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Emenda 1557
Jean-Pierre Audy

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-trasport huwa katalizzatur ewlieni tal-
kompetittività u t-tkabbir ekonomiku tal-
Ewropa. Dan jiżgura l-mobbiltà tal-persuni 
u oġġetti meħtieġa għal suq integrat uniku 
Ewropew u soċjetà miftuħa u inklużiva. 
Jirrappreżenta wieħed mill-akbar assi tal-
Ewropa f'termini ta' kapaċità industrijali u 
kwalità tas-servizz, u għandu rwol ewlieni 
f'ħafna mis-swieq dinjiji. L-industrija tat-
trasport u l-manifattura tat-tagħmir tat-
trasport flimkien jirrappreżentaw 6.3 % tal-
PDG tal-Unjoni. Fl-istess ħin, l-industrija 
Ewropea tat-trasport tiffaċċja 
kompetizzjoni li ssir dejjem aktar ħarxa 
minn partijiet oħra tad-dinja. Se jkunu 
meħtieġa teknoloġiji radikali biex jiżguraw 
il-vantaġġ kompetittiv fil-futur tal-Ewropa 
u biex itaffu l-iżvantaġġi tas-sistema tat-
trasport attwali tagħna.

It-trasport huwa katalizzatur ewlieni tal-
kompetittività u t-tkabbir ekonomiku tal-
Ewropa. Dan jiżgura l-mobbiltà tal-persuni 
u oġġetti meħtieġa għal suq integrat uniku 
Ewropew u soċjetà miftuħa u inklużiva. 
Jirrappreżenta wieħed mill-akbar assi tal-
Ewropa f'termini ta' kapaċità industrijali u 
kwalità tas-servizz, u għandu rwol ewlieni 
f'ħafna mis-swieq dinjiji. L-industrija tat-
trasport u l-manifattura tat-tagħmir tat-
trasport waħedhom jirrappreżentaw 6.3 % 
tal-PDG tal-Unjoni. Madankollu, il-
kontribut kumplessiv tat-trasport għall-
ekonomija tal-UE huwa ferm ogħla, billi 
l-kummerċ ta' merkanzija, li 
jirrappreżenta madwar 30 % tal-PDG tal-
Unjoni, kif anki bosta servizzi u ħaddiema 
li jivvjaġġaw minħabba raġunijiet 
professjonali, jiddependu totalment minn 
trasport effiċjenti. Il-kontribut mogħti 
mit-trasport lis-soċjetà, billi jgħaqqad il-
persuni, huwa wkoll importanti iżda 
diffiċli li jiġi kwantifikat, u huwa 
fundamentali għall-moviment liberu fl-
Ewropa. Fl-istess ħin, l-industrija Ewropea 
tat-trasport tiffaċċja kompetizzjoni li ssir 
dejjem aktar ħarxa minn partijiet oħra tad-
dinja. Se jkunu meħtieġa teknoloġiji 
radikali biex jiżguraw il-vantaġġ 
kompetittiv fil-futur tal-Ewropa u biex 
itaffu l-iżvantaġġi tas-sistema tat-trasport 
attwali tagħna.

Or. fr
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Emenda 1558
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-trasport huwa katalizzatur ewlieni tal-
kompetittività u t-tkabbir ekonomiku tal-
Ewropa. Dan jiżgura l-mobbiltà tal-persuni 
u oġġetti meħtieġa għal suq integrat uniku 
Ewropew u soċjetà miftuħa u inklużiva. 
Jirrappreżenta wieħed mill-akbar assi tal-
Ewropa f'termini ta' kapaċità industrijali u 
kwalità tas-servizz, u għandu rwol ewlieni 
f'ħafna mis-swieq dinjiji. L-industrija tat-
trasport u l-manifattura tat-tagħmir tat-
trasport flimkien jirrappreżentaw 6.3 % tal-
PDG tal-Unjoni. Fl-istess ħin, l-industrija 
Ewropea tat-trasport tiffaċċja 
kompetizzjoni li ssir dejjem aktar ħarxa 
minn partijiet oħra tad-dinja. Se jkunu 
meħtieġa teknoloġiji radikali biex jiżguraw 
il-vantaġġ kompetittiv fil-futur tal-Ewropa 
u biex itaffu l-iżvantaġġi tas-sistema tat-
trasport attwali tagħna.

It-trasport sikur u effiċjenti huwa 
katalizzatur ewlieni tal-kompetittività u t-
tkabbir ekonomiku tal-Ewropa. Dan jiżgura 
l-mobbiltà tal-persuni u oġġetti meħtieġa 
għal suq integrat uniku Ewropew u soċjetà 
miftuħa, inklużiva u sikura. Jirrappreżenta 
wieħed mill-akbar assi tal-Ewropa f'termini 
ta' kapaċità industrijali u kwalità tas-
servizz, u għandu rwol ewlieni f'ħafna mis-
swieq dinjiji. L-industrija tat-trasport u l-
manifattura tat-tagħmir tat-trasport 
flimkien jirrappreżentaw 6.3 % tal-PDG 
tal-Unjoni. Fl-istess ħin, l-industrija 
Ewropea tat-trasport tiffaċċja 
kompetizzjoni li ssir dejjem aktar ħarxa 
minn partijiet oħra tad-dinja. Se jkunu 
meħtieġa teknoloġiji radikali biex jiżguraw 
il-vantaġġ kompetittiv fil-futur tal-Ewropa 
u biex itaffu l-iżvantaġġi tas-sistema tat-
trasport attwali tagħna.

Or. en

Emenda 1559
Henri Weber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-trasport huwa katalizzatur ewlieni tal-
kompetittività u t-tkabbir ekonomiku tal-
Ewropa. Dan jiżgura l-mobbiltà tal-persuni 
u oġġetti meħtieġa għal suq integrat uniku 
Ewropew u soċjetà miftuħa u inklużiva. 
Jirrappreżenta wieħed mill-akbar assi tal-
Ewropa f'termini ta' kapaċità industrijali u 

It-trasport huwa katalizzatur ewlieni tal-
kompetittività u t-tkabbir ekonomiku tal-
Ewropa. Dan jiżgura l-mobbiltà tal-persuni 
u oġġetti meħtieġa għal suq integrat uniku 
Ewropew u soċjetà miftuħa u inklużiva. 
Jirrappreżenta wieħed mill-akbar assi tal-
Ewropa f'termini ta' kapaċità industrijali u 
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kwalità tas-servizz, u għandu rwol ewlieni 
f'ħafna mis-swieq dinjiji. L-industrija tat-
trasport u l-manifattura tat-tagħmir tat-
trasport flimkien jirrappreżentaw 6.3 % tal-
PDG tal-Unjoni. Fl-istess ħin, l-industrija 
Ewropea tat-trasport tiffaċċja 
kompetizzjoni li ssir dejjem aktar ħarxa 
minn partijiet oħra tad-dinja. Se jkunu 
meħtieġa teknoloġiji radikali biex jiżguraw 
il-vantaġġ kompetittiv fil-futur tal-Ewropa 
u biex itaffu l-iżvantaġġi tas-sistema tat-
trasport attwali tagħna.

kwalità tas-servizz, u għandu rwol ewlieni 
f'ħafna mis-swieq dinjiji. L-industrija tat-
trasport u l-manifattura tat-tagħmir tat-
trasport flimkien jirrappreżentaw 6.3 % tal-
PDG tal-Unjoni, iżda jagħtu kontribut 
kumplessiv lill-ekonomija tal-UE ferm 
ogħla. Fl-istess ħin, l-industrija Ewropea 
tat-trasport tiffaċċja kompetizzjoni li ssir 
dejjem aktar ħarxa minn partijiet oħra tad-
dinja. Se jkunu meħtieġa teknoloġiji 
radikali biex jiżguraw il-vantaġġ 
kompetittiv fil-futur tal-Ewropa u biex 
itaffu l-iżvantaġġi tas-sistema tat-trasport 
attwali tagħna.

