
domanda. Dan kollu għandu jkun parti 
minn politika integrata ta’ livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, inkluża l-
kontroll ta’ teknoloġiji abilitanti ewlenin, 
b’mod partikolari, soluzzjonijiet tal-ICT u 
manifattura, ipproċessar u materjali 
avvanzati. L-għan huwa li jiġu prodotti 
teknoloġiji u servizzi effiċjenti fl-enerġija 
li jistgħu jiġu adottati b’mod wiesa’ inklużi 
fis-swieq Ewropej u internazzjonali u li tiġi 
stabbilita ġestjoni intelliġenti tad-domanda 
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bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

bbażata fuq suq tal-kummerċ tal-enerġija 
miftuħ u trasparenti u sistemi ta’ ġestjoni 
intelliġenti tal-effiċjenza fl-enerġija.

Or. de

Emenda 1466
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-teknoloġiji u s-soluzzjonijiet ġodda 
għandhom jikkompetu fuq il-prezz u l-
affidabbiltà It-teknoloġiji u s-soluzzjonijiet 
ġodda għandhom jikkompetu fuq il-prezz u 
l-affidabbiltà kontra sistemi tal-enerġija 
ferm ottimizzati b’operaturi u teknoloġiji 
stabbiliti sew. Ir-riċerka u l-innovazzjoni 
huma importanti ħafna biex jagħmlu lil 
dawn is-sorsi tal-enerġija l-ġodda, aktar
nodfa, b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-
karbonju u aktar effiċjenti kummerċjalment 
attraenti fuq l-iskala meħtieġa. La l-
industrija waħedha, u lanqas l-Istati 
Membri individwalment, ma huma kapaċi 
jġorru l-ispejjeż u r-riskji, li l-katalizzaturi 
ewlenin tagħhom (transizzjoni lejn 
ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
tal-karbonju, li tipprovdi enerġija bi prezz 
raġonevoli u sikura) huma barra mis-suq.

It-teknoloġiji u s-soluzzjonijiet ġodda 
għandhom jikkompetu ma’ sistemi tal-
enerġija mfassla għal operaturi u 
teknoloġiji storiċi li sal-lum ibbenefikaw 
minn livelli għoljin ta’ sussidji u 
finanzjament tar-riċerka. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni huma importanti ħafna biex 
jagħmlu lil dawn is-sorsi tal-enerġija l-
ġodda, nodfa, b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
tal-karbonju u aktar effiċjenti 
kummerċjalment attraenti fuq l-iskala 
meħtieġa. Għalhekk, il-finanzjament 
għar-riċerka u l-iżvilupp tat-teknoloġija 
għall-fjuwils fossili mhuwiex eliġibbli fl-
ambitu ta' din l-isfida soċjetali. La l-
industrija waħedha, u lanqas l-Istati 
Membri individwalment, ma huma kapaċi
jġorru l-ispejjeż u r-riskji, li l-katalizzaturi 
ewlenin tagħhom (transizzjoni lejn 
ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
tal-karbonju, li tipprovdi enerġija bi prezz 
raġonevoli u sikura) huma barra mis-suq.

Or. en

Emenda 1467
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Kent Johansson

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

It-teknoloġiji u s-soluzzjonijiet ġodda 
għandhom jikkompetu fuq il-prezz u l-
affidabbiltà It-teknoloġiji u s-soluzzjonijiet 
ġodda għandhom jikkompetu fuq il-prezz u 
l-affidabbiltà kontra sistemi tal-enerġija 
ferm ottimizzati b’operaturi u teknoloġiji 
stabbiliti sew. Ir-riċerka u l-innovazzjoni 
huma importanti ħafna biex jagħmlu lil 
dawn is-sorsi tal-enerġija l-ġodda, aktar 
nodfa, b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-
karbonju u aktar effiċjenti kummerċjalment 
attraenti fuq l-iskala meħtieġa. La l-
industrija waħedha, u lanqas l-Istati 
Membri individwalment, ma huma kapaċi 
jġorru l-ispejjeż u r-riskji, li l-katalizzaturi 
ewlenin tagħhom (transizzjoni lejn 
ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
tal-karbonju, li tipprovdi enerġija bi prezz 
raġonevoli u sikura) huma barra mis-suq.

It-teknoloġiji u s-soluzzjonijiet ġodda 
għandhom jikkompetu f’sistemi tal-
enerġija mfassla għal operaturi u 
teknoloġiji storiċi li sal-lum assorbew il-
maġġoranza enormi tas-sussidji u l-
finanzjament tad-dinja u tal-Ewropa 
għar-riċerka. Ir-riċerka u l-innovazzjoni 
huma importanti ħafna biex jagħmlu lil 
dawn is-sorsi tal-enerġija l-ġodda, aktar 
nodfa, b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-
karbonju u aktar effiċjenti kummerċjalment 
attraenti fuq l-iskala meħtieġa, u 
għaldaqstant il-finanzjament għar-riċerka 
u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji tal-fjuwils 
fossili mhuwiex eliġibbli taħt din l-isfida 
soċjetali. La l-industrija waħedha, u lanqas 
l-Istati Membri individwalment, ma huma 
kapaċi jġorru l-ispejjeż u r-riskji, li l-
katalizzaturi ewlenin tagħhom (transizzjoni 
lejn ekonomija b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, li tipprovdi 
enerġija bi prezz raġonevoli u sikura) huma 
barra mis-suq.

Or. en

Emenda 1468
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-teknoloġiji u s-soluzzjonijiet ġodda 
għandhom jikkompetu fuq il-prezz u l-
affidabbiltà It-teknoloġiji u s-soluzzjonijiet 
ġodda għandhom jikkompetu fuq il-prezz u 
l-affidabbiltà kontra sistemi tal-enerġija 
ferm ottimizzati b’operaturi u teknoloġiji 
stabbiliti sew. Ir-riċerka u l-innovazzjoni 
huma importanti ħafna biex jagħmlu lil 

It-teknoloġiji u s-soluzzjonijiet ġodda 
għandhom jikkompetu f’sistemi tal-
enerġija mfassla għal operaturi u 
teknoloġiji storiċi li sal-lum assorbew il-
maġġoranza enormi tas-sussidji tad-dinja
u tal-Ewropa għar-riċerka. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni huma importanti ħafna biex 
jagħmlu sorsi tal-enerġija ġodda, aktar 
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dawn is-sorsi tal-enerġija l-ġodda, aktar 
nodfa, b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-
karbonju u aktar effiċjenti 
kummerċjalment attraenti fuq l-iskala 
meħtieġa. La l-industrija waħedha, u lanqas 
l-Istati Membri individwalment, ma huma 
kapaċi jġorru l-ispejjeż u r-riskji, li l-
katalizzaturi ewlenin tagħhom (transizzjoni 
lejn ekonomija b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, li tipprovdi 
enerġija bi prezz raġonevoli u sikura) huma 
barra mis-suq.

nodfa, rinnovabbli u aktar effiċjenti 
kummerċjalment attraenti fuq l-iskala 
meħtieġa. La l-industrija waħedha, u lanqas 
l-Istati Membri individwalment, ma huma 
kapaċi jġorru l-ispejjeż u r-riskji, li l-
katalizzaturi ewlenin tagħhom (transizzjoni 
lejn ekonomija b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, li tipprovdi 
enerġija bi prezz raġonevoli u sikura) huma 
barra mis-suq.

Or. en

Emenda 1469
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-teknoloġiji u s-soluzzjonijiet ġodda 
għandhom jikkompetu fuq il-prezz u l-
affidabbiltà It-teknoloġiji u s-soluzzjonijiet 
ġodda għandhom jikkompetu fuq il-prezz u 
l-affidabbiltà kontra sistemi tal-enerġija 
ferm ottimizzati b’operaturi u teknoloġiji 
stabbiliti sew. Ir-riċerka u l-innovazzjoni 
huma importanti ħafna biex jagħmlu lil 
dawn is-sorsi tal-enerġija l-ġodda, aktar 
nodfa, b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-
karbonju u aktar effiċjenti 
kummerċjalment attraenti fuq l-iskala 
meħtieġa. La l-industrija waħedha, u lanqas 
l-Istati Membri individwalment, ma huma 
kapaċi jġorru l-ispejjeż u r-riskji, li l-
katalizzaturi ewlenin tagħhom (transizzjoni 
lejn ekonomija b’livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju, li tipprovdi 
enerġija bi prezz raġonevoli u sikura) huma 
barra mis-suq.

It-teknoloġiji u s-soluzzjonijiet ġodda 
għandhom jikkompetu fuq il-prezz u l-
affidabbiltà kontra sistemi tal-enerġija ferm 
ottimizzati b’operaturi u teknoloġiji 
stabbiliti sew. Ir-riċerka u l-innovazzjoni 
huma importanti ħafna biex jagħmlu lil 
dawn is-sorsi tal-enerġija l-ġodda, aktar 
nodfa, b’livell baxx ta’ emissjonijiet u 
aktar effiċjenti kummerċjalment attraenti 
fuq l-iskala meħtieġa. La l-industrija 
waħedha, u lanqas l-Istati Membri 
individwalment, ma huma kapaċi jġorru l-
ispejjeż u r-riskji, li l-katalizzaturi ewlenin 
tagħhom (transizzjoni lejn ekonomija 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet, li tipprovdi 
enerġija bi prezz raġonevoli u sikura) huma 
barra mis-suq.

Or. en
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Emenda 1470
Nuno Teixeira

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aċċellerazzjoni ta’ dan l-iżvilupp se tkun 
teħtieġ approċċ strateġiku fil-livell tal-
Unjoni, li tkopri l-provvista, id-domanda u 
l-użu tal-enerġija fil-bini, servizzi, trasport 
u ktajjen tal-valur industrijali. Dan se 
jinkludi allinjament tar-riżorsi madwar l-
Unjoni, inklużi l-fondi tal-politika ta’ 
koeżjoni, b’mod partikolari permezz tal-
istrateġiji nazzjonali u reġjonali għall-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, l-iskemi 
għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet 
(ETS), l-akkwist pubbliku u mekkaniżmi 
oħra ta’ ffinanzjar. Din se teħtieġ ukoll 
politiki regolatorji u ta’ skjerament tal-
enerġija rinnovabbli u effiċjenza fl-
enerġija, assistenza teknika mfassla skont 
il-bżonn u bini ta’ kapaċitajiet sabiex 
jitneħħew ostakli mhux teknoloġiċi.

L-aċċellerazzjoni ta’ dan l-iżvilupp se tkun 
teħtieġ approċċ strateġiku fil-livell tal-
Unjoni, li tkopri l-provvista, id-domanda u 
l-użu tal-enerġija fil-bini, servizzi, trasport 
u ktajjen tal-valur industrijali. Dan se 
jinkludi allinjament tar-riżorsi madwar l-
Unjoni, inklużi l-fondi tal-politika ta’ 
koeżjoni, b’mod partikolari permezz tal-
istrateġiji nazzjonali u reġjonali għall-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, l-iskemi 
għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet 
(ETS), l-akkwist pubbliku u mekkaniżmi 
oħra ta’ ffinanzjar. Din se teħtieġ ukoll 
politiki regolatorji u ta’ skjerament tal-
enerġija rinnovabbli u effiċjenza fl-
enerġija, assistenza teknika mfassla skont 
il-bżonn u bini ta’ kapaċitajiet sabiex 
jitneħħew ostakli mhux teknoloġiċi. Fir-
rigward tar-reġjuni ultraperiferiċi, 
għandha titqies il-possibilità ta' inċentivi 
biex tippermettilhom jiżviluppaw sorsi tal-
enerġija rinovabbli u b'hekk jisfruttaw il-
potenzjal tal-enerġija alternattiva 
tagħhom filwaqt li jnaqqsu d-dipendenza 
tagħhom fuq l-enerġija fossili.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Kif propost fil-Komunikazzjoni riċenti tal-Kummissjoni tal-20 ta' Ġunju 2012 dwar ir-reġjuni 
ultraperiferiċi (COM(2012)0287), se jiġu studjati l-possibilitajiet taħt il-Fondi Strutturali bl-
għan li jiffinanzjaw l-enerġija rinovabbli u l-effiċjenza tal-enerġija msaħħa b'mod li jkun 
immirat għal dawk ir-reġjuni b'karatteristiċi u ħiġijiet speċifiċi.
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Emenda 1471
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aċċellerazzjoni ta’ dan l-iżvilupp se tkun 
teħtieġ approċċ strateġiku fil-livell tal-
Unjoni, li tkopri l-provvista, id-domanda u 
l-użu tal-enerġija fil-bini, servizzi, trasport 
u ktajjen tal-valur industrijali. Dan se 
jinkludi allinjament tar-riżorsi madwar l-
Unjoni, inklużi l-fondi tal-politika ta’ 
koeżjoni, b’mod partikolari permezz tal-
istrateġiji nazzjonali u reġjonali għall-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, l-iskemi 
għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet
(ETS), l-akkwist pubbliku u mekkaniżmi 
oħra ta’ ffinanzjar. Din se teħtieġ ukoll 
politiki regolatorji u ta’ skjerament tal-
enerġija rinnovabbli u effiċjenza fl-
enerġija, assistenza teknika mfassla skont 
il-bżonn u bini ta’ kapaċitajiet sabiex 
jitneħħew ostakli mhux teknoloġiċi.

L-aċċellerazzjoni ta’ dan l-iżvilupp se tkun 
teħtieġ approċċ strateġiku fil-livell tal-
Unjoni, li tkopri l-provvista, id-domanda u 
l-użu tal-enerġija fil-bini, servizzi, trasport 
u ktajjen tal-valur industrijali. Dan se 
jinkludi allinjament tar-riżorsi madwar l-
Unjoni, inklużi l-fondi tal-politika ta’ 
koeżjoni, b’mod partikolari permezz tal-
istrateġiji nazzjonali u reġjonali għall-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, l-iskemi 
għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet 
(ETS), l-akkwist pubbliku u mekkaniżmi 
oħra ta’ ffinanzjar. Din se teħtieġ ukoll 
politiki regolatorji u ta’ skjerament għall-
enerġija rinnovabbli, u għall-effiċjenza u 
s-sigurtà tal-enerġija, assistenza teknika 
mfassla skont il-bżonn u bini ta’ 
kapaċitajiet sabiex jitneħħew ostakli mhux 
teknoloġiċi.