Or. fr

Emenda 1560
Vittorio Prodi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-settur tat-trasport huwa kontributur 
ewlieni għall-gassijiet b'effett ta' serra u 
jiġġenera sa kwart mill-emissjonijiet 
kollha. It-trasport huwa 96 % dipendenti 
fuq il-fjuwils fossili. Sadanittant, il-
konġestjoni hija problema li qed tikber; is-
sistemi għadhom mhumiex intelliġenti 
biżżejjed; l-alternattivi għat-tibdil bejn il-
modi differenti tat-trasport mhux dejjem 
huma attraenti; l-imwiet fit-toroq jibqgħu 
għoljin b'mod drammatiku b'34 000 fis-
sena fl-Unjoni; iċ-ċittadini u n-negozji 
jistennew sistema tat-trasport li hija bla 
periklu u sikura. Il-kuntest urban joħloq 
sfidi speċifiċi għas-sostenibbiltà tat-
trasport.

Is-settur tat-trasport huwa kontributur 
ewlieni għall-gassijiet b'effett ta' serra u 
jiġġenera sa kwart mill-emissjonijiet 
kollha. It-trasport huwa 96 % dipendenti 
fuq il-fjuwils fossili. Sadanittant, il-
konġestjoni hija problema li qed tikber; is-
sistemi għadhom mhumiex intelliġenti 
biżżejjed; l-alternattivi għat-tibdil bejn il-
modi differenti tat-trasport mhux dejjem 
huma attraenti; l-imwiet fit-toroq jibqgħu 
għoljin b'mod drammatiku b'34 000 fis-
sena fl-Unjoni; u ż-żieda sinifikanti tat-
traffiku bl-ajru tippreżenta għadd ta' sfidi 
speċifiċi. Iċ-ċittadini u n-negozji jistennew 
sistema tat-trasport li hija bla periklu u 
sikura. Il-kuntest urban joħloq sfidi 
speċifiċi għas-sostenibbiltà tat-trasport.
Huwa essenzjali li jitnaqqas l-impatt 
ambjentali tagħhom permezz ta' titjib 
teknoloġiku mmirat, fid-dawl tal-fatt li 
kull mod ta' trasport għandu quddiemu 
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diversi sfidi u huwa karatterizzat minn  
ċikli ta' integrazzjoni teknoloġika 
differenti.

Or. en

Emenda 1561
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-settur tat-trasport huwa kontributur 
ewlieni għall-gassijiet b'effett ta' serra u 
jiġġenera sa kwart mill-emissjonijiet
kollha. It-trasport huwa 96 % dipendenti 
fuq il-fjuwils fossili. Sadanittant, il-
konġestjoni hija problema li qed tikber; is-
sistemi għadhom mhumiex intelliġenti 
biżżejjed; l-alternattivi għat-tibdil bejn il-
modi differenti tat-trasport mhux dejjem
huma attraenti; l-imwiet fit-toroq jibqgħu 
għoljin b'mod drammatiku b'34 000 fis-
sena fl-Unjoni; iċ-ċittadini u n-negozji 
jistennew sistema tat-trasport li hija bla 
periklu u sikura. Il-kuntest urban joħloq 
sfidi speċifiċi għas-sostenibbiltà tat-
trasport.

Is-settur tat-trasport huwa kontributur 
ewlieni għall-gassijiet b'effett ta' serra u 
jiġġenera sa kwart mill-emissjonijiet 
kollha. It-trasport huwa 96 % dipendenti 
fuq il-fjuwils fossili. Sadanittant, il-
konġestjoni hija problema li qed tikber; l-
impatt tagħha fuq is-saħħa, minħabba l-
partikoli, l-emissjonijiet ta' gassijiet u l-
emissjonijiet ta' storbju, u n-nuqqas ta' 
moviment fiżiku saru sinifikanti, u s-
sistemi għadhom mhumiex intelliġenti 
biżżejjed; is-soluzzjonijiet intermodali u t-
tibdil lejn modi tat-trasport aktar 
sostenibbli huma neċessarji; l-imwiet fit-
toroq jibqgħu għoljin b'mod drammatiku 
b'34 000 fis-sena fl-Unjoni; iċ-ċittadini u n-
negozji jistennew sistema tat-trasport u tal-
mobbiltà li hija bla periklu u sikura. Il-
kuntest urban joħloq sfidi speċifiċi għas-
sostenibbiltà tat-trasport.

Or. en

Emenda 1562
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi ftit għexieren ta' snin ir-rati ta' tkabbir 
tat-trasport mistennija se jwasslu għal 
paraliżi fit-traffiku Ewropew u jagħmlu l-
ispejjeż ekonomiċi u l-impatt fis-soċjetà 
tiegħu insopportabblii. Il-kilometri tal-
passiġġieri huma mbassra li jirdoppjaw 
tul l-40 sena li ġejjin u jżidu darbtejn 
aktar malajr għall-ivvjaġġar bl-ajru. L-
emissjonijiet tad-CO2 se jiżdiedu b'35 % 
sal-2050. L-ispejjeż tal-konġestjoni se 
jżidu b'madwar 50 %, għal kważi 
EUR 200 biljun kull sena. L-ispejjeż 
esterni tal-inċidenti se jiżdiedu b'madwar 
EUR 60 biljun meta mqabbla mal-2005.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhumiex magħrufin is-sorsi tad-data li fuqhom huma bbażati dawn l-affermazzjonijiet.

Emenda 1563
Jean-Pierre Audy

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi ftit għexieren ta' snin ir-rati ta' tkabbir 
tat-trasport mistennija se jwasslu għal 
paraliżi fit-traffiku Ewropew u jagħmlu l-
ispejjeż ekonomiċi u l-impatt fis-soċjetà 
tiegħu insopportabblii. Il-kilometri tal-
passiġġieri huma mbassra li jirdoppjaw 
tul l-40 sena li ġejjin u jżidu darbtejn 
aktar malajr għall-ivvjaġġar bl-ajru. L-
emissjonijiet tad-CO2 se jiżdiedu b'35 % 
sal-2050. L-ispejjeż tal-konġestjoni se 
jżidu b'madwar 50 %, għal kważi 
EUR 200 biljun kull sena. L-ispejjeż 
esterni tal-inċidenti se jiżdiedu b'madwar 
EUR 60 biljun meta mqabbla mal-2005.

imħassar



PE492.790v01-00 8/161 AM\907850MT.doc

MT

Or. fr

Emenda 1564
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi ftit għexieren ta' snin ir-rati ta' tkabbir 
tat-trasport mistennija se jwasslu għal 
paraliżi fit-traffiku Ewropew u jagħmlu l-
ispejjeż ekonomiċi u l-impatt fis-soċjetà 
tiegħu insopportabblii. Il-kilometri tal-
passiġġieri huma mbassra li jirdoppjaw tul 
l-40 sena li ġejjin u jżidu darbtejn aktar 
malajr għall-ivvjaġġar bl-ajru. L-
emissjonijiet tad-CO2 se jiżdiedu b'35 % 
sal-2050. L-ispejjeż tal-konġestjoni se 
jżidu b'madwar 50 %, għal kważi 
EUR 200 biljun kull sena. L-ispejjeż 
esterni tal-inċidenti se jiżdiedu b'madwar 
EUR 60 biljun meta mqabbla mal-2005.

Fi ftit għexieren ta' snin ir-rati ta' tkabbir 
tat-trasport mistennija se jwasslu għal 
paraliżi fit-traffiku Ewropew u jagħmlu l-
ispejjeż ekonomiċi u l-impatt fis-soċjetà 
tiegħu insopportabbli. Il-kilometri tal-
passiġġieri huma mbassra li jirdoppjaw tul 
l-40 sena li ġejjin u jżidu darbtejn aktar 
malajr għall-ivvjaġġar bl-ajru. L-
emissjonijiet tad-CO2 se jiżdiedu b'35 % 
sal-2050. L-ispejjeż tal-konġestjoni se 
jżidu b'madwar 50 %, għal kważi 
EUR 200 biljun kull sena. L-ispejjeż 
esterni tal-inċidenti se jiżdiedu b'madwar 
EUR 60 biljun meta mqabbla mal-2005.
Huwa importanti li jitnaqqas dan l-impatt 
permezz ta' titjib teknoloġiku, oqfsa 
ekonomiċi u regolamentari biex 
jiffaċilitaw l-introduzzjoni ta' teknoloġiji 
u infrastrutturi ġodda, u applikazzjoni 
aktar estiża tax-xjenzi komportamentali 
biex ikun mifhum kif nagħżlu l-mod ta' 
trasport, fid-dawl tal-fatt li kull mod ta' 
trasport għandu quddiemu diversi sfidi u 
hwua karatterizzat minn ċikli ta' 
integrazzjoni teknoloġika differenti.

Or. en

Emenda 1565
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi ftit għexieren ta' snin ir-rati ta' tkabbir 
tat-trasport mistennija se jwasslu għal 
paraliżi fit-traffiku Ewropew u jagħmlu l-
ispejjeż ekonomiċi u l-impatt fis-soċjetà 
tiegħu insopportabblii. Il-kilometri tal-
passiġġieri huma mbassra li jirdoppjaw tul 
l-40 sena li ġejjin u jżidu darbtejn aktar 
malajr għall-ivvjaġġar bl-ajru. L-
emissjonijiet tad-CO2 se jiżdiedu b'35 % 
sal-2050. L-ispejjeż tal-konġestjoni se 
jżidu b'madwar 50 %, għal kważi 
EUR 200 biljun kull sena. L-ispejjeż 
esterni tal-inċidenti se jiżdiedu b'madwar 
EUR 60 biljun meta mqabbla mal-2005.

Fi ftit għexieren ta' snin ir-rati ta' tkabbir 
tat-trasport tal-mobbiltà mistennija se 
jwasslu għal paraliżi fit-traffiku Ewropew 
u jagħmlu l-ispejjeż ekonomiċi, ambjentali
u l-impatt fis-soċjetà tiegħu insopportabbli. 
Jekk it-tendenzi tal-passat jibqgħu fil-
futur, il-kilometri tal-passiġġieri u tat-
tunnellati huma mbassra li jirdoppjaw tul 
l-40 sena li ġejjin u jżidu darbtejn aktar 
malajr għall-ivvjaġġar bl-ajru. L-
emissjonijiet tad-CO2 se jiżdiedu b'35 % 
sal-2050. L-ispejjeż tal-konġestjoni se 
jżidu b'madwar 50 %, għal kważi 
EUR 200 biljun kull sena. L-ispejjeż 
esterni tal-inċidenti se jiżdiedu b'madwar 
EUR 60 biljun meta mqabbla mal-2005.

Or. en

Emenda 1566
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-problemi tat-tniġġis, il-konġestjoni, is-
sikurezza u s-sigurtà huma problemi 
komuni għall-Unjoni kollha, u jitolbu 
risposti kollaborattivi mill-Ewropa kollha.
L-aċċellerazzjoni fl-iżvilupp u l-użu ta' 
teknoloġiji ġodda u soluzzjonijiet 
innovattivi għall-ġestjoni tal-vetturi, l-
infrastrutturi u t-trasport se tkun ċentrali 
biex tinkiseb sistema tat-trasport fl-Unjoni 
li tkun aktar nadifa u aktar effiċjenti; biex 
jinkisbu r-riżultati meħtieġa għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u biex 
titjieb l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi; biex 
tinżamm it-tmexxija Ewropew fis-swieq 
dinjija ta' prodotti u servizzi relatati mat-

Il-problemi tat-tniġġis, is-saħħa, il-
konġestjoni, is-sikurezza u s-sigurtà huma 
problemi komuni għall-Unjoni kollha, u 
jitolbu risposti kollaborattivi mill-Ewropa 
kollha. L-aċċelerazzjoni fl-iżvilupp u l-użu 
ta' teknoloġiji ġodda u soluzzjonijiet 
innovattivi għall-ġestjoni tal-vetturi (inqas 
numerużi, eħfef, iżgħar u aktar 
intelliġenti), kapaċità aħjar ta' użu tal-
infrastrutturi eżistenti, interazzjoni aktar 
b'saħħitha u aktar intelliġenti bejn il-
vetturi u l-infrastrutturi, sistemi loġistiċi 
ekoloġiċi u l-ġestjoni tal-mobbiltà se 
jkunu ċentrali biex tinkiseb sistema tat-
trasport fl-Unjoni li tkun aktar nadifa u 
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trasport. Dawn l-objettivi ma jistgħux 
jintlaħqu permezz ta' sforzi nazzjonali 
frammentati waħedhom.

aktar effiċjenti; biex jinkisbu r-riżultati 
meħtieġa għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima u biex titjieb l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi; biex tinżamm it-tmexxija Ewropew 
fis-swieq dinjija ta' prodotti u servizzi 
relatati mat-trasport u mal-mobbiltà. Dawn 
l-objettivi ma jistgħux jintlaħqu permezz ta' 
sforzi nazzjonali frammentati waħedhom.

Or. en

Emenda 1567
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-problemi tat-tniġġis, il-konġestjoni, is-
sikurezza u s-sigurtà huma problemi 
komuni għall-Unjoni kollha, u jitolbu 
risposti kollaborattivi mill-Ewropa kollha. 
L-aċċellerazzjoni fl-iżvilupp u l-użu ta' 
teknoloġiji ġodda u soluzzjonijiet 
innovattivi għall-ġestjoni tal-vetturi, l-
infrastrutturi u t-trasport se tkun ċentrali 
biex tinkiseb sistema tat-trasport fl-Unjoni 
li tkun aktar nadifa u aktar effiċjenti; biex 
jinkisbu r-riżultati meħtieġa għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u biex 
titjieb l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi; biex 
tinżamm it-tmexxija Ewropew fis-swieq 
dinjija ta' prodotti u servizzi relatati mat-
trasport. Dawn l-objettivi ma jistgħux 
jintlaħqu permezz ta' sforzi nazzjonali 
frammentati waħedhom.

Il-problemi tat-tniġġis, il-konġestjoni, is-
sikurezza u s-sigurtà huma problemi 
komuni għall-Unjoni kollha, u jitolbu 
risposti kollaborattivi mill-Ewropa kollha. 
L-aċċelerazzjoni fl-iżvilupp u l-użu ta' 
teknoloġiji ġodda u soluzzjonijiet 
innovattivi għall-ġestjoni tal-vetturi, l-
infrastrutturi u t-trasport se tkun ċentrali 
biex tinkiseb sistema tat-trasport fl-Unjoni 
li tkun aktar nadifa, aktar sikur u aktar 
effiċjenti; biex jinkisbu r-riżultati meħtieġa 
għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u 
biex titjieb l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi; 
biex tinżamm it-tmexxija Ewropew fis-
swieq dinjija ta' prodotti u servizzi relatati 
mat-trasport. Dawn l-objettivi ma jistgħux 
jintlaħqu permezz ta' sforzi nazzjonali 
frammentati waħedhom.

Or. en

Emenda 1568
Henri Weber
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-problemi tat-tniġġis, il-konġestjoni, is-
sikurezza u s-sigurtà huma problemi 
komuni għall-Unjoni kollha, u jitolbu 
risposti kollaborattivi mill-Ewropa kollha. 
L-aċċellerazzjoni fl-iżvilupp u l-użu ta' 
teknoloġiji ġodda u soluzzjonijiet 
innovattivi għall-ġestjoni tal-vetturi, l-
infrastrutturi u t-trasport se tkun ċentrali 
biex tinkiseb sistema tat-trasport fl-Unjoni 
li tkun aktar nadifa u aktar effiċjenti; biex 
jinkisbu r-riżultati meħtieġa għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u biex 
titjieb l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi; biex 
tinżamm it-tmexxija Ewropew fis-swieq 
dinjija ta' prodotti u servizzi relatati mat-
trasport.  Dawn l-objettivi ma jistgħux 
jintlaħqu permezz ta' sforzi nazzjonali 
frammentati waħedhom.

Il-problemi tat-tniġġis, il-konġestjoni, is-
sikurezza u s-sigurtà huma problemi 
komuni għall-Unjoni kollha, u jitolbu 
risposti kollaborattivi mill-Ewropa kollha. 
L-aċċelerazzjoni fl-iżvilupp u l-użu ta' 
teknoloġiji ġodda u soluzzjonijiet 
innovattivi għall-ġestjoni tal-vetturi, l-
infrastrutturi u t-trasport se tkun ċentrali 
biex tinkiseb sistema tat-trasport fl-Unjoni 
li tkun aktar nadifa, sikura, aċċessibbli u 
aktar effiċjenti; biex jinkisbu r-riżultati 
meħtieġa għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima u biex titjieb l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi; biex tinżamm it-tmexxija Ewropew 
fis-swieq dinjija ta' prodotti u servizzi 
relatati mat-trasport. Dawn l-objettivi ma 
jistgħux jintlaħqu permezz ta' sforzi 
nazzjonali frammentati waħedhom.