Or. en

Emenda 1472
Judith A. Merkies, Norbert Glante

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Pjan tat-Teknoloġija Enerġetika 
Strateġika (Pjan SET) joffri dan l-approċċ 
strateġiku. Huwa jipprovdi aġenda fit-tul 
sabiex jiġu indirizzati l-ostakli prinċipali
għall-innovazzjoni li qed jiffaċċjaw it-
teknoloġiji tal-enerġija fir-riċerka fil-
fruntiera u R&Ż/stadji tal-prova ta’ 
kunċett, u għall-istadju ta’ dimostrazzjoni 

Il-Pjan tat-Teknoloġija Enerġetika 
Strateġika (Pjan SET) joffri dan l-approċċ 
strateġiku. Huwa jipprovdi aġenda fit-tul 
sabiex jiġu indirizzati l-ostakli prinċipali 
għall-innovazzjoni li qed jiffaċċjaw it-
teknoloġiji tal-enerġija fir-riċerka fil-
fruntiera u R&Ż/stadji tal-prova ta’ 
kunċett, u għall-istadju ta’ dimostrazzjoni 
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meta l-kumpaniji jfittxu kapital sabiex 
jiffinanzjaw proġetti kbar, l-ewwel tat-tip 
tagħhom u biex jiftħu l-proċess ta’ 
skjerament tas-suq.

meta l-kumpaniji jfittxu kapital sabiex 
jiffinanzjaw proġetti kbar, l-ewwel tat-tip 
tagħhom u biex jiftħu l-proċess ta’ 
skjerament tas-suq. Minbarra l-bosta 
teknoloġiji rappreżentati fil-Pjan SET, 
teknoloġiji emerġenti ġodda oħrajn, 
b’potenzjal ta’ tfixkil, mhux se jiġu 
injorati.

Or. en

Emenda 1473
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-perspettiva tal-ottimizzazzjoni tar-
riżorsi, l-adozzjoni ta’ linji baġitarji 
separati għal kull teknoloġija imsemmija 
fil-pjan SET tipprovdi valur miżjud 
Ewropew.

Or. it

Emenda 1474
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riżorsi meħtieġa għall-implimentazzjoni 
tal-Pjan SET kollu ġew stmati għal 
EUR 8 biljun fis-sena matul l-10 snin li 
ġejjin28. Dan huwa ferm lil hinn mill-
kapaċità tal-Istati Membri individwali jew 
il-partijiet interessati ta’ riċerka u 
industrijali waħedhom. L-investimenti fir-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-Unjoni 
huma meħtieġa, flimkien mal-

Ir-riżorsi meħtieġa għall-implimentazzjoni 
tal-Pjan SET kollu ġew stmati għal 
EUR 8 biljun fis-sena matul l-10 snin li 
ġejjin28. Dan huwa ferm lil hinn mill-
kapaċità tal-Istati Membri individwali jew 
il-partijiet interessati ta’ riċerka u 
industrijali waħedhom. L-investimenti fir-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-Unjoni 
huma meħtieġa, flimkien mal-
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mobilizzazzjoni tal-isforzi madwar l-
Ewropa fil-forma ta’ implimentazzjoni 
konġunta u tqassim tar-riskju u l- kapaċità. 
Il-finanzjament tal-Unjoni fir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-enerġija għalhekk se 
jikkumplimenta l-attivitajiet tal-Istati 
Membri billi jiffoka fuq attivitajiet b’valur 
ċar miżjud tal-Unjoni, b’mod partikolari 
dawk b’potenzjal għoli ta’ ingranaġġ tar-
riżorsi nazzjonali. L-azzjonijiet fil-livell 
tal-Unjoni għandhom jappoġġaw ukoll 
programmi ta’ riskju għoli, prezz għoli u 
għal żmien twil li jmorru lil hinn milli 
jistgħu jagħmlu Stati Membri individwali, 
jgħaqqdu l-isforzi sabiex jitnaqqsu r-riskji 
ta’ investiment fl-attivitajiet fuq skala kbira 
bħad-dimostrazzjoni industrijali u 
jiżviluppaw soluzzjonijiet ta’ enerġija 
interoperabbli madwar l-Ewropa kollha.

mobilizzazzjoni tal-isforzi madwar l-
Ewropa fil-forma ta’ implimentazzjoni 
konġunta u tqassim tar-riskju u l- kapaċità. 
Il-finanzjament tal-Unjoni fir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-enerġija għalhekk se 
jikkumplimenta l-attivitajiet tal-Istati 
Membri billi jiffoka fuq attivitajiet b’valur 
ċar miżjud tal-Unjoni, b’mod partikolari 
dawk b’potenzjal għoli ta’ ingranaġġ tar-
riżorsi nazzjonali. L-azzjonijiet fil-livell 
tal-Unjoni għandhom jappoġġaw ukoll 
programmi ta’ riskju għoli, prezz għoli u 
għal żmien twil li jmorru lil hinn milli 
jistgħu jagħmlu Stati Membri individwali, 
jgħaqqdu l-isforzi sabiex jitnaqqsu r-riskji 
ta’ investiment fl-attivitajiet fuq skala kbira 
bħad-dimostrazzjoni industrijali u 
jiżviluppaw soluzzjonijiet ta’ enerġija 
interoperabbli madwar l-Ewropa kollha. Il-
finanzjament tal-Unjoni Ewropea għandu 
jintuża biss biex tiġi ffinanzjata 
teknoloġija sostenibbli, b’konformità mal-
għanijiet fit-tul tal-Unjoni Ewropea 
rigward il-klima u l-enerġija.

Or. en

Emenda 1475
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riżorsi meħtieġa għall-implimentazzjoni 
tal-Pjan SET kollu ġew stmati għal
EUR 8 biljun fis-sena matul l-10 snin li 
ġejjin28. Dan huwa ferm lil hinn mill-
kapaċità tal-Istati Membri individwali jew 
il-partijiet interessati ta’ riċerka u 
industrijali waħedhom. L-investimenti fir-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-Unjoni 
huma meħtieġa, flimkien mal-
mobilizzazzjoni tal-isforzi madwar l-

Ir-riżorsi meħtieġa għall-implimentazzjoni 
tal-Pjan SET kollu ġew stmati għal 
EUR 8 biljun fis-sena matul l-10 snin li 
ġejjin28. Dan huwa ferm lil hinn mill-
kapaċità tal-Istati Membri individwali jew 
il-partijiet interessati ta’ riċerka u 
industrijali waħedhom. L-investimenti fir-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-Unjoni 
huma meħtieġa, flimkien mal-
mobilizzazzjoni tal-isforzi madwar l-
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Ewropa fil-forma ta’ implimentazzjoni 
konġunta u tqassim tar-riskju u l- kapaċità. 
Il-finanzjament tal-Unjoni fir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-enerġija għalhekk se 
jikkumplimenta l-attivitajiet tal-Istati 
Membri billi jiffoka fuq attivitajiet b’valur 
ċar miżjud tal-Unjoni, b’mod partikolari 
dawk b’potenzjal għoli ta’ ingranaġġ tar-
riżorsi nazzjonali. L-azzjonijiet fil-livell 
tal-Unjoni għandhom jappoġġaw ukoll 
programmi ta’ riskju għoli, prezz għoli u 
għal żmien twil li jmorru lil hinn milli 
jistgħu jagħmlu Stati Membri individwali, 
jgħaqqdu l-isforzi sabiex jitnaqqsu r-riskji 
ta’ investiment fl-attivitajiet fuq skala 
kbira bħad-dimostrazzjoni industrijali u 
jiżviluppaw soluzzjonijiet ta’ enerġija 
interoperabbli madwar l-Ewropa kollha.

Ewropa fil-forma ta’ implimentazzjoni 
konġunta u tqassim tar-riskju u l- kapaċità. 
Il-finanzjament tal-Unjoni fir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-enerġija għalhekk se 
jikkumplimenta l-attivitajiet tal-Istati 
Membri billi jiffoka fuq attivitajiet b’valur 
ċar miżjud tal-Unjoni, b’mod partikolari 
dawk b’potenzjal għoli ta’ ingranaġġ tar-
riżorsi nazzjonali, ħolqien tal-impjiegi u 
użu ta’ sorsi tal-enerġija sikuri u nodfa. 
L-azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni għandhom 
jappoġġaw ukoll programmi li jappoġġaw 
l-implimentazzjoni l-għanijiet tal-
Ewropa 2020 li jmorru lil hinn milli jistgħu 
jagħmlu Stati Membri individwali, 
jgħaqqdu l-isforzi sabiex jitnaqqsu r-riskji 
ta’ investiment fl-attivitajiet bħad-
dimostrazzjoni industrijali u jiżviluppaw 
soluzzjonijiet ta’ enerġija interoperabbli 
madwar l-Ewropa kollha.

Or. en

Emenda 1476
Ioannis A. Tsoukalas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riżorsi meħtieġa għall-implimentazzjoni 
tal-Pjan SET kollu ġew stmati għal 
EUR 8 biljun fis-sena matul l-10 snin li 
ġejjin28. Dan huwa ferm lil hinn mill-
kapaċità tal-Istati Membri individwali jew 
il-partijiet interessati ta’ riċerka u 
industrijali waħedhom. L-investimenti fir-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-Unjoni 
huma meħtieġa, flimkien mal-
mobilizzazzjoni tal-isforzi madwar l-
Ewropa fil-forma ta’ implimentazzjoni 
konġunta u tqassim tar-riskju u l- kapaċità. 
Il-finanzjament tal-Unjoni fir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-enerġija għalhekk se 
jikkumplimenta l-attivitajiet tal-Istati 

Ir-riżorsi meħtieġa għall-implimentazzjoni 
tal-Pjan SET kollu ġew stmati għal 
EUR 8 biljun fis-sena matul l-10 snin li 
ġejjin28. Dan huwa ferm lil hinn mill-
kapaċità tal-Istati Membri individwali jew 
il-partijiet interessati ta’ riċerka u 
industrijali waħedhom. L-investimenti fir-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-Unjoni 
huma meħtieġa, flimkien mal-
mobilizzazzjoni tal-isforzi madwar l-
Ewropa fil-forma ta’ implimentazzjoni 
konġunta u tqassim tar-riskju u l- kapaċità. 
Il-finanzjament tal-Unjoni fir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-enerġija għalhekk se 
jikkumplimenta u jżid l-attivitajiet tal-Istati 
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Membri billi jiffoka fuq attivitajiet b’valur 
ċar miżjud tal-Unjoni, b’mod partikolari 
dawk b’potenzjal għoli ta’ ingranaġġ tar-
riżorsi nazzjonali. L-azzjonijiet fil-livell 
tal-Unjoni għandhom jappoġġaw ukoll 
programmi ta’ riskju għoli, prezz għoli u 
għal żmien twil li jmorru lil hinn milli 
jistgħu jagħmlu Stati Membri individwali, 
jgħaqqdu l-isforzi sabiex jitnaqqsu r-riskji 
ta’ investiment fl-attivitajiet fuq skala kbira 
bħad-dimostrazzjoni industrijali u 
jiżviluppaw soluzzjonijiet ta’ enerġija 
interoperabbli madwar l-Ewropa kollha.

Membri billi jiffoka fuq attivitajiet b’valur 
ċar miżjud tal-Unjoni, b’mod partikolari 
dawk b’potenzjal għoli ta’ ingranaġġ tar-
riżorsi nazzjonali  u se joħloq ekonomiji u 
effiċjenzi ta’ skala. L-azzjonijiet fil-livell 
tal-Unjoni għandhom jappoġġaw ukoll 
programmi ta’ riskju għoli, prezz għoli u 
għal żmien twil li jmorru lil hinn milli 
jistgħu jagħmlu Stati Membri individwali, 
jgħaqqdu l-isforzi sabiex jitnaqqsu r-riskji 
ta’ investiment fl-attivitajiet fuq skala kbira 
bħad-dimostrazzjoni industrijali u 
jiżviluppaw soluzzjonijiet ta’ enerġija 
interoperabbli madwar l-Ewropa kollha.

Or. en

Emenda 1477
Judith A. Merkies

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riżorsi meħtieġa għall-implimentazzjoni 
tal-Pjan SET kollu ġew stmati għal 
EUR 8 biljun fis-sena matul l-10 snin li 
ġejjin28. Dan huwa ferm lil hinn mill-
kapaċità tal-Istati Membri individwali jew 
il-partijiet interessati ta’ riċerka u 
industrijali waħedhom. L-investimenti fir-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-Unjoni 
huma meħtieġa, flimkien mal-
mobilizzazzjoni tal-isforzi madwar l-
Ewropa fil-forma ta’ implimentazzjoni 
konġunta u tqassim tar-riskju u l- kapaċità. 
Il-finanzjament tal-Unjoni fir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-enerġija għalhekk se
jikkumplimenta l-attivitajiet tal-Istati 
Membri billi jiffoka fuq attivitajiet b’valur 
ċar miżjud tal-Unjoni, b’mod partikolari 
dawk b’potenzjal għoli ta’ ingranaġġ tar-
riżorsi nazzjonali. L-azzjonijiet fil-livell 
tal-Unjoni għandhom jappoġġaw ukoll 
programmi ta’ riskju għoli, prezz għoli u 

Ir-riżorsi meħtieġa għall-implimentazzjoni 
tal-Pjan SET kollu ġew stmati għal 
EUR 8 biljun fis-sena matul l-10 snin li 
ġejjin28. Dan huwa ferm lil hinn mill-
kapaċità tal-Istati Membri individwali jew 
il-partijiet interessati ta’ riċerka u 
industrijali waħedhom. L-investimenti fir-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell tal-Unjoni 
huma meħtieġa, flimkien mal-
mobilizzazzjoni tal-isforzi madwar l-
Ewropa fil-forma ta’ implimentazzjoni 
konġunta u tqassim tar-riskju u l- kapaċità. 
Il-finanzjament tal-Unjoni fir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-enerġija għalhekk se 
jiffoka fuq attivitajiet, ta’ fuq skala żgħira 
sa kbira, b’valur ċar miżjud tal-Unjoni, 
b’mod partikolari dawk b’potenzjal għoli 
ta’ ingranaġġ tar-riżorsi nazzjonali. L-
azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni għandhom 
jappoġġaw ukoll programmi ta’ riskju 
għoli, prezz għoli u għal żmien twil li 
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għal żmien twil li jmorru lil hinn milli 
jistgħu jagħmlu Stati Membri individwali, 
jgħaqqdu l-isforzi sabiex jitnaqqsu r-riskji 
ta’ investiment fl-attivitajiet fuq skala kbira 
bħad-dimostrazzjoni industrijali u 
jiżviluppaw soluzzjonijiet ta’ enerġija 
interoperabbli madwar l-Ewropa kollha.

jmorru lil hinn milli jistgħu jagħmlu Stati 
Membri individwali, jgħaqqdu l-isforzi 
sabiex jitnaqqsu r-riskji ta’ investiment fl-
attivitajiet fuq skala kbira bħad-
dimostrazzjoni industrijali u jiżviluppaw 
soluzzjonijiet ta’ enerġija interoperabbli 
madwar l-Ewropa kollha.