Or. fr

Emenda 1569
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-problemi tat-tniġġis, il-konġestjoni, is-
sikurezza u s-sigurtà huma problemi 
komuni għall-Unjoni kollha, u jitolbu 
risposti kollaborattivi mill-Ewropa kollha.
L-aċċellerazzjoni fl-iżvilupp u l-użu ta' 
teknoloġiji ġodda u soluzzjonijiet 
innovattivi għall-ġestjoni tal-vetturi, l-
infrastrutturi u t-trasport se tkun ċentrali
biex tinkiseb sistema tat-trasport fl-Unjoni 
li tkun aktar nadifa u aktar effiċjenti; biex 
jinkisbu r-riżultati meħtieġa għall-

Il-problemi tat-tniġġis, il-konġestjoni, is-
sikurezza u s-sigurtà huma problemi 
komuni għall-Unjoni kollha, u jitolbu 
risposti kollaborattivi mill-Ewropa kollha.
L-aċċelerazzjoni fl-iżvilupp u l-użu ta' 
teknoloġiji ġodda u soluzzjonijiet 
innovattivi għall-ġestjoni tal-vetturi, l-
infrastrutturi u t-trasport, li huma 
neċessarji u suffiċjenti biex tinkiseb 
sistema tat-trasport fl-Unjoni li tkun aktar 
nadifa u aktar effiċjenti; biex jinkisbu r-
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mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u biex 
titjieb l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi; biex 
tinżamm it-tmexxija Ewropew fis-swieq 
dinjija ta' prodotti u servizzi relatati mat-
trasport. Dawn l-objettivi ma jistgħux 
jintlaħqu permezz ta' sforzi nazzjonali 
frammentati waħedhom.

riżultati meħtieġa għall-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u biex titjieb l-effiċjenza fl-
użu tar-riżorsi; biex tinżamm it-tmexxija 
Ewropew fis-swieq dinjija ta' prodotti u 
servizzi relatati mat-trasport. Dawn l-
objettivi ma jistgħux jintlaħqu permezz ta' 
sforzi nazzjonali frammentati waħedhom.

Or. en

Emenda 1570
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-problemi tat-tniġġis, il-konġestjoni, is-
sikurezza u s-sigurtà huma problemi 
komuni għall-Unjoni kollha, u jitolbu 
risposti kollaborattivi mill-Ewropa kollha. 
L-aċċellerazzjoni fl-iżvilupp u l-użu ta' 
teknoloġiji ġodda u soluzzjonijiet 
innovattivi għall-ġestjoni tal-vetturi, l-
infrastrutturi u t-trasport se tkun ċentrali 
biex tinkiseb sistema tat-trasport fl-Unjoni 
li tkun aktar nadifa u aktar effiċjenti; biex 
jinkisbu r-riżultati meħtieġa għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u biex 
titjieb l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi; biex 
tinżamm it-tmexxija Ewropew fis-swieq 
dinjija ta' prodotti u servizzi relatati mat-
trasport.  Dawn l-objettivi ma jistgħux 
jintlaħqu permezz ta' sforzi nazzjonali 
frammentati waħedhom.

Il-problemi tat-tniġġis, il-konġestjoni, is-
sikurezza u s-sigurtà huma problemi 
komuni għall-Unjoni kollha, u jitolbu 
risposti kollaborattivi mill-Ewropa kollha. 
L-aċċelerazzjoni fl-iżvilupp u l-użu ta' 
teknoloġiji ġodda u soluzzjonijiet 
innovattivi għall-ġestjoni tal-vetturi, l-
infrastrutturi u t-trasport se tkun ċentrali 
biex tinkiseb sistema tat-trasport fl-Unjoni 
li tkun aktar nadifa, sikura, aċċessibbli u 
aktar effiċjenti; biex jinkisbu r-riżultati 
meħtieġa għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima u biex titjieb l-effiċjenza fl-użu tar-
riżorsi; biex tinżamm it-tmexxija Ewropew 
fis-swieq dinjija ta' prodotti u servizzi 
relatati mat-trasport. Dawn l-objettivi ma 
jistgħux jintlaħqu permezz ta' sforzi 
nazzjonali frammentati waħedhom.

Or. fr

Emenda 1571
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 5



AM\907850MT.doc 13/161 PE492.790v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-problemi tat-tniġġis, il-konġestjoni, is-
sikurezza u s-sigurtà huma problemi 
komuni għall-Unjoni kollha, u jitolbu
risposti kollaborattivi mill-Ewropa kollha. 
L-aċċellerazzjoni fl-iżvilupp u l-użu ta' 
teknoloġiji ġodda u soluzzjonijiet 
innovattivi għall-ġestjoni tal-vetturi, l-
infrastrutturi u t-trasport se tkun ċentrali 
biex tinkiseb sistema tat-trasport fl-Unjoni 
li tkun aktar nadifa u aktar effiċjenti; biex 
jinkisbu r-riżultati meħtieġa għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u biex 
titjieb l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi; biex 
tinżamm it-tmexxija Ewropew fis-swieq 
dinjija ta' prodotti u servizzi relatati mat-
trasport. Dawn l-objettivi ma jistgħux 
jintlaħqu permezz ta' sforzi nazzjonali 
frammentati waħedhom.

Il-problemi tat-tniġġis, il-konġestjoni, l-
aċċessibbiltà, is-sikurezza u s-sigurtà huma 
problemi komuni għall-Unjoni kollha, u 
jitolbu risposti kollaborattivi mill-Ewropa 
kollha. L-aċċelerazzjoni fl-iżvilupp u l-użu 
ta' teknoloġiji ġodda u soluzzjonijiet 
innovattivi għall-ġestjoni tal-vetturi, l-
infrastrutturi u t-trasport se tkun ċentrali 
biex tinkiseb sistema tat-trasport fl-Unjoni 
li tkun aktar nadifa u aktar effiċjenti; biex 
jinkisbu r-riżultati meħtieġa għall-
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u biex 
titjieb l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi; biex 
tinżamm it-tmexxija Ewropew fis-swieq 
dinjija ta' prodotti u servizzi relatati mat-
trasport. Dawn l-objettivi ma jistgħux 
jintlaħqu permezz ta' sforzi nazzjonali 
frammentati waħedhom.

Or. en

Emenda 1572
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament fil-livell tal-Unjoni għar-
riċerka u innovazzjoni tat-trasport se
jikkumplimenta l-attivitajiet tal-Istati 
Membri billi jiffoka fuq attivitajiet b'valur 
miżjud ċar Ewropew. Dan ifisser li se jkun 
enfasi fuq oqsma ta' prijorità li jaqblu mal-
objettivi Ewropej tal-politika; fejn hija 
meħtieġa massa kritika tal-isforz; fejn 
jeħtieġ li jitwettqu soluzzjonijiet 
interoperabbli għall-Ewropa kollha dwar it-
trasport; Jew fejn il-ġabra transnazzjonali 
tal-isforzi tista' tnaqqas ir-riskji tal-
investiment fir-riċerka, standards komuni 

Il-finanzjament fil-livell tal-Unjoni għar-
riċerka u innovazzjoni tat-trasport se 
jikkumplimenta l-attivitajiet tal-Istati 
Membri billi jiffoka fuq attivitajiet b'valur 
miżjud ċar Ewropew. Dan ifisser li se jkun 
hemm enfasi fuq oqsma ta' prijorità li 
jaqblu mal-objettivi Ewropej tal-politika; 
fejn hija meħtieġa massa kritika tal-isforz; 
fejn jeħtieġ li jitwettqu soluzzjonijiet 
interoperabbli u intermodali integrati 
għall-Ewropa kollha dwar it-trasport; Jew 
fejn il-ġabra transnazzjonali tal-isforzi tista' 
tnaqqas ir-riskji tal-investiment fir-riċerka, 
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pijunieri u tnaqqas il-ħin sakemm jaslu fis-
suq ir-riżultati tar-riċerka.

standards komuni pijunieri u tnaqqas il-ħin 
sakemm jaslu fis-suq ir-riżultati tar-riċerka.

Or. en

Emenda 1573
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni 
għandhom jinkludu firxa wiesgħa ta' 
inizjattivi li jkopru l-katina sħiħa tal-
innovazzjoni. Diversi attivitajiet huma 
speċifikament maħsuba biex iwasslu r-
riżultati fis-suq: approċċ programmatiku 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, il-proġetti 
ta' dimostrazzjoni, azzjonijiet ta' użu mis-
suq u appoġġ għal standardizzazzjoni, 
regolamentazzjoni u strateġiji ta' 
prokurament innovattivi lkoll jaqdu din il-
mira. Barra minn hekk, l-użu tal-
involviment u kompetenza tal-partijiet 
interessati se jgħin jingħalaq id-distakk 
bejn ir-riżultati tar-riċerka u l-iskjerament 
tagħhom fis-settur tat-trasport.

L-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni 
għandhom jinkludu firxa wiesgħa ta' 
inizjattivi li jkopru l-katina sħiħa tal-
innovazzjoni. Diversi attivitajiet huma 
speċifikament maħsuba biex iwasslu r-
riżultati fis-suq: approċċ programmatiku 
lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni, il-proġetti 
ta' dimostrazzjoni, azzjonijiet ta' użu mis-
suq u appoġġ għal standardizzazzjoni, 
regolamentazzjoni u strateġiji innovattivi 
fil-qasam tal-appalti lkoll jaqdu din il-
mira. Barra minn hekk, l-użu tal-
involviment u kompetenza tal-partijiet 
interessati se jgħin jingħalaq id-distakk 
bejn ir-riżultati tar-riċerka u l-iskjerament 
tagħhom fis-settur tat-trasport. L-isfidi 
partikolari u l-ispeċifiċitajiet ta' kull mod 
ta' trasport (partikolarment it-trasport 
ajrunawtiku), kif ukoll iċ-ċikli ta' 
integrazzjoni teknoloġika differenti, iridu 
jiġu ttrattati b'mod adegwat. Fl-istess ħin, 
huwa opportun li jitħeġġeġ l-iskambju 
modali ta' kunċetti u teknoloġiji. Għandu 
jinstab l-ekwilibriju korrett bejn il-
viżibbiltà u l-kontinwità pluriennali tal-
attivitajiet ta' riċerka u ta' innovazzjoni, 
meta jkun ġustifikat, u l-flessibbiltà u l-
kapaċità ta' reazzjoni għall-eżiġenzi u l-
opportunitajiet ġodda.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

F'xi setturi t-tmexxija teknoloġika u l-kompetittività huma essenzjali minħabba l-kumplessità 
tal-prodotti u ta' ċikli ta' R&Ż mhux tas-soltu twal. Għaldaqstant huwa fundamentali jerġa' 
jinstab ekwilibriju għall-proposta favur it-trattament modali ta' kull settur tat-trasport.

Emenda 1574
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni 
għal sistema ta' trasport aktar favur l-
ambjent, intelliġenti u integrata se jagħti 
kontribuzzjoni importanti lill-għanijiet tal-
Ewropa 2020 ta' tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv u l-objettivi tal-
inizjattiva ewlenija Unjoni tal-
Innovazzjoni. L-attivitajiet se jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-White Paper dwar it-
Trasport bil-għan ta' Żona Unika tat-
Trasport Ewropew. Dawn se 
jikkontribwixxu wkoll għall-għanijiet tal-
politika deskritti fl-inizjattivi ewlenin 
'Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi', 'Politika 
Industrijali għall-Era tal-Globalizzazzjoni' 
u 'Aġenda Diġitali għall-Ewropa'.

L-investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni 
għal sistema ta' trasport aktar favur l-
ambjent, aktar intelliġenti u totalment
integrata se jagħti kontribut importanti lill-
għanijiet tal-Ewropa 2020 ta' tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u l-
objettivi tal-inizjattiva ewlenija Unjoni tal-
Innovazzjoni. L-attivitajiet se jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-White Paper dwar it-
Trasport bil-għan ta' Żona Unika tat-
Trasport Ewropew. Dawn se 
jikkontribwixxu wkoll għall-għanijiet tal-
politika deskritti fl-inizjattivi ewlenin 
'Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi', 'Politika 
Industrijali għall-Era tal-Globalizzazzjoni' 
u 'Aġenda Diġitali għall-Ewropa'.

Or. en

Emenda 1575
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.3. Linji ġenerali tal-attivitajiet 4.3. Linji ġenerali tal-attivitajiet

L-attivitajiet se jkunu organizzati, jekk 
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ikun il-każ, b'tali mod li jippermettu 
approċċ integrat u speċifiku għall-modi. 
Il-viżibbiltà u l-kontinwità pluriennali 
huma essenzjali biex jiġi garantit valur 
miżjud Ewropew effettiv u biex jitqiesu l-
għadd kbir ta' speċifiċitajiet ta' kull mod 
ta' trasport. Dawn l-attivitajiet ta' riċerka 
jsegwu kemm jista' jkun il-programmi 
strateġiċi ta' riċerka u ta' innovazzjoni
tal-Pjattaformi Ewropej għat-Teknoloġija.

Or. en

Emenda 1576
Judith A. Merkies

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġi mminimizzat l-impatt tat-
trasport fuq il-klima u l-ambjent billi 
tittejjeb l- effiċjenza tiegħu fl-użu ta' riżorsi 
naturali, u billi titnaqqas d-dipendenza 
tiegħu fuq il-fjuwils fossili.

Il-mira hija li jiġi mminimizzat l-impatt tat-
trasport fuq il-klima u l-ambjent billi 
tittejjeb l-effiċjenza tiegħu fl-użu ta' riżorsi 
naturali, u billi titnaqqas d-dipendenza 
tiegħu fuq il-fjuwils fossili. Bil-għan li 
tiżdied l-effiċjenza f'termini tal-ispejjeż, 
jeħtieġ li tingħata attenzjoni lill-
manutenzjoni, it-tiswija, il-
modernizzazzjoni u r-riċiklaġġ għall-modi 
kollha ta' trasport.

Or. en

Emenda 1577
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġi mminimizzat l-impatt tat-
trasport fuq il-klima u l-ambjent billi 

Il-mira hija li jiġi mminimizzat l-impatt tat-
trasport fuq il-klima u l-ambjent billi 
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tittejjeb l- effiċjenza tiegħu fl-użu ta' riżorsi 
naturali, u billi titnaqqas d-dipendenza 
tiegħu fuq il-fjuwils fossili.

tittejjeb l-effiċjenza tiegħu fl-użu ta' riżorsi 
naturali, u billi jitnaqqsu l-emissjonijiet 
tagħhom ta' gass b'effett ta' serra.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-gass naturali likwifikat (LNG) u l-gass naturali kkompressat (CNG) huma fjuwils 
alternattivi kapaċi jnaqqsu notevolment l-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra fis-settur tat-
trasport. Orizzont 2020 għandu għalhekk jikkontribwixxi għall-iżvilupp u t-titjib ta' dawn it-
teknoloġiji.

Emenda 1578
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġi mminimizzat l-impatt tat-
trasport fuq il-klima u l-ambjent billi 
tittejjeb l- effiċjenza tiegħu fl-użu ta' riżorsi 
naturali, u billi titnaqqas d-dipendenza 
tiegħu fuq il-fjuwils fossili.

Il-mira hija li jiġi mminimizzat l-impatt tat-
trasport fuq il-klima u l-ambjent billi 
tittejjeb l-effiċjenza tiegħu fl-użu ta' riżorsi 
naturali, u billi jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' 
CO2.

Or. en

Emenda 1579
Ioannis A. Tsoukalas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġi mminimizzat l-impatt tat-
trasport fuq il-klima u l-ambjent billi 
tittejjeb l- effiċjenza tiegħu fl-użu ta' riżorsi 
naturali, u billi titnaqqas d-dipendenza 
tiegħu fuq il-fjuwils fossili.