Or. en

Emenda 1478
Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-implimentazzjoni tal-Pjan SET bħala l-
pilastru ta’ riċerka u innovazzjoni tal-
politika Ewropea tal-enerġija se ssaħħaħ is-
sigurtà tal-Unjoni tal-provvista u t-
tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet tal-karbonju, tgħin ir-rabta 
tal-programmi ta’ riċerka u innovazzjoni 
ma’ investimenti trans-Ewropej u reġjonali 
fl-infrastruttura tal-enerġija u żżid ir-rieda 
tal-investituri li jirrilaxxaw il-kapital għal 
proġetti b’perjodi ta’ implimentazzjoni 
twal u b’riskji sinifikanti fir-rigward tat-
teknoloġija u tas-suq. Se joħloq 
opportunitajiet għall-innovazzjoni għall-
kumpaniji żgħar u kbar u tgħinhom isiru 
jew jibqgħu kompetittivi fil-livell dinji, 
fejn l-opportunitajiet għat-teknoloġiji tal-
enerġija huma kbar u qed jiżdiedu.

L-implimentazzjoni tal-Pjan SET bħala l-
pilastru ta’ riċerka u innovazzjoni tal-
politika Ewropea tal-enerġija se ssaħħaħ is-
sigurtà tal-Unjoni tal-provvista u t-
tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet tal-karbonju, tgħin ir-rabta 
tal-programmi ta’ riċerka u innovazzjoni 
ma’ investimenti trans-Ewropej u reġjonali 
fl-infrastruttura tal-enerġija u żżid ir-rieda 
tal-investituri li jirrilaxxaw il-kapital għal 
proġetti b’perjodi ta’ implimentazzjoni 
twal u b’riskji sinifikanti fir-rigward tat-
teknoloġija u tas-suq. Se joħloq 
opportunitajiet għall-innovazzjoni għall-
kumpaniji żgħar u kbar u tgħinhom isiru 
jew jibqgħu kompetittivi fil-livell dinji, 
fejn l-opportunitajiet għat-teknoloġiji tal-
enerġija huma kbar u qed jiżdiedu. Huwa 
xieraq li jkun ssir distinzjoni tal-
Attivitajiet Industrijali tal-pjan SET f'linji 
baġitarji separati. Skont il-Pjan 
Direzzjonali tal-Enerġija għall-2020, 
b’mod partikolari, it-teknoloġiji tal-
enerġija rinnovabbli se jipprovdu bejn 55 
u 75% tal-konsum tal-enerġija tal-UE fl-
2050, fejn ir-riħ ikun jipprovdi iktar 
elettriku minn kwalunkwe teknoloġija 
oħra; għalhekk huwa neċessarju li l-
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Inizjattiva Industrijali Wind tingħata linja 
baġitarja separata taħt il-Pjan SET.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Linja baġitarja separata għall-Inizjattiva Industrijali Wind taħt il-linja baġitarja tal-Pjan 
SET se tintroduċi ċertezza għall-investituri tas-settur privat biex ifasslu l-pjanijiet ta’ 
investiment tagħhom u jirraggruppaw il-kontribuzzjonijiet tagħhom mal-finanzi pubbliċi ta’ 
riċerka u żvilupp tal-UE. Barra minn hekk, il-possibilità ta’ linji baġitarji separati se tgħin 
sabiex jiġu evitati prijoritajiet konkorrenti u se tistimula lill-industrija tikkofinanzja u 
tipparteċipa b’mod attiv, bi trasparenza ikbar u bi proċess iktar rapidu lejn riżultati konkreti.

Emenda 1479
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-implimentazzjoni tal-Pjan SET bħala l-
pilastru ta’ riċerka u innovazzjoni tal-
politika Ewropea tal-enerġija se ssaħħaħ is-
sigurtà tal-Unjoni tal-provvista u t-
tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet tal-karbonju, tgħin ir-rabta 
tal-programmi ta’ riċerka u innovazzjoni 
ma’ investimenti trans-Ewropej u reġjonali 
fl-infrastruttura tal-enerġija u żżid ir-rieda 
tal-investituri li jirrilaxxaw il-kapital għal 
proġetti b’perjodi ta’ implimentazzjoni 
twal u b’riskji sinifikanti fir-rigward tat-
teknoloġija u tas-suq. Se joħloq 
opportunitajiet għall-innovazzjoni għall-
kumpaniji żgħar u kbar u tgħinhom isiru 
jew jibqgħu kompetittivi fil-livell dinji, 
fejn l-opportunitajiet għat-teknoloġiji tal-
enerġija huma kbar u qed jiżdiedu.

L-implimentazzjoni tal-Pjan SET bħala l-
pilastru ta’ riċerka u innovazzjoni tal-
politika Ewropea tal-enerġija se ssaħħaħ is-
sigurtà tal-Unjoni tal-provvista u t-
tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet tal-karbonju, tgħin ir-rabta 
tal-programmi ta’ riċerka u innovazzjoni 
ma’ investimenti trans-Ewropej u reġjonali 
fl-infrastruttura tal-enerġija u żżid ir-rieda 
tal-investituri li jirrilaxxaw il-kapital għal 
proġetti b’perjodi ta’ implimentazzjoni 
twal u b’riskji sinifikanti fir-rigward tat-
teknoloġija u tas-suq. Se joħloq 
opportunitajiet għall-innovazzjoni għall-
kumpaniji żgħar u kbar u tgħinhom isiru 
jew jibqgħu kompetittivi fil-livell dinji, 
fejn l-opportunitajiet għat-teknoloġiji tal-
enerġija huma kbar u qed jiżdiedu. Sabiex 
is-settur privat jiġi pprovdut b’ċertezza 
politika u finanzjarja suffiċjenti, it-
teknoloġiji tal-pjan SET se jiġu ffinanzjati 
permezz ta’ linji baġitarji separati.

Or. en
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Emenda 1480
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-implimentazzjoni tal-Pjan SET bħala l-
pilastru ta’ riċerka u innovazzjoni tal-
politika Ewropea tal-enerġija se ssaħħaħ is-
sigurtà tal-Unjoni tal-provvista u t-
tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet tal-karbonju, tgħin ir-
rabta tal-programmi ta’ riċerka u 
innovazzjoni ma’ investimenti trans-
Ewropej u reġjonali fl-infrastruttura tal-
enerġija u żżid ir-rieda tal-investituri li 
jirrilaxxaw il-kapital għal proġetti 
b’perjodi ta’ implimentazzjoni twal u 
b’riskji sinifikanti fir-rigward tat-
teknoloġija u tas-suq. Se joħloq 
opportunitajiet għall-innovazzjoni għall-
kumpaniji żgħar u kbar u tgħinhom isiru 
jew jibqgħu kompetittivi fil-livell dinji, 
fejn l-opportunitajiet għat-teknoloġiji tal-
enerġija huma kbar u qed jiżdiedu.

L-implimentazzjoni tal-Pjan SET bħala l-
pilastru ta’ riċerka u innovazzjoni tal-
politika Ewropea tal-enerġija se ssaħħaħ is-
sigurtà tal-Unjoni tal-provvista u t-
tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx 
ta’ emissjonijiet, tgħin ir-rabta tal-
programmi ta’ riċerka u innovazzjoni ma’ 
investimenti trans-Ewropej u reġjonali fl-
infrastruttura tal-enerġija u żżid ir-rieda tal-
investituri li jirrilaxxaw il-kapital għal 
proġetti b’perjodi ta’ implimentazzjoni 
twal u b’riskji sinifikanti fir-rigward tat-
teknoloġija u tas-suq. Se joħloq 
opportunitajiet għall-innovazzjoni għall-
kumpaniji żgħar u kbar u tgħinhom isiru 
jew jibqgħu kompetittivi fil-livell dinji, 
fejn l-opportunitajiet għat-teknoloġiji tal-
enerġija huma kbar u qed jiżdiedu.

Or. en

Emenda 1481
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-deskrizzjoni ta’ “livell baxx ta’ 
emissjonijiet tal-karbonju” hija suġġettiva 
u se tirreferi għal livelli limitu dejjem 
iktar baxx ta’ emissjonijiet hekk kif l-
Ewropa timxi lejn id-dekarbonizzazzjoni 
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tal-ekonomija tagħha. Dalwaqt se tkun 
meħtieġa definizzjoni kwantitattiva 
konsistenti mal-ambizzjoni ta’ tnaqqis tal-
emissjonijiet ta’ bejn 80 u 95% tal-livelli 
tal-1990 sal-2050. Minkejja dan, anke 
bħalissa, kwalunkwe proċess propost, 
bħalma huwa l-Ġbir u l-Użu tal-Karbonju 
(CCU), li juża l-karbonju fossili u 
jirriżulta fl-emissjoni netta taċ-ċiklu tal-
ħajja ta’ proporzjon sinifikanti ta’ dak il-
karbonju fl-atmosfera għandu jitqies 
bħala “livell għoli ta’ emissjonijiet tal-
karbonju” u għalhekk mhux konformi 
mal-politika tal-UE dwar il-klima, u mal-
għanijiet tal-Pjan SET u tal-
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 1482
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet taħt din l-isfida għalhekk se 
jiffurmaw s-sinsla teknoloġika tal-politika 
Ewropea tal-enerġija u l-klima. Dawn se 
jikkontribwixxu wkoll għall-kisba tal-
Unjoni tal-Innovazzjoni fil-qasam tal-
enerġija u għall-ilħuq tal-għanijiet tal-
politika elenkati f’‘Ewropa Effiċjenti fir-
Riżorsi’, ‘Politika Industrijali għall-Era tal-
Globalizzazzjoni’ u ‘Aġenda diġitali għall-
Ewropa’.

L-attivitajiet taħt din l-isfida, flimkien mal-
attivitajiet rilevanti u interattivi fi sfidi 
oħrajn, għalhekk se jiffurmaw s-sinsla 
teknoloġika tal-politika Ewropea tal-
enerġija u l-klima. Dawn se 
jikkontribwixxu wkoll għall-kisba tal-
Unjoni tal-Innovazzjoni fil-qasam tal-
enerġija u għall-ilħuq tal-għanijiet tal-
politika elenkati f’‘Ewropa Effiċjenti fir-
Riżorsi’, ‘Politika Industrijali għall-Era tal-
Globalizzazzjoni’ u ‘Aġenda diġitali għall-
Ewropa’.

Or. en
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Emenda 1483
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni dwar 
il-fissjoni nukleari u l-enerġija mill-fużjoni 
huma mwettqa fil-parti EURATOM tal-
Orizzont 2020.

Attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni dwar 
il-fissjoni nukleari u l-enerġija mill-fużjoni 
huma mwettqa fil-parti EURATOM tal-
Orizzont 2020, iżda għandu jkun hemm 
koordinazzjoni ma’ azzjonijiet fuq sfidi 
tal-enerġija sabiex jitrawmu sinerġiji bejn 
iż-żewġ programmi u jiġi stabbilit pjan 
direzzjonali komprensiv u koerenti għar-
R&Ż tal-Ewropa fil-qasam tal-enerġija.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm koerenza ikbar mal-programm EURATOM sabiex il-politika Ewropea 
dwar l-enerġija u r-riċerka tkun ibbażata fuq viżjoni komprensiva tat-taħlita ta’ enerġija 
mixtieqa u tkun tista’ tibbenefika minn opportunitajiet ta’ ġenerazzjoni kkombinata ta’ forom 
differenti ta’ enerġija (eż. ġenerazzjoni tal-elettriku bbażata fuq enerġija nukleari u 
produzzjoni tal-idroġenu).

Emenda 1484
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni dwar 
il-fissjoni nukleari u l-enerġija mill-fużjoni 
huma mwettqa fil-parti EURATOM tal-
Orizzont 2020.

Attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni dwar 
il-fissjoni nukleari u l-enerġija mill-fużjoni 
huma mwettqa fil-parti EURATOM tal-
Orizzont 2020, iżda madankollu l-
koordinazzjoni mal-isfida soċjetali numru 
3 hija meħtieġa sabiex jinħolqu sinerġiji 
bejn iż-żewġ programmi u jiġu promossi 
livell ogħla ta’ effiċjenza u effiċjenza fl-
użu tar-riżorsi.
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Emenda 1485
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika 
Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni dwar 
il-fissjoni nukleari u l-enerġija mill-fużjoni 
huma mwettqa fil-parti EURATOM tal-
Orizzont 2020.

Attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni dwar 
il-fissjoni nukleari u l-enerġija mill-fużjoni 
huma mwettqa fil-parti EURATOM tal-
Orizzont 2020. Għandhom jiġu previsti 
sinerġiji possibbli bejn l-isfida ta’ 
“enerġija sigura, nadifa u effiċjenti” u l-
parti EURATOM tal-Orizzont 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsistenza mal-programm Euratom għandha tissaħħaħ, sabiex il-politika Ewropea dwar 
ir-riċerka fis-settur tal-enerġija tkun ibbażata fuq stampa sħiħa tat-taħlita tal-enerġija u tkun 
tista’ tibbenefika mill-opportunitajiet ta’ ġenerazzjoni kkombinata ta’ forom varji ta’ enerġija 
(jiġifieri l-kombinazzjoni ta’ ġenerazzjoni tal-enerġija minn produzzjoni nukleari u idroġena).

Emenda 1486
Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni dwar 
il-fissjoni nukleari u l-enerġija mill-
fużjoni huma mwettqa fil-parti 
EURATOM tal-Orizzont 2020.

Attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni dwar 
il-fużjoni nukleari u fuq l-aspetti ta’ 
sikurezza u sigurtà tal-fissjoni nukleari 
jitwettqu fil-parti EURATOM tal-
Orizzont 2020.

Or. en
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Emenda 1487
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni dwar 
il-fissjoni nukleari u l-enerġija mill-fużjoni 
huma mwettqa fil-parti EURATOM tal-
Orizzont 2020.

Attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni dwar 
il-fissjoni nukleari u l-enerġija mill-fużjoni 
huma mwettqa barra mill-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali tal-UE.

Or. en

Emenda 1488
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 3 – punt 3 – punt 3.3 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Tnaqqis fil-konsum tal-enerġija u l-
impronta tal-karbonju permezz ta’ użu 
intelliġenti u sostenibbli

(a) Tnaqqis fil-konsum tal-enerġija u l-
impronta tal-karbonju permezz ta’ użu 
intelliġenti, sostenibbli u sikur

Or. en

Emenda 1489
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka u l-ittestjar fuq skala sħiħa ta’ 
kunċetti ġodda, soluzzjonijiet mhux 
teknoloġiċi, komponenti teknoloġiċi aktar 

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka u l-ittestjar fuq skala sħiħa ta’ 
kunċetti ġodda, soluzzjonijiet mhux 
teknoloġiċi, komponenti teknoloġiċi aktar 
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effiċjenti, soċjalment aċċetabbli u bi prezz 
raġonevoli u sistemi b’intelliġenza 
integrata, sabiex jippermettu ġestjoni tal-
enerġija f’ħin reali għall-bini kważi 
mingħajr emissjonijiet, tisħin u tkessiħ 
rinnovabbli, industriji effiċjenti ħafna u 
adozzjoni bil-massa ta’ soluzzjonijiet ta’ 
effiċjenza fl-enerġija minn kumpaniji, 
individwi, komunitajiet u bliet.

effiċjenti, soċjalment aċċetabbli u bi prezz 
raġonevoli u sistemi ta’ kontroll
b’intelliġenza integrata, sabiex jippermettu 
li tiġi ottimizzata l-ġestjoni tal-enerġija 
f’ħin reali għall-bini kważi mingħajr 
emissjonijiet, tisħin u tkessiħ rinnovabbli, 
bilanċ bejn effiċjenza u kwalità baxxa, 
industriji effiċjenti ħafna u adozzjoni bil-
massa ta’ soluzzjonijiet ta’ effiċjenza fl-
enerġija minn kumpaniji, individwi, 
komunitajiet u bliet, filwaqt li jiġu adottati 
teknoloġiji ta’ koġenerazzjoni u vetturi 
sostenibbli fost soluzzjonijiet oħrajn.

Or. en

Emenda 1490
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka u l-ittestjar fuq skala sħiħa ta’ 
kunċetti ġodda, soluzzjonijiet mhux 
teknoloġiċi, komponenti teknoloġiċi aktar 
effiċjenti, soċjalment aċċetabbli u bi prezz 
raġonevoli u sistemi b’intelliġenza 
integrata, sabiex jippermettu ġestjoni tal-
enerġija f’ħin reali għall-bini kważi 
mingħajr emissjonijiet, tisħin u tkessiħ 
rinnovabbli, industriji effiċjenti ħafna u 
adozzjoni bil-massa ta’ soluzzjonijiet ta’ 
effiċjenza fl-enerġija minn kumpaniji, 
individwi, komunitajiet u bliet.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka u l-ittestjar fuq skala sħiħa ta’ 
kunċetti ġodda, soluzzjonijiet mhux 
teknoloġiċi, komponenti teknoloġiċi aktar 
effiċjenti, soċjalment aċċetabbli u bi prezz 
raġonevoli u sistemi b’intelliġenza 
integrata, sabiex jippermettu ġestjoni tal-
enerġija f’ħin reali għall-bliet u t-territorji, 
bini kważi mingħajr emissjonijiet, bini 
rinnovat, tisħin u tkessiħ rinnovabbli 
(inkluża enerġija prodotta permezz tal-
irkupru tal-iskart), industriji effiċjenti 
ħafna u adozzjoni bil-massa ta’ 
soluzzjonijiet ta’ effiċjenza fl-enerġija 
minn kumpaniji, individwi, komunitajiet u 
bliet.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jidher li jagħmel refernza għall-bini l-ġdid biss. Minkejja dan, għandha ssir 
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referenza wkoll għal riċerka li trid titwettaq sabiex titjieb l-effiċjenza tal-enerġija ta’ bini 
qadim ukoll. Huwa importanti li wieħed ikun jista’ jieħu deċiżjonijiet, f’termini kemm ta’ 
disinn kif ukoll ta’ rinnovazzjoni, fuq l-iskala ta’ blokk bini jew distrett u mhux biss fuq l-
iskala ta’ bini uniku.

Emenda 1491
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka u l-ittestjar fuq skala sħiħa ta’ 
kunċetti ġodda, soluzzjonijiet mhux 
teknoloġiċi, komponenti teknoloġiċi aktar 
effiċjenti, soċjalment aċċetabbli u bi prezz 
raġonevoli u sistemi b’intelliġenza 
integrata, sabiex jippermettu ġestjoni tal-
enerġija f’ħin reali għall-bini kważi 
mingħajr emissjonijiet, tisħin u tkessiħ 
rinnovabbli, industriji effiċjenti ħafna u 
adozzjoni bil-massa ta’ soluzzjonijiet ta’ 
effiċjenza fl-enerġija minn kumpaniji, 
individwi, komunitajiet u bliet.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka u l-ittestjar fuq skala sħiħa ta’ 
kunċetti ġodda, soluzzjonijiet mhux 
teknoloġiċi, komponenti teknoloġiċi aktar 
effiċjenti, soċjalment aċċetabbli u bi prezz 
raġonevoli u sistemi b’intelliġenza 
integrata, sabiex jippermettu ġestjoni tal-
enerġija f’ħin reali għall-bliet u t-territorji, 
bini kważi mingħajr emissjonijiet, bini 
mgħammar b'sistemi ġodda, tisħin u 
tkessiħ rinnovabbli, inkluż l-irkupru tal-
enerġija mill-iskart, industriji effiċjenti 
ħafna u adozzjoni bil-massa ta’ servizzi u 
soluzzjonijiet ta’ effiċjenza fl-enerġija 
minn kumpaniji, individwi, komunitajiet u 
bliet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu m’għandux jirreferi biss għal bini ġdid, iżda għandu jagħmel referenza 
wkoll għar-riċerka maeħtieġa biex titjieb l-effiċjenza tal-enerġija ta’ bini qadim, inkluż it-
tisħin. Fir-rigward kemm tad-disinn kif ukoll tar-rinnovazzjoni, wieħed jaħseb f’termini ta’ 
distretti jew viċinati iktar milli fir-rigward ta’ bini individwali biss. Is-servizzi tal-enerġija 
huwa kontributuri importanti ħafna għall-effiċjenza ul-iffrankar tal-enerġija.

Emenda 1492
Fiona Hall, Kent Johansson
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 3 – punt 3.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka u l-ittestjar fuq skala sħiħa ta’ 
kunċetti ġodda, soluzzjonijiet mhux 
teknoloġiċi, komponenti teknoloġiċi aktar 
effiċjenti, soċjalment aċċetabbli u bi prezz 
raġonevoli u sistemi b’intelliġenza 
integrata, sabiex jippermettu ġestjoni tal-
enerġija f’ħin reali għall-bini kważi 
mingħajr emissjonijiet, tisħin u tkessiħ 
rinnovabbli, industriji effiċjenti ħafna u 
adozzjoni bil-massa ta’ soluzzjonijiet ta’ 
effiċjenza fl-enerġija minn kumpaniji, 
individwi, komunitajiet u bliet.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka u l-ittestjar fuq skala sħiħa ta’ 
kunċetti ġodda, soluzzjonijiet mhux 
teknoloġiċi, komponenti teknoloġiċi aktar 
effiċjenti, soċjalment aċċetabbli u bi prezz 
raġonevoli u sistemi b’intelliġenza 
integrata, sabiex jippermettu ġestjoni tal-
enerġija f’ħin reali għall-bini kważi 
mingħajr emissjonijiet u li jagħti l-
enerġija, tisħin u tkessiħ rinnovabbli, 
industriji effiċjenti ħafna u adozzjoni bil-
massa ta’ soluzzjonijiet ta’ effiċjenza u 
ffrankar fl-enerġija minn kumpaniji, 
individwi, komunitajiet u bliet.

Or. en

Emenda 1493
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka u l-ittestjar fuq skala sħiħa ta’ 
kunċetti ġodda, soluzzjonijiet mhux 
teknoloġiċi, komponenti teknoloġiċi aktar 
effiċjenti, soċjalment aċċetabbli u bi prezz 
raġonevoli u sistemi b’intelliġenza 
integrata, sabiex jippermettu ġestjoni tal-
enerġija f’ħin reali għall-bini kważi 
mingħajr emissjonijiet, tisħin u tkessiħ 
rinnovabbli, industriji effiċjenti ħafna u 
adozzjoni bil-massa ta’ soluzzjonijiet ta’ 
effiċjenza fl-enerġija minn kumpaniji, 
individwi, komunitajiet u bliet.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka u l-ittestjar fuq skala sħiħa ta’ 
kunċetti ġodda, soluzzjonijiet mhux 
teknoloġiċi, komponenti teknoloġiċi aktar 
effiċjenti, soċjalment aċċetabbli u bi prezz 
raġonevoli u sistemi b’intelliġenza 
integrata, sabiex jippermettu ġestjoni tal-
enerġija f’ħin reali għall-bini b’konsum ta’ 
enerġija kważi żero, tisħin u tkessiħ 
rinnovabbli, industriji effiċjenti ħafna u 
adozzjoni bil-massa ta’ soluzzjonijiet ta’ 
effiċjenza fl-enerġija minn kumpaniji, 
individwi, komunitajiet u bliet.

Or. en
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Emenda 1494
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 3 – punt 3 – punt 3.3 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Provvista tal-elettriku bi prezz baxx u 
livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju

(b) Provvista ta' elettiku sostenibbli u 
b’livell baxx ta’ karbonju

Or. en

Emenda 1495
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 3 – punt 3 – punt 3.3 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Provvista tal-elettriku bi prezz baxx u 
livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju

(b) Provvista tal-elettriku bi prezz baxx u 
livell baxx ta’ emissjonijiet

Or. en

Emenda 1496
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli innovattivi u teknoloġiji tal-
qbid u l-ħżin tal-karbonju li joffru 
teknoloġiji fuq skala akbar, bi prezzijiet 

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni ta’ 
sorsi ta’ enerġija rinnovabbli innovattivi li 
joffru teknoloġiji bi prezzijiet aktar baxxi, 
ambjentalment sikuri b’effiċjenzi tal-
konverżjoni akbar u disponibbiltà akbar 
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aktar baxxi, ambjentalment sikuri 
b’effiċjenzi tal-konverżjoni akbar u 
disponibbiltà akbar għal ambjenti ta’ swieq 
u ambjenti operattivi differenti.

għal ambjenti ta’ swieq u ambjenti 
operattivi differenti.

Or. en

Emenda 1497
Oreste Rossi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli innovattivi u teknoloġiji tal-
qbid u l-ħżin tal-karbonju li joffru 
teknoloġiji fuq skala akbar, bi prezzijiet 
aktar baxxi, ambjentalment sikuri 
b’effiċjenzi tal-konverżjoni akbar u 
disponibbiltà akbar għal ambjenti ta’ swieq 
u ambjenti operattivi differenti.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli bi prezzijiet aċċessibbli, 
ambjentalment sikuri u b’effiċjenzi tal-
konverżjoni akbar u disponibbiltà akbar 
għal ambjenti ta’ swieq u ambjenti 
operattivi differenti.

Or. it

Emenda 1498
Konrad Szymański

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli innovattivi u teknoloġiji tal-
qbid u l-ħżin tal-karbonju li joffru 
teknoloġiji fuq skala akbar, bi prezzijiet 
aktar baxxi, ambjentalment sikuri 
b’effiċjenzi tal-konverżjoni akbar u 

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli innovattivi, impjanti tal-
enerġija tal-fjuwil fossili flessibbli u 
effiċjenti inklużi teknoloġiji tal-qbid u l-
ħżin tal-karbonju li joffru teknoloġiji fuq 
skala akbar, bi prezzijiet aktar baxxi, 
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disponibbiltà akbar għal ambjenti ta’ swieq 
u ambjenti operattivi differenti.

ambjentalment sikuri b’effiċjenzi tal-
konverżjoni akbar, flessibilità adegwata 
għall-ġenerazzjoni ta’ riżervi tal-enerġija
u disponibbiltà akbar għal ambjenti ta’ 
swieq u ambjenti operattivi differenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li qes jiġu stallati iktar turbini tal-arja u sistemi fotovoltajki solari, l-impjanti tal-
enerġija konvenzjonali għandhom ikunu lesti jidħlu b’mod flessibbli, affidabbli u effiċjenti 
sabiex ikun hemm provvista tal-elettriku meta ma jkunx hemm riħ jew xemx.  Barra minn 
hekk, il-varjetà tas-“servizzi tal-grilja” tiżgura l-istabilità tal-grilja.  Fl-Orizzont 2020 
għandha tiġi inkluża R&Ż relatata ma ġenerazzjoni flessibbli u effiċjenti ta' riżerva ta' 
enerġija.