Il-mira hija li jiġi mminimizzat l-impatt tat-
trasport fuq il-klima u l-ambjent billi 
tittejjeb l-effiċjenza tiegħu fl-użu ta' riżorsi 
naturali, u billi titnaqqas d-dipendenza 
tiegħu fuq il-fjuwils fossili u/jew jitnaqqsu 
l-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra.
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Or. en

Emenda 1580
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
jitnaqqsu l-konsum tar-riżorsi u l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra u 
li titjieb l-effiċjenza tal-vetturi, sabiex jiġi
aċċellerat l-iżvilupp u l-iskjerament ta' 
ġenerazzjoni ġdida ta' vetturi elettriċi u 
vetturi oħrajn b'livell baxx ta' emissjonijiet 
jew mingħajr emissjonijiet, inklużi 
permezz ta' skoperti fil-magni, il-batteriji u 
l-infrastruttura; li jiġi esplorat u sfruttat il-
potenzjal tal-fjuwils alternattivi u s-sistemi 
ta' propulsjoni innovattivi u aktar effiċjenti, 
inkluża l-infrastruttura tal-fjuwil; li jiġi
ottimizzat l-użu tal-infrastrutturi, permezz 
ta' sistemi ta' trasport intelliġenti u tagħmir 
intelliġenti; u li jiżdied l-użu tal-ġestjoni 
tad-domanda u t-trasport pubbliku u mhux 
motorizzat, b'mod partikolari fiż-żoni 
urbani.

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
jitnaqqsu l-konsum tar-riżorsi u l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, 
jitbaxxew il-livelli tal-istorbju u li titjieb l-
effiċjenza tal-vetturi, sabiex jiġi aċċelerat
l-iżvilupp u l-iskjerament ta' ġenerazzjoni 
ġdida ta' vetturi elettriċi u vetturi oħrajn 
b'livell baxx ta' emissjonijiet jew mingħajr 
emissjonijiet, inklużi permezz ta' skoperti 
fil-magni, il-batteriji u l-infrastruttura; li 
jiġi eżaminat u sfruttat il-potenzjal tal-
fjuwils alternattivi u s-sistemi ta' 
propulsjoni innovattivi u aktar effiċjenti, 
inkluża l-infrastruttura tal-fjuwil; Għal dak
li għandu x'jaqsam mal-avjazzjoni, 
konfigurazzjonijiet ta' inġenji tal-ajru 
avvanzati, inġenji tal-ajru kbar li jaħdmu 
bir-rotors b'veloċità għolja u teknoloġiji 
bħal tibdil radikali fis-settur tal-effiċjenza 
enerġetika għandhom jikkostitwixxu l-
qalba tal-iżvilupp. F'dan is-sens, jeħtieġ li 
jiġu garantiti sinerġiji bejn l-objettiv 
"Trasport intelliġenti, ekoloġiku u 
integrat" u l-objettiv "Enerġija sigura, 
nadifa u effiċjenti";  dan tal-aħħar 
għandu jintuża għall-finanzjament tar-
riċerka dwar fjuwils alternattivi għall-
avjazzjoni. L-użu tal-infrastrutturi għandu
jiġi ottimizzat, permezz ta' sistemi ta' 
trasport intelliġenti u tagħmir intelliġenti. 
B'mod analogu, il-ġestjoni tal-enerġija 
abbord l-inġenju tal-ajru għandha tiġi 
ottimizzata bl-użu ta' aktar tagħmir u 
sistemi ajrunawtiċi elettriċi. L-użu tal-
ġestjoni tad-domanda u t-trasport pubbliku 
u mhux motorizzat, għandu jiżdied, b'mod 
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partikolari fiż-żoni urbani.

Or. en

Emenda 1581
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
jitnaqqsu l-konsum tar-riżorsi u l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra u 
li titjieb l-effiċjenza tal-vetturi, sabiex jiġi 
aċċellerat l-iżvilupp u l-iskjerament ta' 
ġenerazzjoni ġdida ta' vetturi elettriċi u 
vetturi oħrajn b'livell baxx ta' emissjonijiet 
jew mingħajr emissjonijiet, inklużi 
permezz ta' skoperti fil-magni, il-batteriji u 
l-infrastruttura; li jiġi esplorat u sfruttat il-
potenzjal tal-fjuwils alternattivi u s-sistemi 
ta' propulsjoni innovattivi u aktar effiċjenti, 
inkluża l-infrastruttura tal-fjuwil; li jiġi 
ottimizzat l-użu tal-infrastrutturi, permezz 
ta' sistemi ta' trasport intelliġenti u tagħmir 
intelliġenti; u li jiżdied l-użu tal-ġestjoni 
tad-domanda u t-trasport pubbliku u mhux 
motorizzat, b'mod partikolari fiż-żoni 
urbani.

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
jitnaqqsu l-konsum tar-riżorsi u l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra u 
li titjieb l-effiċjenza tal-vetturi permezz ta':

– aċċelerazzjoni tal-iżvilupp u tal-
iskjerament ta' ġenerazzjoni ġdida ta' 
vetturi nodfa (elettriċi u vetturi oħrajn 
b'livell baxx ta' emissjonijiet jew mingħajr 
emissjonijiet), inklużi permezz ta' skoperti 
fil-magni, il-batteriji u l-infrastruttura;

– eżami u sfruttament tal-potenzjal tal-
fjuwils alternattivi u s-sistemi ta' 
propulsjoni innovattivi u aktar effiċjenti, 
inkluża l-infrastruttura tal-fjuwil;

– ottimizzazzjoni tal-użu tal-infrastrutturi, 
permezz ta' sistemi ta' trasport intelliġenti u 
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tagħmir intelliġenti;
– żieda fl-użu tal-ġestjoni tad-domanda u t-
trasport pubbliku u mhux motorizzat, 
b'mod partikolari fiż-żoni urbani.

Or. en

Emenda 1582
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
jitnaqqsu l-konsum tar-riżorsi u l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra u 
li titjieb l-effiċjenza tal-vetturi, sabiex jiġi
aċċellerat l-iżvilupp u l-iskjerament ta' 
ġenerazzjoni ġdida ta' vetturi elettriċi u 
vetturi oħrajn b'livell baxx ta' emissjonijiet
jew mingħajr emissjonijiet, inklużi 
permezz ta' skoperti fil-magni, il-batteriji u 
l-infrastruttura; li jiġi esplorat u sfruttat il-
potenzjal tal-fjuwils alternattivi u s-sistemi 
ta' propulsjoni innovattivi u aktar effiċjenti, 
inkluża l-infrastruttura tal-fjuwil; li jiġi 
ottimizzat l-użu tal-infrastrutturi, permezz 
ta' sistemi ta' trasport intelliġenti u tagħmir 
intelliġenti; u li jiżdied l-użu tal-ġestjoni 
tad-domanda u t-trasport pubbliku u mhux 
motorizzat, b'mod partikolari fiż-żoni 
urbani.

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
jitnaqqsu l-konsum tar-riżorsi u l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra u 
li titjieb l-effiċjenza tal-vetturi, sabiex jiġi
aċċelerat l-iżvilupp u l-iskjerament ta' 
ġenerazzjoni ġdida ta' vetturi b'livell baxx 
ta' emissjonijiet bi prezzijiet kompetittivi, 
inklużi permezz ta' skoperti fil-magni, il-
batteriji u l-infrastruttura; li jiġi eżaminat u 
sfruttat il-potenzjal tal-fjuwils alternattivi u 
s-sistemi ta' propulsjoni innovattivi u aktar 
effiċjenti, inkluża l-infrastruttura tal-fjuwil;
li jiġi ottimizzat l-użu tal-infrastrutturi, 
permezz ta' sistemi ta' trasport intelliġenti u 
tagħmir intelliġenti; u li jiżdied l-użu tal-
ġestjoni tad-domanda u t-trasport pubbliku 
u mhux motorizzat, b'mod partikolari fiż-
żoni urbani.