Emenda 1499
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli innovattivi u teknoloġiji tal-
qbid u l-ħżin tal-karbonju li joffru 
teknoloġiji fuq skala akbar, bi prezzijiet 
aktar baxxi, ambjentalment sikuri 
b’effiċjenzi tal-konverżjoni akbar u 
disponibbiltà akbar għal ambjenti ta’ swieq 
u ambjenti operattivi differenti.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli innovattivi (bħal produzzjoni 
ta’ enerġija bbażata fuq il-ġestjoni tal-
iskart u fuq it-trattament tal-ilma) 
teknoloġiji tal-qbid u l-ħżin tal-karbonju u 
infrastrutturi li joffru teknoloġiji fuq skala 
akbar, bi prezzijiet aktar baxxi, 
ambjentalment sikuri b’effiċjenzi tal-
konverżjoni akbar u disponibbiltà akbar 
għal ambjenti ta’ swieq u ambjenti 
operattivi differenti.

Or. en

Emenda 1500
Fiona Hall, Kent Johansson
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 3 – punt 3.3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli innovattivi u teknoloġiji tal-
qbid u l-ħżin tal-karbonju li joffru 
teknoloġiji fuq skala akbar, bi prezzijiet 
aktar baxxi, ambjentalment sikuri 
b’effiċjenzi tal-konverżjoni akbar u 
disponibbiltà akbar għal ambjenti ta’ swieq 
u ambjenti operattivi differenti.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli innovattivi u teknoloġiji tal-
qbid u l-ħżin tal-karbonju, b’mod 
partikolari għall-gass u l-proċessi 
industrijali, li joffru teknoloġiji fuq skala 
akbar, bi prezzijiet aktar baxxi, 
ambjentalment sikuri li jipprovdu 
alternattiva għall-fjuwils fossili,
b’effiċjenzi tal-konverżjoni akbar u 
disponibbiltà akbar għal ambjenti ta’ swieq 
u ambjenti operattivi differenti.

Or. en

Emenda 1501
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli innovattivi u teknoloġiji tal-
qbid u l-ħżin tal-karbonju li joffru 
teknoloġiji fuq skala akbar, bi prezzijiet 
aktar baxxi, ambjentalment sikuri 
b’effiċjenzi tal-konverżjoni akbar u 
disponibbiltà akbar għal ambjenti ta’ swieq 
u ambjenti operattivi differenti.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli innovattivi u teknoloġiji tal-
qbid u l-ħżin tal-karbonju li joffru 
teknoloġiji fuq skala akbar, bi prezzijiet 
aktar baxxi, ambjentalment sikuri li joffru 
alternattiva għall-fjuwils fossili
b’effiċjenzi tal-konverżjoni akbar u 
disponibbiltà akbar għal ambjenti ta’ swieq 
u ambjenti operattivi differenti.

Or. en
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Emenda 1502
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli innovattivi u teknoloġiji tal-
qbid u l-ħżin tal-karbonju li joffru 
teknoloġiji fuq skala akbar, bi prezzijiet 
aktar baxxi, ambjentalment sikuri 
b’effiċjenzi tal-konverżjoni akbar u 
disponibbiltà akbar għal ambjenti ta’ swieq 
u ambjenti operattivi differenti.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli innovattivi u teknoloġiji tal-
qbid u l-ħżin u l-użu mill-ġdid tal-karbonju 
li joffru teknoloġiji fuq skala akbar, bi 
prezzijiet aktar baxxi, ambjentalment sikuri 
b’effiċjenzi tal-konverżjoni akbar u 
disponibbiltà akbar għal ambjenti ta’ swieq 
u ambjenti operattivi differenti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-irkupru tad-CO2 huwa msemmi fil-programm speċifiku. Għandha ssir referenza wkoll 
għalih fir-regolament li jistabbilixxi l-programm qafas.

Emenda 1503
Ioannis A. Tsoukalas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli innovattivi u teknoloġiji tal-
qbid u l-ħżin tal-karbonju li joffru 
teknoloġiji fuq skala akbar, bi prezzijiet 
aktar baxxi, ambjentalment sikuri 
b’effiċjenzi tal-konverżjoni akbar u 
disponibbiltà akbar għal ambjenti ta’ swieq 
u ambjenti operattivi differenti.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli innovattivi u teknoloġiji tal-
qbid u l-ħżin u/jew l-użu mill-ġdid tal-
karbonju li joffru teknoloġiji fuq skala 
akbar, bi prezzijiet aktar baxxi, 
ambjentalment sikuri b’effiċjenzi tal-
konverżjoni akbar u disponibbiltà akbar 
għal ambjenti ta’ swieq u ambjenti 
operattivi differenti.
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Or. en

Emenda 1504
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli innovattivi u teknoloġiji tal-
qbid u l-ħżin tal-karbonju li joffru 
teknoloġiji fuq skala akbar, bi prezzijiet 
aktar baxxi, ambjentalment sikuri 
b’effiċjenzi tal-konverżjoni akbar u 
disponibbiltà akbar għal ambjenti ta’ swieq 
u ambjenti operattivi differenti.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli innovattivi u teknoloġiji tal-
qbid u l-ħżin jew l-użu tal-karbonju li 
joffru teknoloġiji fuq skala akbar, bi 
prezzijiet aktar baxxi, ambjentalment sikuri 
b’effiċjenzi tal-konverżjoni akbar u 
disponibbiltà akbar għal ambjenti ta’ swieq 
u ambjenti operattivi differenti.

Or. en

Emenda 1505
Romana Jordan

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli innovattivi u teknoloġiji tal-
qbid u l-ħżin tal-karbonju li joffru 
teknoloġiji fuq skala akbar, bi prezzijiet 
aktar baxxi, ambjentalment sikuri 
b’effiċjenzi tal-konverżjoni akbar u 
disponibbiltà akbar għal ambjenti ta’ swieq 
u ambjenti operattivi differenti.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa - ta’ sorsi ta’ enerġija 
rinnovabbli innovattivi u teknoloġiji tal-
qbid u l-ħżin tal-karbonju li joffru 
teknoloġiji fuq skala akbar, bi prezzijiet 
aktar baxxi, ambjentalment sikuri 
b’effiċjenzi tal-konverżjoni u tal-ħżin 
akbar u disponibbiltà akbar għal ambjenti 
ta’ swieq u ambjenti operattivi differenti.

Or. en
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Emenda 1506
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 3 – punt 3 – punt 3.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji u ktajjen ta’ 
valur biex jagħmlu l-bijoenerġija aktar 
kompetittiva u sostenibbli, biex inaqqsu t-
tul ta’ żmien meħtieġ għat-tqegħid fis-suq 
taċ-ċelloli tal-fjuwils u tal-idroġenu u biex 
joħolqu possibbiltajiet ġodda b’potenzjal 
ta’ maturità fit-tul.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji u ktajjen ta’ 
valur biex jagħmlu l-bijoenerġija tal-
idroġenu u l-fjuwils alternattivi likwidi jew 
tal-gass oħrajn b’potenzjali għal iktar 
konverżjoni effiċjenti tal-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li ssir distinjoni għall-idroġenu bħala vettur tal-enerġija versatili (apparti 
mill-użu taċ-ċelloli tal-fjuwil) li għalih is-suq irid jiżviluppa fir-rigward tal-produzzjoni 
ekoloġika, il-ħżin u l-proċess. “Fjuwils alternattivi oħrajn” jinkludu inter alia l-NGV, il-
metan sinstetiku u l-gassijiet mhux konvenzjonali.

Emenda 1507
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji u ktajjen ta’ 
valur biex jagħmlu l-bijoenerġija aktar 
kompetittiva u sostenibbli, biex inaqqsu t-
tul ta’ żmien meħtieġ għat-tqegħid fis-suq 
taċ-ċelloli tal-fjuwils u tal-idroġenu u biex 

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni ta’ 
teknoloġiji u ktajjen ta’ valur biex jagħmlu 
l-bijoenerġija, l-idroġenu u ċ-ċelloli tal-
fjuwil iktar sostenibbli u biex joħolqu 
possibbiltajiet ġodda b’potenzjal ta’ 
maturità fit-tul.
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joħolqu possibbiltajiet ġodda b’potenzjal 
ta’ maturità fit-tul.

Or. en

Emenda 1508
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji u ktajjen ta’ 
valur biex jagħmlu l-bijoenerġija aktar 
kompetittiva u sostenibbli, biex inaqqsu t-
tul ta’ żmien meħtieġ għat-tqegħid fis-suq 
taċ-ċelloli tal-fjuwils u tal-idroġenu u biex 
joħolqu possibbiltajiet ġodda b’potenzjal 
ta’ maturità fit-tul.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji u ktajjen ta’ 
valur biex jagħmlu l-bijoenerġija l-
idroġenu u l-fjuwils alternattivi likwidi 
jew tal-gass oħrajn aktar kompetittiva u 
sostenibbli, biex inaqqsu t-tul ta’ żmien 
meħtieġ għat-tqegħid fis-suq taċ-ċelloli tal-
fjuwils u tal-idroġenu u biex joħolqu 
possibbiltajiet ġodda b’potenzjal ta’ 
maturità fit-tul.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir referenza għall-idroġenu bħala sors tal-enerġija versatili (apparti mill-użu taċ-
ċelloli tal-fjuwil) li għalih is-suq għandu jespandi fir-rigward tal-produzzjoni, ħżin u 
konverżjoni ekoloġika. “Fjuwils alternattivi oħrajn” jinkludu l-gass naturali għall-vetturi, il-
metan sintetiku u l-idrokarburanti mhux konvenzjonali.

Emenda 1509
Romana Jordan

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
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skala sħiħa ta’ teknoloġiji u ktajjen ta’ 
valur biex jagħmlu l-bijoenerġija aktar 
kompetittiva u sostenibbli, biex inaqqsu t-
tul ta’ żmien meħtieġ għat-tqegħid fis-suq 
taċ-ċelloli tal-fjuwils u tal-idroġenu u biex 
joħolqu possibbiltajiet ġodda b’potenzjal 
ta’ maturità fit-tul.

skala sħiħa ta’ teknoloġiji u ktajjen ta’ 
valur biex jagħmlu l-bijoenerġija aktar 
kompetittiva u sostenibbli, l-użu ta’ 
bijoloġija sintetika għall-produzzjoni 
sostenibbli ta’ tipi differenti ta’ fjuwils, 
biex inaqqsu t-tul ta’ żmien meħtieġ għat-
tqegħid fis-suq taċ-ċelloli tal-fjuwils u tal-
idroġenu u biex joħolqu possibbiltajiet 
ġodda b’potenzjal ta’ maturità fit-tul.

Or. en

Emenda 1510
Konrad Szymański

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji u ktajjen ta’ 
valur biex jagħmlu l-bijoenerġija aktar 
kompetittiva u sostenibbli, biex inaqqsu t-
tul ta’ żmien meħtieġ għat-tqegħid fis-suq 
taċ-ċelloli tal-fjuwils u tal-idroġenu u biex 
joħolqu possibbiltajiet ġodda b’potenzjal 
ta’ maturità fit-tul.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji u ktajjen ta’ 
valur biex jagħmlu l-bijoenerġija u fjuwils 
alternattivi oħrajn aktar kompetittiva u 
sostenibbli, biex inaqqsu t-tul ta’ żmien 
meħtieġ għat-tqegħid fis-suq taċ-ċelloli tal-
fjuwils u tal-idroġenu u biex joħolqu 
possibbiltajiet ġodda b’potenzjal ta’ 
maturità fit-tul.

Or. en

Emenda 1511
Oreste Rossi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji u ktajjen ta’ 

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji u ktajjen ta’ 
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valur biex jagħmlu l-bijoenerġija aktar 
kompetittiva u sostenibbli, biex inaqqsu t-
tul ta’ żmien meħtieġ għat-tqegħid fis-suq 
taċ-ċelloli tal-fjuwils u tal-idroġenu u biex 
joħolqu possibbiltajiet ġodda b’potenzjal 
ta’ maturità fit-tul.

valur biex jagħmlu l-bijoenerġija aktar 
kompetittiva u sostenibbli, biex inaqqsu t-
tul ta’ żmien meħtieġ għat-tqegħid fis-suq 
tal-bijometanu, taċ-ċelloli tal-fjuwils u tal-
idroġenu u biex joħolqu possibbiltajiet 
ġodda b’potenzjal ta’ maturità fit-tul.

Or. it

Emenda 1512
Konrad Szymański

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 3 – punt 3.3 – punt c – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffokaw ukoll fuq 
ir-riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni 
fuq skala sħiħa ta’ teknoloġiji u/jew 
materjali li jippermettu flessibilità u 
effiċjenza ogħla tal-impjanti tal-enerġija 
termali li jridu jlaħħqu man-neċessità li 
jidħlu huma meta s-sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli intermittenti ma jkunux 
kapaċi jikkontribwixxu għas-sistema u 
sabiex tiġi żgurata l-istabilità tal-grilja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġenerazzjoni varjabbli mir-riħ u mill-enerġija fotovoltajka thedded l-istabilità tal-grilja u s-
sigurtà tal-provvista. Dan jista’ jiġi rrimedjat billi s-sorsi tal-enerġija rinnovabbli jiġu 
bbilanċati b’elettriku mill-impjanti tal-enerġija konvenzjonali, u dan jippermetti wkoll 
integrazzjoni ikbar tal-elettriku mis-sorsi tal-enerġija rinnovabbli fil-grilja. L-isfida hija li 
huma ddisinjati biex joperaw f’kapaċità bażika, filwaqt li, meta jkunu qed jakkumpanjaw 
enerġija rinnovabbli, spiss se joperaw b’kapaċità parzjali. Hemm bżonn ta’ riċerka biex tiġi 
ottimizzata l-effiċjenza tal-impjanti tal-enerġija konvenzjonali.

Emenda 1513
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Proposta għal regolament
Anness I – Parti 3 – punt 3 – punt 3.3 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Grilja tal-elettriku Ewropea unika u 
intelliġenti

(d) Grilja tal-enerġija Ewropea unika, 
fllessibbli, affidabbli u intelliġenti

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi stabbilita rabta mal-isfida li toħloq il-varjebilità, għandha tiġi introdotta l-idea ta’ 
grilja flessibbli. Għandhom isiru wkoll grilji intelliġenti għall-gass, minħabba li jippermettu li 
n-netwerks jiġu ġestiti b’mod flessibbli u s-sorsi ta’ gass alternattivi (eż. il-bijogass) ikunu 
introdotti.

Emenda 1514
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness I – Parti 3 – punt 3 – punt 3.3 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Grilja tal-elettriku Ewropea unika u
intelliġenti

(d) Grilja tal-enerġija Ewropea unika,
intelliġenti u flessibbli

Or. en

Emenda 1515
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji ġodda tal-grilji, 
inklużi l-ħżin, is-sistemi u d-disinji tas-suq 
biex jippjanaw, jissorveljaw, jikkontrollaw 

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji ġodda tal-grilji, 
inklużi l-ħżin, is-sistemi u d-disinji tas-suq 
biex jippjanaw, jissorveljaw, jikkontrollaw 
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u joperaw b’mod sikur netwerks 
interoperabbli f’suq miftuħ, dekarbonizzat, 
reżistenti għall-klima u kompetittiv, taħt 
kondizzjonijiet normali u ta’ emerġenza.

u joperaw b’mod sikur netwerks 
interoperabbli.

Or. en

Emenda 1516
Henri Weber, Catherine Trautmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji ġodda tal-grilji, 
inklużi l-ħżin, is-sistemi u d-disinji tas-suq 
biex jippjanaw, jissorveljaw, jikkontrollaw 
u joperaw b’mod sikur netwerks 
interoperabbli f’suq miftuħ, dekarbonizzat, 
reżistenti għall-klima u kompetittiv, taħt 
kondizzjonijiet normali u ta’ emerġenza.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji ġodda tal-grilji, 
inklużi l-ħżin, is-sistemi u d-disinji tas-suq 
biex jippjanaw, jissorveljaw, jikkontrollaw 
u joperaw b’mod sikur netwerks 
interoperabbli f’suq miftuħ, dekarbonizzat, 
reżistenti għall-klima u kompetittiv, taħt 
kondizzjonijiet normali u ta’ emerġenza.
Għandha tingħata attenzjoni speċjali 
għall-“grilji intelliġenti” f’żoni rurali, li 
jippreżentaw sfidi speċifiċi u jirrikjedu 
avvanzi teknoloġiċi innovattivi.

Or. fr

Emenda 1517
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji ġodda tal-grilji, 
inklużi l-ħżin, is-sistemi u d-disinji tas-suq 

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji ġodda tal-grilji, 
inklużi sistemi ta’ ħżin tal-enerġija
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biex jippjanaw, jissorveljaw, jikkontrollaw 
u joperaw b’mod sikur netwerks 
interoperabbli f’suq miftuħ, dekarbonizzat, 
reżistenti għall-klima u kompetittiv, taħt 
kondizzjonijiet normali u ta’ emerġenza.

flessibbli tul il-katina kollha tal-elettriku 
mill-ġenerazzjoni, it-trażmissjoni, id-
distribuzzjonijiet lis-sistemi utenti aħħarin
tal-enerġija u d-disinji tas-suq biex 
jippjanaw, jissorveljaw, jikkontrollaw u 
joperaw b’mod sikur netwerks 
interoperabbli f’suq miftuħ, dekarbonizzat, 
reżistenti għall-klima u kompetittiv, taħt 
kondizzjonijiet normali u ta’ emerġenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li ssir distinjoni għall-idroġenu bħala vettur tal-enerġija versatili (apparti 
mill-użu taċ-ċelloli tal-fjuwil) li għalih is-suq irid jiżviluppa fir-rigwardtal-produzzjoni 
ekoloġika, il-ħżin u l-proċess. “Fjuwils alternattivi oħrajn” jinkludu inter alia l-NGV, il-
metan sinstetiku u l-gassijiet mhux konvenzjonali.

Emenda 1518
Ioannis A. Tsoukalas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji ġodda tal-grilji, 
inklużi l-ħżin, is-sistemi u d-disinji tas-suq 
biex jippjanaw, jissorveljaw, jikkontrollaw 
u joperaw b’mod sikur netwerks 
interoperabbli f’suq miftuħ, dekarbonizzat, 
reżistenti għall-klima u kompetittiv, taħt 
kondizzjonijiet normali u ta’ emerġenza.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji ġodda tal-grilji, 
inklużi l-ħżin, is-sistemi u d-disinji tas-suq 
biex jippjanaw, jissorveljaw, jikkontrollaw 
u joperaw b’mod sikur netwerks 
interoperabbli f’suq miftuħ, dekarbonizzat, 
reżistenti għall-klima u kompetittiv, taħt 
kondizzjonijiet normali u ta’ emerġenza, 
biex b’hekk jiġi appoġġat l-użu sħiħ tas-
sorsi tal-enerġija rinnovabbli intermitteti.

Or. en

Emenda 1519
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent 
Johansson
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 3 – punt 3.3 – punt d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji ġodda tal-grilji, 
inklużi l-ħżin, is-sistemi u d-disinji tas-suq 
biex jippjanaw, jissorveljaw, jikkontrollaw 
u joperaw b’mod sikur netwerks 
interoperabbli f’suq miftuħ, dekarbonizzat, 
reżistenti għall-klima u kompetittiv, taħt 
kondizzjonijiet normali u ta’ emerġenza.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji ġodda tal-grilji, 
inklużi l-ħżin, is-sistemi u d-disinji tas-suq 
biex jippjanaw, jissorveljaw, jikkontrollaw 
u joperaw b’mod sikur netwerks 
interoperabbli u jibbilanċaw sehem dejjem 
ikbar ta’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli
f’suq miftuħ, dekarbonizzat, reżistenti 
għall-klima u kompetittiv, taħt 
kondizzjonijiet normali u ta’ emerġenza.

Or. en

Emenda 1520
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji ġodda tal-grilji, 
inklużi l-ħżin, is-sistemi u d-disinji tas-suq 
biex jippjanaw, jissorveljaw, jikkontrollaw 
u joperaw b’mod sikur netwerks 
interoperabbli f’suq miftuħ, dekarbonizzat, 
reżistenti għall-klima u kompetittiv, taħt 
kondizzjonijiet normali u ta’ emerġenza.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji ġodda tal-grilji, 
inklużi l-ħżin, is-sistemi u d-disinji tas-suq 
biex jippjanaw, jissorveljaw, jikkontrollaw,
joperaw b’mod sikur netwerks 
interoperabbli u jibbilanċaw sehem dejjem 
ikbar ta’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli
f’suq miftuħ, dekarbonizzat, reżistenti 
għall-klima u kompetittiv, taħt 
kondizzjonijiet normali u ta’ emerġenza.

Or. en

Emenda 1521
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 3 – punt 3.3 – punt d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji ġodda tal-grilji, 
inklużi l-ħżin, is-sistemi u d-disinji tas-suq 
biex jippjanaw, jissorveljaw, jikkontrollaw 
u joperaw b’mod sikur netwerks 
interoperabbli f’suq miftuħ, dekarbonizzat, 
reżistenti għall-klima u kompetittiv, taħt 
kondizzjonijiet normali u ta’ emerġenza.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji ġodda tal-grilji, 
inklużi l-ħżin, is-sistemi u d-disinji tas-suq 
biex jippjanaw, jissorveljaw, jikkontrollaw 
u joperaw b’mod sikur netwerks 
interoperabbli f’suq miftuħ, dekarbonizzat, 
ambjentalment sostenibbli, reżistenti 
għall-klima u kompetittiv, taħt 
kondizzjonijiet normali u ta’ emerġenza.

Or. en

Emenda 1522
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji ġodda tal-grilji, 
inklużi l-ħżin, is-sistemi u d-disinji tas-suq 
biex jippjanaw, jissorveljaw, jikkontrollaw 
u joperaw b’mod sikur netwerks 
interoperabbli f’suq miftuħ, dekarbonizzat, 
reżistenti għall-klima u kompetittiv, taħt 
kondizzjonijiet normali u ta’ emerġenza.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji ġodda tal-grilji, 
inklużi l-ħżin, is-sistemi u d-disinji tas-suq 
biex jippjanaw, jissorveljaw, jikkontrollaw 
u joperaw b’mod sikur netwerks 
interoperabbli u flessibbli f’suq miftuħ, 
dekarbonizzat, reżistenti għall-klima u 
kompetittiv, taħt kondizzjonijiet normali u 
ta’ emerġenza.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi stabbilita rabta mal-isfida li toħloq il-varjebilità, għandha tiġi introdotta l-idea ta’ 
grilja flessibbli. Għandhom isiru wkoll grilji intelliġenti għall-gass, minħabba li jippermettu li 
n-netwerks jiġu ġestiti b’mod flessibbli u s-sorsi ta’ gass alternattivi (eż. il-bijogass) ikunu 
introdotti.
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Emenda 1523
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji ġodda tal-grilji, 
inklużi l-ħżin, is-sistemi u d-disinji tas-suq 
biex jippjanaw, jissorveljaw, jikkontrollaw 
u joperaw b’mod sikur netwerks 
interoperabbli f’suq miftuħ, dekarbonizzat, 
reżistenti għall-klima u kompetittiv, taħt 
kondizzjonijiet normali u ta’ emerġenza.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni fuq 
skala sħiħa ta’ teknoloġiji ġodda tal-grilji, 
inklużi l-ħżin, is-sistemi u d-disinji tas-suq 
biex jippjanaw, jissorveljaw, jikkontrollaw 
u joperaw b’mod sikur netwerks 
interoperabbli f’suq miftuħ, sostenibbli, 
reżistenti għall-klima u kompetittiv, taħt 
kondizzjonijiet normali u ta’ emerġenza.

Or. en

Emenda 1524
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka multidixxiplinari dwar teknoloġiji 
(inklużi azzjonijiet viżjonarji) tal-enerġija 
u l-implimentazzjoni konġunta ta’ 
programmi ta’ riċerka pan-Ewropej u 
faċilitajiet mill-aqwa.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka multidixxiplinari dwar teknoloġiji 
(inklużi azzjonijiet viżjonarji) tal-enerġija 
u l-implimentazzjoni konġunta ta’ 
programmi ta’ riċerka pan-Ewropej u 
faċilitajiet mill-aqwa. L-innovazzjoni 
teknoloġika se tkun akkumpanjata 
b’politiki u inizjattivi li jappoġġġaw l-
innovazzjoni mhux teknoloġika.

Or. en
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Emenda 1525
Corinne Lepage

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka multidixxiplinari dwar teknoloġiji 
(inklużi azzjonijiet viżjonarji) tal-enerġija 
u l-implimentazzjoni konġunta ta’ 
programmi ta’ riċerka pan-Ewropej u 
faċilitajiet mill-aqwa.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka multidixxiplinari dwar teknoloġiji 
(inklużi azzjonijiet viżjonarji) tal-enerġija 
u l-impatt ta’ mezzi, faċilitajiet u żviluppi 
teknoloġiċi ġodda fuq l-ambjent tal-baħar
u l-implimentazzjoni konġunta ta’ 
programmi ta’ riċerka pan-Ewropej u 
faċilitajiet mill-aqwa.

Or. en

Emenda 1526
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka multidixxiplinari dwar teknoloġiji 
(inklużi azzjonijiet viżjonarji) tal-enerġija 
u l-implimentazzjoni konġunta ta’ 
programmi ta’ riċerka pan-Ewropej u 
faċilitajiet mill-aqwa.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka multidixxiplinari dwar teknoloġiji 
(inklużi azzjonijiet viżjonarji) tal-enerġija 
u l-implimentazzjoni konġunta ta’ 
programmi ta’ riċerka pan-Ewropej u 
faċilitajiet mill-aqwa. Studji komparattivi 
interattivi fl-iskal subnazzjonali jistgħu 
jgħinu biex jagħmlu dan iktar faċli.

Or. en

Emenda 1527
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka multidixxiplinari dwar teknoloġiji 
(inklużi azzjonijiet viżjonarji) tal-enerġija 
u l-implimentazzjoni konġunta ta’ 
programmi ta’ riċerka pan-Ewropej u 
faċilitajiet mill-aqwa.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka multidixxiplinari dwar teknoloġiji 
għall-esplorazzjoni, il-produzzjoni, it-
trażmissjoni u l-użu (inklużi azzjonijiet 
viżjonarji bħall-irkupru tad-CO2) tal-
enerġija u l-implimentazzjoni konġunta ta’ 
programmi ta’ riċerka pan-Ewropej u 
faċilitajiet mill-aqwa.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iskop huwa li jiġi enfasizzat il-fatt li għandu jittieħed approċċ multidixxiplinarju fir-
rigward tal-katina tal-enerġija kollha. B’mod partikolari, it-teknoloġiji l-ġodda żviluppati 
taħt il-pilastru 2 (ICT, nanoteknoloġija u bijoteknoloġija) għandhom jiġu inkorporati f’din it-
taqsima sabiex jinħolqu sinerġiji bejn il-prijoritajiet.  L-irkupru tad-CO2 għandu jiġi 
eżaminat ukoll f’din it-taqsima.

Emenda 1528
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka multidixxiplinari dwar teknoloġiji 
(inklużi azzjonijiet viżjonarji) tal-enerġija 
u l-implimentazzjoni konġunta ta’ 
programmi ta’ riċerka pan-Ewropej u 
faċilitajiet mill-aqwa.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq ir-
riċerka multidixxiplinari dwar teknoloġiji 
(inklużi azzjonijiet viżjonarji) tal-enerġija 
sostenibbli u l-implimentazzjoni konġunta 
ta’ programmi ta’ riċerka pan-Ewropej u 
faċilitajiet mill-aqwa.