Or. it

Emenda 1583
Henri Weber

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt a – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
jitnaqqsu l-konsum tar-riżorsi u l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra u 
li titjieb l-effiċjenza tal-vetturi, sabiex jiġi
aċċellerat l-iżvilupp u l-iskjerament ta' 
ġenerazzjoni ġdida ta' vetturi elettriċi u 
vetturi oħrajn b'livell baxx ta' emissjonijiet 
jew mingħajr emissjonijiet, inklużi 
permezz ta' skoperti fil-magni, il-batteriji u 
l-infrastruttura; li jiġi esplorat u sfruttat il-
potenzjal tal-fjuwils alternattivi u s-sistemi 
ta' propulsjoni innovattivi u aktar effiċjenti, 
inkluża l-infrastruttura tal-fjuwil; li jiġi 
ottimizzat l-użu tal-infrastrutturi, permezz 
ta' sistemi ta' trasport intelliġenti u tagħmir 
intelliġenti; u li jiżdied l-użu tal-ġestjoni 
tad-domanda u t-trasport pubbliku u mhux 
motorizzat, b'mod partikolari fiż-żoni 
urbani.

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
jitnaqqsu l-konsum tar-riżorsi u l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra u 
li titjieb l-effiċjenza tal-vetturi, sabiex jiġi
aċċelerat l-iżvilupp u l-iskjerament ta' 
ġenerazzjoni ġdida ta' vetturi elettriċi u 
vetturi oħrajn b'livell baxx ta' emissjonijiet 
jew mingħajr emissjonijiet, inklużi 
permezz ta' skoperti fil-magni, il-batteriji u 
l-infrastruttura; li jiġi eżaminat u sfruttat il-
potenzjal tal-fjuwils alternattivi u s-sistemi 
ta' propulsjoni innovattivi u aktar effiċjenti, 
inkluża l-infrastruttura tal-fjuwil; li jiġi 
ottimizzat l-użu tal-infrastrutturi, permezz 
ta' sistemi ta' trasport intelliġenti u tagħmir 
intelliġenti; li jiżdied l-użu tal-ġestjoni tad-
domanda u t-trasport pubbliku u mhux 
motorizzat, b'mod partikolari fiż-żoni 
urbani. u li tiġi favorita l-konnessjoni bejn 
l-infrastrutturi u l-vetturi għall-finijiet tat-
tnaqqis tal-emissjonijiet ta' CO2.

Or. fr

Emenda 1584
Romana Jordan

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt a – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
jitnaqqsu l-konsum tar-riżorsi u l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra u 
li titjieb l-effiċjenza tal-vetturi, sabiex jiġi
aċċellerat l-iżvilupp u l-iskjerament ta' 
ġenerazzjoni ġdida ta' vetturi elettriċi u 
vetturi oħrajn b'livell baxx ta' emissjonijiet 
jew mingħajr emissjonijiet, inklużi 
permezz ta' skoperti fil-magni, il-batteriji u 
l-infrastruttura; li jiġi esplorat u sfruttat il-
potenzjal tal-fjuwils alternattivi u s-sistemi 

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
jitnaqqsu l-konsum tar-riżorsi u l-
emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra u 
li titjieb l-effiċjenza tal-vetturi, sabiex jiġi
aċċelerat l-iżvilupp u l-iskjerament ta' 
ġenerazzjoni ġdida ta' vetturi elettriċi, li 
jaħdmu bl-idroġenu, u vetturi oħrajn 
b'livell baxx ta' emissjonijiet jew mingħajr 
emissjonijiet, inklużi permezz ta' skoperti 
fil-magni, il-batteriji, iċ-ċelluli tal-fjuwil 
eċċ. u l-infrastruttura; li jiġi eżaminat u 
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ta' propulsjoni innovattivi u aktar effiċjenti, 
inkluża l-infrastruttura tal-fjuwil; li jiġi 
ottimizzat l-użu tal-infrastrutturi, permezz 
ta' sistemi ta' trasport intelliġenti u tagħmir 
intelliġenti; u li jiżdied l-użu tal-ġestjoni 
tad-domanda u t-trasport pubbliku u mhux 
motorizzat, b'mod partikolari fiż-żoni 
urbani.

sfruttat il-potenzjal tal-fjuwils alternattivi u 
s-sistemi ta' propulsjoni innovattivi u aktar 
effiċjenti, inkluża l-infrastruttura tal-fjuwil;
li jiġi ottimizzat l-użu tal-infrastrutturi, 
permezz ta' sistemi ta' trasport intelliġenti u 
tagħmir intelliġenti; u li jiżdied l-użu tal-
ġestjoni tad-domanda u t-trasport pubbliku 
u mhux motorizzat, b'mod partikolari fiż-
żoni urbani.

Or. en

Emenda 1585
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Mobbiltà aħjar, anqas konġestjoni, 
aktar sikurezza u sigurtà

(b) Mobbiltà u aċċessibbiltà aħjar, anqas 
konġestjoni, aktar sikurezza u sigurtà

Or. en

Emenda 1586
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġu rrikonċiljati l-ħtiġijiet 
tal-mobbiltà li dejjem jiżdiedu bi fluwidità 
mtejba tat-trasport, permezz ta' 
soluzzjonijiet innovattivi għal sistemi ta' 
trasport bla xkiel, inklużivi, bla periklu,
sikuri u robusti.

Il-mira hija li jiġu rrikonċiljati l-ħtiġijiet 
tal-mobbiltà li dejjem jiżdiedu bi fluwidità 
mtejba tat-trasport, permezz ta' 
soluzzjonijiet innovattivi għal sistemi ta' 
trasport bla xkiel, inklużivi, bla periklu, 
mhux ta' ħsara għas-saħħa, sikuri u 
robusti.

Or. en
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Emenda 1587
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
titnaqqas il-konġestjoni, titjieb l-
aċċessibbiltà u li jiġu ssofisfati l-ħtiġijiet 
tal-utenti permezz tal-promozzjoni ta' 
trasport u loġistika integrati minn bieb għal 
bieb; biex titjib l-intermodalità u l-
iskjerament ta' soluzzjonijiet ta' ippjanar u 
ġestjoni intelliġenti; u biex drastikament 
tonqos l-okkorrenza tal-aċċidenti u l-impatt 
tat-theddid għas-sigurtà.

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
titnaqqas il-konġestjoni, titjieb il-kwalità 
tal-ħajja u l-aċċessibbiltà kif ukoll li jiġu 
ssofisfati l-ħtiġijiet tal-utenti permezz tal-
promozzjoni ta' trasport u loġistika 
integrati minn bieb għal bieb u tal-ġestjoni 
tal-mobbiltà; biex jitjiebu t-tibdil modali u
l-intermodalità u l-iskjerament ta' 
soluzzjonijiet ta' ppjanar u ġestjoni 
intelliġenti; u biex drastikament tonqos l-
okkorrenza tal-aċċidenti u l-impatt tat-
theddid għas-sigurtà.

Or. en

Emenda 1588
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
titnaqqas il-konġestjoni, titjieb l-
aċċessibbiltà u li jiġu ssofisfati l-ħtiġijiet 
tal-utenti permezz tal-promozzjoni ta' 
trasport u loġistika integrati minn bieb għal 
bieb; biex titjib l-intermodalità u l-
iskjerament ta' soluzzjonijiet ta' ippjanar u 
ġestjoni intelliġenti; u biex drastikament 
tonqos l-okkorrenza tal-aċċidenti u l-impatt 
tat-theddid għas-sigurtà.

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
titnaqqas il-konġestjoni, titjieb l-
aċċessibbiltà u li jiġu ssofisfati l-ħtiġijiet 
tal-utenti permezz tal-promozzjoni ta' 
trasport u loġistika integrati minn bieb għal 
bieb; biex titjib l-intemodalità u l-
multimodalità u l-iskjerament tal-biljetti 
elettroniċi u ta' soluzzjonijiet ta' ppjanar u 
ġestjoni intelliġenti; u biex drastikament 
tonqos l-okkorrenza tal-aċċidenti, il-
ħinijiet tax-xogħol mitlufa minħabba 
ttardjar u kanċellazzjonijiet u l-impatt tat-
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theddid għas-sigurtà.