Or. en

Emenda 1529
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq l-
iżvilupp ta’ għodod, metodi u mudelli għal 
appoġġ tal-politika robust u transparenti, 
inkluż attivitajiet relatati mal-aċċettazzjoni 
u l-involviment tal-pubbliku, l-involviment 
tal-utenti u s-sostenibbiltà.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq l-
iżvilupp ta’ għodod, metodi u mudelli u 
xenarji li jħarsu ’l quddiem għal appoġġ 
tal-politika robust u transparenti, inkluż 
attivitajiet relatati mal-aċċettazzjoni u l-
involviment tal-pubbliku, l-involviment 
tal-utenti, valutazzjoni tal-impatt 
ambjentali u s-sostenibbiltà.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Importanti li tiġi inkluża valutazzjoni tal-aspetti ambjentali tal-kwistjoni tal-enerġija, li 
għandha tkun ibbażata fuq analiżi taċ-ċiklu tal-ħajja u tal-impronta ekoloġika. Ikun utli li 
jitwaqqfu databases u xenarji fuq bażi fit-tul – b’konformità mal-linji tal-ippjanar bil-
quddiem tal-AIE - li jinkudu s-sorsi kollha tal-enerġija.

Emenda 1530
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq l-
iżvilupp ta’ għodod, metodi u mudelli għal 
appoġġ tal-politika robust u transparenti, 
inkluż attivitajiet relatati mal-aċċettazzjoni 
u l-involviment tal-pubbliku, l-involviment 
tal-utenti u s-sostenibbiltà.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq l-
iżvilupp ta’ għodod, metodi u mudelli għal 
appoġġ tal-politika robust u transparenti, 
inkluż attivitajiet relatati mal-aċċettazzjoni 
u l-involviment tal-pubbliku, l-involviment 
tal-utenti, l-impatt ambjentali u s-
sostenibbiltà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Importanti li tiġi inkluża l-valutazzjoni tal-aspetti ambjentali relatati mal-problema tal-
enerġija li għandha tkun ibbażata fuq analiżi taċ-ċiklu tal-ħajja u tal-impronta ekoloġika. Ta’ 
min jiġu stabbiliti databases u xenarji fit-tul (immudellati fuq il-prospettiva tal-AIE), fejn jiġi 
inkuż kull tip ta’ sors ta’ enerġija.
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Emenda 1531
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq l-
innovazzjoni applikata biex jiffaċilitaw it-
tqegħid fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi 
tal-enerġija, biex jiġu indirizzati l-barrieri 
li mhumiex teknoloġiċi u biex jaċċelleraw 
l-implimentazzjoni kost effettiva tal-
politiki tal-enerġija tal-Unjoni.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq l-
innovazzjoni applikata biex jiffaċilitaw it-
tqegħid fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi 
tal-enerġija, biex jiġu indirizzati l-barrieri 
li mhumiex teknoloġiċi u biex jaċċelleraw 
l-implimentazzjoni kost effettiva tal-
politiki tal-enerġija tal-Unjoni. F’ dan il-
kuntest il-Programm Ewropa - Enerġija 
Intelliġenti, li ġie implimentat b’suċċess 
permezz tal-Programm tal-Kompetittività 
u l-Innovazzjoni, għandu jitkompla 
b’allokazzjoni baġitarja aktar ambizzjuża 
taħt il-programm Orizzont 2020 attwali.

Or. en

Emenda 1532
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq l-
innovazzjoni applikata biex jiffaċilitaw it-
tqegħid fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi 
tal-enerġija, biex jiġu indirizzati l-barrieri 
li mhumiex teknoloġiċi u biex jaċċelleraw 
l-implimentazzjoni kost effettiva tal-
politiki tal-enerġija tal-Unjoni.

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq l-
innovazzjoni applikata biex jiffaċilitaw it-
tqegħid fis-suq ta’ teknoloġiji u servizzi 
tal-enerġija sostenibbli, biex jiġu 
indirizzati l-barrieri li mhumiex teknoloġiċi 
u biex jaċċelleraw l-implimentazzjoni kost 
effettiva tal-politiki tal-enerġija tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 1533
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 3 – punt 3.3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) Impjanti tal-enerġija mill-fjuwils 
fossili flessibbli u effiċjenti – li 
jippermettu enerġija rinnovabbli 
intermittenti
L-attivitajiet għandhom jiffokaw fuq ir-
riċerka, l-iżvilupp u d-dimostrazzjoni ta’ 
teknoloġiji u/jew materjali li jippermettu 
flessibilità u effiċjenza ogħla tal-impjanti 
tal-enerġija tal-fjwuil fossili li jridu 
jlaħħqu man-neċessità li jidħlu huma 
meta s-sorsi tal-enerġija rinnovabbli 
intermittenti ma jkunux kapaċi 
jikkontribwixxu għas-sistema u sabiex tiġi 
żgurata l-istabilità tal-grilja.

Or. en

Emenda 1534
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 3 – punt 3.3 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) Kumpens għall-impatti tat-tibdil fil-
klima fuq is-sigurtà tal-enerġija
L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq 
riċerka multidixxiplinarja ta’ tibdil fil-
klima li jiddependi mir-reġjun 
(preċipitazzjoni, idroloġija) u l-impatt 
tiegħu fil-provvista tal-enerġija futura, 
inkluż ukoll l-adattament tat-teknoloġiji 
eżistenti (impjanti tal-idroelettriku, sistemi 
ta’ tkessiħ, sistemi ta’ poliġenerazzjoni) 
kif ukoll it-tranżizzjoni għall-paradigma 



AM\907849MT.doc 165/176 PE492.789v01-00

MT

ta’ provvista ta’ enerġija l-ġdida.

Or. en

Emenda 1535
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Trasport intelliġenti, ekoloġiku u 
integrat

4. Trasport intelliġenti, ekoloġiku, sigur u 
integrat

Or. en

Emenda 1536
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Trasport intelliġenti, ekoloġiku u 
integrat

4. Trasport u mobilità intelliġenti, 
ekoloġiċi u integrati

Or. en

Emenda 1537
Eija-Riitta Korhola

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
sistema tat-trasport Ewropea li tkun 
effiċjenti fir-riżorsi, favur l-ambjent, sikura 

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
sistema tat-trasport Ewropea li tkun 
effiċjenti fir-riżorsi, favur l-ambjent, sikura 
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u bla xkiel għall-benefiċċju taċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà.

u bla xkiel għall-benefiċċju taċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà. Din is-sistema ta’ 
trasport għandha tinkludi wkoll it-trasport 
marittimu minħabba li hemm potenzjal 
sostanzjali li jiġi appoġġat l-għan ġenerali 
ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet marittimi. L-
attenzjoni għandha tkun iffokata fuq l-
attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni li 
jappoġġaw l-introduzzjoni ta’ fjuwils 
ġodda u soluzzjonijiet integrati biex titjieb 
il-prestazzjoni totali. Ir-riċerka li tiffoka 
fuq it-trasport marittimu għandha tiġi 
appoġġata sabiex jiżdied l-avvanz fit-
teknoloġiji sostenibbli. Għal din ir-raġuni, 
għandha titħejja Sħubija ta’ Innovazzjoni 
Ewropea dwar “It-Trasport tal-Ġejjieni” 
sabiex jiġi promoss approċċ komprensiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attivitajiet għandhom jiffukaw fuq l-imminimizzar tal-impatt tat-trasport fuq il-klima u l-
ambjent billi tittejjeb l- effiċjenza tiegħu fl-użu ta’ riżorsi naturali, u billi titnaqqas id-
dipendenza tiegħu fuq il-fjuwils fossili. F’dan ir-rigward, is-settur tat-trasport marittimu 
m’għandux jitħalla barra.

Emenda 1538
Vittorio Prodi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
sistema tat-trasport Ewropea li tkun 
effiċjenti fir-riżorsi, favur l-ambjent, sikura 
u bla xkiel għall-benefiċċju taċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà.

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
sistema tat-trasport Ewropea li tkun 
effiċjenti fir-riżorsi, favur l-ambjent, sikura 
u bla xkiel għall-benefiċċju taċ-ċittadini 
Ewropej, l-ekonomija tal-UE, is-soċjetà 
b’mod ġenerali u l-kompetittività.

Or. en
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Emenda 1539
Maria Da Graça Carvalho

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
sistema tat-trasport Ewropea li tkun 
effiċjenti fir-riżorsi, favur l-ambjent, sikura 
u bla xkiel għall-benefiċċju taċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà.

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
sistema tat-trasport Ewropea (inklużi n-
netwerks tal-infrastruttura tat-trasport) li 
tkun effiċjenti fir-riżorsi, favur l-ambjent, 
sikura u bla xkiel għall-benefiċċju taċ-
ċittadini, l-ekonomija u s-soċjetà.

Or. en

Emenda 1540
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
sistema tat-trasport Ewropea li tkun 
effiċjenti fir-riżorsi, favur l-ambjent, sikura 
u bla xkiel għall-benefiċċju taċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà.

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
sistema tat-trasport Ewropea li tkun 
effiċjenti fir-riżorsi, b’saħħitha, favur l-
ambjent, sikura u bla xkiel għall-benefiċċju 
taċ-ċittadini, l-ekonomija u s-soċjetà.

Or. en

Emenda 1541
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
sistema tat-trasport Ewropea li tkun 

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
sistema tat-trasport Ewropea li tkun 
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effiċjenti fir-riżorsi, favur l-ambjent, sikura 
u bla xkiel għall-benefiċċju taċ-ċittadini, l-
ekonomija u s-soċjetà.

effiċjenti fir-riżorsi, għall-but ta' kulħadd,
favur l-ambjent, sikura u bla xkiel għall-
benefiċċju taċ-ċittadini, l-ekonomija u s-
soċjetà.

Or. en

Emenda 1542
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ewropa għandha tirrikonċilja l-ħtiġijiet tal-
mobbiltà li dejjem tikber taċ-ċittadini 
tagħha mal-imperattivi tal-prestazzjoni 
ekonomika u l-ħtiġijiet ta’ soċjetà b’livell 
baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju u 
ekonomija reżistenti għat-tibdil fil-klima. 
Minkejja t-tkabbir tiegħu, is-settur tat-
trasport għandu jikseb tnaqqis sostanzjali 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra u impatti 
negattivi ekoloġiċi oħra, u għandu jwaqqaf 
id-dipendenza tiegħu fuq iż-żejt, filwaqt li 
jżomm livelli għoljin ta’ effiċjenza u 
mobbiltà.

Ewropa għandha tirrikonċilja l-ħtiġijiet tal-
mobbiltà li dejjem tikber taċ-ċittadini 
tagħha mal-imperattivi tal-prestazzjoni 
ekonomika u l-ħtiġijiet ta’ soċjetà b’livell 
baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju u 
ekonomija reżistenti għat-tibdil fil-klima. 
Minkejja t-tkabbir tiegħu, is-settur tat-
trasport għandu jikseb tnaqqis sostanzjali 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra u impatti 
negattivi ekoloġiċi oħra, u għandu jwaqqaf 
id-dipendenza tiegħu fuq iż-żejt, filwaqt li 
jżomm livelli għoljin ta’ effiċjenza u 
mobbiltà. Bit-tkabbir tad-densità tat-
traffiku, l-isfidi ta’ sigurtà tas-sistemi tat-
trasport bil-massa jafu jilħqu livell ġdid 
ta’ kwalità u jeħtieġ li jiġu indirizzati 
saħansitra diġà fil-fażijiet ta’ riċerka ta’ 
kunċetti u teknoloġiji ġodda

Or. en

Emenda 1543
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ewropa għandha tirrikonċilja l-ħtiġijiet tal-
mobbiltà li dejjem tikber taċ-ċittadini 
tagħha mal-imperattivi tal-prestazzjoni 
ekonomika u l-ħtiġijiet ta’ soċjetà b’livell 
baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju u 
ekonomija reżistenti għat-tibdil fil-klima. 
Minkejja t-tkabbir tiegħu, is-settur tat-
trasport għandu jikseb tnaqqis sostanzjali 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra u impatti 
negattivi ekoloġiċi oħra, u għandu jwaqqaf 
id-dipendenza tiegħu fuq iż-żejt, filwaqt li 
jżomm livelli għoljin ta’ effiċjenza u 
mobbiltà.

Ewropa għandha tirrikonċilja l-ħtiġijiet tal-
mobbiltà li dejjem tikber taċ-ċittadini 
tagħha mal-imperattivi tal-prestazzjoni 
ekonomika u l-ħtiġijiet ta’ soċjetà b’livell 
baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju u 
effiċjenti fl-enerġija, u ekonomija 
reżistenti għat-tibdil fil-klima. Minkejja t-
tkabbir tiegħu, is-settur tat-trasport għandu 
jikseb tnaqqis sostanzjali tal-gassijiet 
b’effett ta’ serra u impatti negattivi 
ekoloġiċi oħra, u għandu jwaqqaf id-
dipendenza tiegħu fuq iż-żejt, filwaqt li 
jżomm livelli għoljin ta’ effiċjenza u 
mobbiltà.

Or. en

Emenda 1544
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ewropa għandha tirrikonċilja l-ħtiġijiet tal-
mobbiltà li dejjem tikber taċ-ċittadini 
tagħha mal-imperattivi tal-prestazzjoni 
ekonomika u l-ħtiġijiet ta’ soċjetà b’livell 
baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju u 
ekonomija reżistenti għat-tibdil fil-klima. 
Minkejja t-tkabbir tiegħu, is-settur tat-
trasport għandu jikseb tnaqqis sostanzjali 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra u impatti 
negattivi ekoloġiċi oħra, u għandu jwaqqaf 
id-dipendenza tiegħu fuq iż-żejt, filwaqt li 
jżomm livelli għoljin ta’ effiċjenza u 
mobbiltà.

Ewropa għandha tirrikonċilja l-ħtiġijiet tal-
mobbiltà li dejjem tikber taċ-ċittadini 
tagħha mal-imperattivi tal-prestazzjoni 
ekonomika il-kwalità tal-ħajja u l-ħtiġijiet 
ta’ soċjetà b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
tal-karbonju u ekonomija reżistenti għat-
tibdil fil-klima. Minkejja t-tkabbir tiegħu, 
is-settur tat-trasport għandu jikseb tnaqqis 
sostanzjali tal-gassijiet b’effett ta’ serra u 
impatti negattivi ekoloġiċi oħra, u għandu 
jwaqqaf id-dipendenza tiegħu fuq iż-żejt, 
filwaqt li jżomm livelli għoljin ta’ 
effiċjenza u mobbiltà.

Or. en
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Emenda 1545
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ewropa għandha tirrikonċilja l-ħtiġijiet tal-
mobbiltà li dejjem tikber taċ-ċittadini 
tagħha mal-imperattivi tal-prestazzjoni 
ekonomika u l-ħtiġijiet ta’ soċjetà b’livell 
baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju u 
ekonomija reżistenti għat-tibdil fil-klima. 
Minkejja t-tkabbir tiegħu, is-settur tat-
trasport għandu jikseb tnaqqis sostanzjali 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra u impatti 
negattivi ekoloġiċi oħra, u għandu jwaqqaf 
id-dipendenza tiegħu fuq iż-żejt, filwaqt li 
jżomm livelli għoljin ta’ effiċjenza u 
mobbiltà.

Ewropa għandha tirrikonċilja l-ħtiġijiet tal-
mobbiltà li dejjem tikber taċ-ċittadini 
tagħha mal-imperattivi tal-prestazzjoni 
ekonomika u l-ħtiġijiet ta’ soċjetà Ewropea 
u ekonomija reżistenti għat-tibdil fil-klima. 
Minkejja t-tkabbir tiegħu, is-settur tat-
trasport għandu jikseb tnaqqis sostanzjali 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra u impatti 
negattivi ekoloġiċi oħra, u għandu jwaqqaf 
id-dipendenza tiegħu fuq iż-żejt, filwaqt li 
jżomm livelli għoljin ta’ effiċjenza u 
mobbiltà.

Or. en

Emenda 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ewropa għandha tirrikonċilja l-ħtiġijiet tal-
mobbiltà li dejjem tikber taċ-ċittadini 
tagħha mal-imperattivi tal-prestazzjoni 
ekonomika u l-ħtiġijiet ta’ soċjetà b’livell 
baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju u 
ekonomija reżistenti għat-tibdil fil-klima. 
Minkejja t-tkabbir tiegħu, is-settur tat-
trasport għandu jikseb tnaqqis sostanzjali 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra u impatti 
negattivi ekoloġiċi oħra, u għandu jwaqqaf 
id-dipendenza tiegħu fuq iż-żejt, filwaqt li 
jżomm livelli għoljin ta’ effiċjenza u 
mobbiltà.

Ewropa għandha tirrikonċilja l-ħtiġijiet tal-
mobbiltà li dejjem tikber taċ-ċittadini 
tagħha mal-imperattivi tal-prestazzjoni 
ekonomika u l-ħtiġijiet ta’ soċjetà b’livell 
baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju u 
ekonomija reżistenti għat-tibdil fil-klima. 
Minkejja t-tkabbir tiegħu, is-settur tat-
trasport għandu jikseb tnaqqis sostanzjali 
tal-gassijiet b’effett ta’ serra u impatti 
negattivi ekoloġiċi oħra, u għandu jwaqqaf 
id-dipendenza tiegħu fuq iż-żejt, filwaqt li 
jżomm livelli għoljin ta’ effiċjenza, 
affordjabilità u mobbiltà.



AM\907849MT.doc 171/176 PE492.789v01-00

MT

Or. en

Emenda 1547
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mobbiltà sostenibbli tista’ tinkiseb biss 
permezz ta’ bidla radikali fis-sistema tat-
trasport, ispirata minn skoperti fir-riċerka 
tat-trasport, innovazzjoni wiesa’, u 
implimentazzjoni koerenti madwar l-
Ewropa kollha ta’ soluzzjonijiet aktar 
ekoloġiċi, sikuri u intelliġenti ta’ trasport.

Il-mobbiltà sostenibbli tista’ tinkiseb biss 
permezz ta’ bidla radikali fis-sistema tat-
trasport, ispirata minn skoperti fir-riċerka 
tat-trasport, innovazzjoni wiesa’, u 
implimentazzjoni koerenti madwar l-
Ewropa kollha ta’ soluzzjonijiet aktar 
ekoloġiċi, sikuri u intelliġenti ta’ trasport 
prinċipalment imwettqa min reġjun/belt 
intelliġenti madwar l-UE.

Or. en

Emenda 1548
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mobbiltà sostenibbli tista’ tinkiseb biss 
permezz ta’ bidla radikali fis-sistema tat-
trasport, ispirata minn skoperti fir-riċerka 
tat-trasport, innovazzjoni wiesa’, u 
implimentazzjoni koerenti madwar l-
Ewropa kollha ta’ soluzzjonijiet aktar 
ekoloġiċi, sikuri u intelliġenti ta’ trasport.

Il-mobbiltà sostenibbli tista’ tinkiseb biss 
permezz ta’ bidla radikali fis-sistema tat-
trasport u mobilità, ispirata minn skoperti 
fir-riċerka tat-trasport u l-mobilità, 
innovazzjoni wiesa’, u implimentazzjoni 
koerenti madwar l-Ewropa kollha ta’ 
soluzzjonijiet aktar ekoloġiċi, aktar tajbin 
għas-saħħa, sikuri u intelliġenti ta’ 
trasport u mobilità.

Or. en
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Emenda 1549
Judith A. Merkies

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mobbiltà sostenibbli tista’ tinkiseb biss 
permezz ta’ bidla radikali fis-sistema tat-
trasport, ispirata minn skoperti fir-riċerka 
tat-trasport, innovazzjoni wiesa’, u 
implimentazzjoni koerenti madwar l-
Ewropa kollha ta’ soluzzjonijiet aktar 
ekoloġiċi, sikuri u intelliġenti ta’ trasport.

Il-mobbiltà sostenibbli tista’ tinkiseb biss 
permezz ta’ bidla radikali fis-sistema tat-
trasport, ispirata minn skoperti fir-riċerka 
tat-trasport, innovazzjoni wiesa’, u 
implimentazzjoni koerenti madwar l-
Ewropa kollha ta’ soluzzjonijiet aktar 
ekoloġiċi, sikuri, iktar affidabbli u 
intelliġenti ta’ trasport.

Or. en

Emenda 1550
Vittorio Prodi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u l-innovazzjoni għandhom 
iwasslu għal avvanzi ffukati u f’waqthom li 
se jgħinu biex jinkisbu l-objettivi ewlenin 
tal-politika tal-Unjoni, filwaqt li jagħtu 
spinta lill-kompetittività ekonomika u 
jappoġġaw it-tranżizzjoni għal ekonomija 
reżistenti għat-tibdil fil-klima u b’akrbonju 
baxx, u jżommu t-tmexxija globali tas-suq.

Ir-riċerka u l-innovazzjoni għandhom 
iwasslu għal avvanzi ffukati u f’waqthom 
għal kull mezz tat-trasport li se jgħinu biex 
jinkisbu l-objettivi ewlenin tal-politika tal-
Unjoni, filwaqt li jagħtu spinta lill-
kompetittività ekonomika u jappoġġaw it-
tranżizzjoni għal ekonomija reżistenti għat-
tibdil fil-klima u b’akrbonju baxx, u 
jżommu t-tmexxija globali tas-suq. Hemm 
bżonn ta’ bażi ta’ riċerka b’saħħitha 
sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, li se 
joħolqu impjiegi, ħiliet u effetti sekondarji 
pożittivi.Dan se jikkontribwixxi għat-
tisħiħ tal-katina ta' provvista fil-kuntest 
ta' kompetizzjoni dinjija dejjem ikbar, 
anke minn kompetituri emerġenti ġodda li 
qed juru ambizzjonijiet kbar u li qed 
jinvestu riżorsi enormi għal dan l-għan.



AM\907849MT.doc 173/176 PE492.789v01-00

MT

Or. en

Emenda 1551
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u l-innovazzjoni għandhom 
iwasslu għal avvanzi ffukati u f’waqthom li 
se jgħinu biex jinkisbu l-objettivi ewlenin 
tal-politika tal-Unjoni, filwaqt li jagħtu 
spinta lill-kompetittività ekonomika u
jappoġġaw it-tranżizzjoni għal ekonomija 
reżistenti għat-tibdil fil-klima u b’akrbonju 
baxx, u jżommu t-tmexxija globali tas-suq.

Ir-riċerka u l-innovazzjoni għandhom 
iwasslu għal avvanzi ffukati u f’waqthom li 
se jgħinu biex jinkisbu l-objettivi ewlenin 
tal-politika tal-Unjoni, filwaqt li jagħtu 
spinta lill-kompetittività ekonomika, itejbu 
l-istandards soċjali, jappoġġaw it-
tranżizzjoni għal ekonomija reżistenti għat-
tibdil fil-klima bbażata fuq sorsi tal-
enerġija rinnovabbli u effiċjenti fl-
enerġija, u jżommu t-tmexxija globali tas-
suq.

Or. en

Emenda 1552
Amalia Sartori

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u l-innovazzjoni għandhom 
iwasslu għal avvanzi ffukati u f’waqthom li 
se jgħinu biex jinkisbu l-objettivi ewlenin 
tal-politika tal-Unjoni, filwaqt li jagħtu 
spinta lill-kompetittività ekonomika u 
jappoġġaw it-tranżizzjoni għal ekonomija 
reżistenti għat-tibdil fil-klima u b’akrbonju
baxx, u jżommu t-tmexxija globali tas-suq.

Ir-riċerka u l-innovazzjoni għandhom 
iwasslu għal avvanzi ffukati u f’waqthom li 
se jgħinu biex jinkisbu l-objettivi ewlenin 
tal-politika tal-Unjoni, billi jużaw il-
possibilitajiet offruti mill-GNSS Ewropea 
filwaqt li jagħtu spinta lill-kompetittività 
ekonomika u jappoġġaw it-tranżizzjoni 
għal ekonomija reżistenti għat-tibdil fil-
klima u b’karbonju baxx, u jżommu t-
tmexxija globali tas-suq.
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Ġustifikazzjoni

L-użu tal-GNSS jista’ jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għall-ilħuq tal-objettivi tas-sistema 
tat-trasport tal-futur.

Emenda 1553
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u l-innovazzjoni għandhom 
iwasslu għal avvanzi ffukati u f’waqthom li 
se jgħinu biex jinkisbu l-objettivi ewlenin 
tal-politika tal-Unjoni, filwaqt li jagħtu 
spinta lill-kompetittività ekonomika u 
jappoġġaw it-tranżizzjoni għal ekonomija 
reżistenti għat-tibdil fil-klima u b’akrbonju 
baxx, u jżommu t-tmexxija globali tas-suq.

Ir-riċerka u l-innovazzjoni għandhom 
iwasslu għal avvanzi ffukati u f’waqthom li 
se jgħinu biex jinkisbu l-objettivi ewlenin 
tal-politika tal-Unjoni, filwaqt li jagħtu 
spinta lill-kompetittività ekonomika u 
jappoġġaw it-tranżizzjoni għal ekonomija 
reżistenti għat-tibdil fil-klima u sostenibbli, 
u jżommu t-tmexxija globali tas-suq.

Or. en

Emenda 1554
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Annex 1 – Part 3 – point 4 – point 4.1 – paragraph 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għalkemm l-investimenti meħtieġa fir-
riċerka, l-innovazzjoni u l-iskjerament se 
jkunu sinifikanti, in-nuqqas ta’ titjib tas-
sostenibbiltà tat-trasport se jirriżulta fi 
spejjeż għolja b’mod inaċċettabbli tas-
soċjetà, ekoloġiċi u ekonomiċi fit-tul.

Għalkemm l-investimenti meħtieġa fir-
riċerka, l-innovazzjoni u l-iskjerament se 
jkunu sinifikanti, in-nuqqas ta’ titjib tas-
sostenibbiltà tat-trasport se jirriżulta fi 
spejjeż għolja b’mod inaċċettabbli tas-
soċjetà, ekoloġiċi u ekonomiċi fit-tul. Bl-
istess mod, jekk ma tinżammx it-tmexxija 
teknoloġika tal-Ewropa fit-trasport, dan 
se jxekkel il-kisba tal-għan imsemmi 
hawn fuq b’konsegwenzi gravi u ta’ ħsara 
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għall-impjiegi u t-tkabbir ekonomiku fit-
tul tal-Ewropa.

Or. en

Emenda 1555
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għalkemm l-investimenti meħtieġa fir-
riċerka, l-innovazzjoni u l-iskjerament se 
jkunu sinifikanti, in-nuqqas ta’ titjib tas-
sostenibbiltà tat-trasport se jirriżulta fi 
spejjeż għolja b’mod inaċċettabbli tas-
soċjetà, ekoloġiċi u ekonomiċi fit-tul.

Għalkemm l-investimenti meħtieġa fir-
riċerka, l-innovazzjoni u l-iskjerament se 
jkunu sinifikanti, in-nuqqas ta’ titjib tas-
sostenibbiltà tas-sistema tat-trasport kollha 
se jirriżulta fi spejjeż għolja b’mod 
inaċċettabbli tas-soċjetà, ekoloġiċi u 
ekonomiċi fit-tul.

Or. en

Emenda 1556
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti 3 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għalkemm l-investimenti meħtieġa fir-
riċerka, l-innovazzjoni u l-iskjerament se 
jkunu sinifikanti, in-nuqqas ta’ titjib tas-
sostenibbiltà tat-trasport se jirriżulta fi 
spejjeż għolja b’mod inaċċettabbli tas-
soċjetà, ekoloġiċi u ekonomiċi fit-tul.

Għalkemm l-investimenti meħtieġa fir-
riċerka, l-innovazzjoni u l-iskjerament se 
jkunu sinifikanti, in-nuqqas ta’ titjib tas-
sostenibbiltà tat-trasport  u l-mobilità se 
jirriżulta fi spejjeż għolja b’mod 
inaċċettabbli tas-soċjetà, ekoloġiċi u 
ekonomiċi fit-tul.

Or. en
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