Or. en

Emenda 1589
Henri Weber

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
titnaqqas il-konġestjoni, titjieb l-
aċċessibbiltà u li jiġu ssofisfati l-ħtiġijiet 
tal-utenti permezz tal-promozzjoni ta' 
trasport u loġistika integrati minn bieb għal 
bieb; biex titjib l-intermodalità u l-
iskjerament ta' soluzzjonijiet ta' ippjanar u 
ġestjoni intelliġenti; u biex drastikament 
tonqos l-okkorrenza tal-aċċidenti u l-impatt 
tat-theddid għas-sigurtà.

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li
titnaqqas il-konġestjoni, titjieb l-
aċċessibbiltà u li jiġu ssofisfati l-ħtiġijiet 
tal-utenti permezz tal-promozzjoni ta' 
trasport u loġistika integrati minn bieb għal 
bieb; biex titjib l-intermodalità u l-
iskjerament ta' soluzzjonijiet ta' ppjanar u 
ġestjoni intelliġenti; u biex drastikament 
tonqos l-okkorrenza tal-aċċidenti u l-impatt 
tat-theddid għas-sigurtà, u partikolarment 
permezz tal-konnessjoni u l-ġestjoni 
globali tal-vetturi konnessi.

Or. fr

Emenda 1590
Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt b – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
titnaqqas il-konġestjoni, titjieb l-
aċċessibbiltà u li jiġu ssofisfati l-ħtiġijiet 
tal-utenti permezz tal-promozzjoni ta' 
trasport u loġistika integrati minn bieb għal 
bieb; biex titjib l-intermodalità u l-
iskjerament ta' soluzzjonijiet ta' ippjanar u 
ġestjoni intelliġenti; u biex drastikament 
tonqos l-okkorrenza tal-aċċidenti u l-impatt 

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
titnaqqas il-konġestjoni, titjieb l-
aċċessibbiltà u li jiġu ssofisfati l-ħtiġijiet 
tal-utenti permezz tal-promozzjoni ta' 
trasport u loġistika integrati minn bieb għal 
bieb; biex titjib l-intermodalità u l-
iskjerament ta' soluzzjonijiet ta' ppjanar u 
ġestjoni intelliġenti; u biex drastikament 
tonqos l-okkorrenza tal-aċċidenti u l-impatt 
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tat-theddid għas-sigurtà. tat-theddid għas-sigurtà (sikurezza u 
ġestjoni globali tal-vetturi konnessi).

Or. fr

Emenda 1591
Judith A. Merkies

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li tiġi msaħħa l-kompetittività u 
t-twettiq ta' industriji tal-manifattura tat-
trasport Ewropew u servizzi relatati.

Il-mira hija li tiġi msaħħa l-kompetittività u 
r-riżultati ta' industriji tal-manifattura tat-
trasport Ewropew u servizzi relatati fid-
dawl tas-suq globali futur promettenti, 
iżda kompetittiv ħafna. Għandha tingħata 
attenzjoni debita lill-proċessi loġistiċi, lill-
manutenzjoni, lit-tiswija, lill-
modernizzazzjoni u lir-riċiklaġġ.
Bil-għan li tiġi limitata d-
deindustrijalizzazzjoni u l-qgħad fit-
territorju tagħha, jeħtieġ li l-Ewropa 
tinvesti fis-setturi tat-trasport, inklużi l-
SMEs, li fiha għad għandha llum rwol 
mexxej fid-dinja.  It-tmexxija teknoloġika 
qiegħda ssir fattur importanti ta' 
differenzjazzjoni kompetittiva fil-kuntest 
globali, b'mod partikolari f'termini ta' 
effiċjenza enerġetika u ekonomika kif 
ukoll ta' effiċjenza ambjentali.

Or. en

Emenda 1592
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
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tiġi żviluppata l-ġenerazzjoni li jmiss ta' 
mezzi innovattivi tat-trasport u li titħejja t-
triq għal dik li jmiss, billi jsir xogħol fuq 
kunċetti u disinji ġodda, sistemi intelliġenti 
ta' kontroll u standards interoperabbli, 
proċessi ta' produzzjoni effiċjenti, ħinijiet 
iqsar ta' żvilupp u spejjeż imnaqqsa taċ-
ċiklu tal-ħajja.

tiġi żviluppata l-ġenerazzjoni li jmiss ta' 
mezzi innovattivi tat-trasport u li titħejja t-
triq għal dik li jmiss, billi jsir xogħol fuq
konfigurazzjonijiet u teknoloġiji ġodda,
kunċetti u disinji ġodda, sistemi intelliġenti 
ta' kontroll u standards interoperabbli, 
proċessi ta' produzzjoni effiċjenti, użu ta' 
materjali avvanzati u prodotti sekondarji 
bijoloġiċi li huma aktar sostenibbli, 
proċeduri ta' ċertifikazzjoni innovattivi,
ħinijiet iqsar ta' żvilupp u spejjeż imnaqqsa 
taċ-ċiklu tal-ħajja.

Or. en

Emenda 1593
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
tiġi żviluppata l-ġenerazzjoni li jmiss ta'
mezzi innovattivi tat-trasport u li titħejja t-
triq għal dik li jmiss, billi jsir xogħol fuq 
kunċetti u disinji ġodda, sistemi intelliġenti 
ta' kontroll u standards interoperabbli, 
proċessi ta' produzzjoni effiċjenti, ħinijiet 
iqsar ta' żvilupp u spejjeż imnaqqsa taċ-
ċiklu tal-ħajja.

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
tiġi żviluppata l-ġenerazzjoni li jmiss ta'
sistema/i innovattiva/i tat-trasport (inklużi 
mezzi ta' trasport) u li titħejja t-triq għal 
dik li jmiss, billi jsir xogħol fuq kunċetti u 
disinji ġodda, sistemi intelliġenti ta' 
kontroll u standards interoperabbli, 
proċessi ta' produzzjoni effiċjenti, ħinijiet 
iqsar ta' żvilupp u spejjeż imnaqqsa taċ-
ċiklu tal-ħajja.

Or. en

Emenda 1594
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt c – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
tiġi żviluppata l-ġenerazzjoni li jmiss ta' 
mezzi innovattivi tat-trasport u li titħejja t-
triq għal dik li jmiss, billi jsir xogħol fuq 
kunċetti u disinji ġodda, sistemi intelliġenti 
ta' kontroll u standards interoperabbli, 
proċessi ta' produzzjoni effiċjenti, ħinijiet 
iqsar ta' żvilupp u spejjeż imnaqqsa taċ-
ċiklu tal-ħajja.

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
tiġi żviluppata l-ġenerazzjoni li jmiss ta' 
mezzi innovattivi tat-trasport u li titħejja t-
triq għal dik li jmiss, billi jsir xogħol fuq 
kunċetti u disinji ġodda, sistemi intelliġenti 
ta' kontroll u standards interoperabbli, 
proċessi ta' produzzjoni effiċjenti, ħinijiet 
iqsar ta' żvilupp u spejjeż imnaqqsa taċ-
ċiklu tal-ħajja, jew materjali jew kisi ġodda 
akta sostenibbli.

Or. en

Emenda 1595
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt c – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
tiġi żviluppata l-ġenerazzjoni li jmiss ta' 
mezzi innovattivi tat-trasport u li titħejja t-
triq għal dik li jmiss, billi jsir xogħol fuq 
kunċetti u disinji ġodda, sistemi intelliġenti 
ta' kontroll u standards interoperabbli, 
proċessi ta' produzzjoni effiċjenti, ħinijiet 
iqsar ta' żvilupp u spejjeż imnaqqsa taċ-
ċiklu tal-ħajja.

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
tiġi żviluppata l-ġenerazzjoni li jmiss ta' 
mezzi innovattivi tat-trasport u li titħejja t-
triq għal dik li jmiss, billi jsir xogħol fuq 
kunċetti u disinji ġodda bi prezzijiet 
kompetittivi, sistemi intelliġenti ta' kontroll 
u standards interoperabbli, proċessi ta' 
produzzjoni effiċjenti, ħinijiet iqsar ta' 
żvilupp u spejjeż imnaqqsa taċ-ċiklu tal-
ħajja.

Or. it

Emenda 1596
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt d – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Riċerka soċjoekonomika u attivitajiet 
għall-ġejjieni għat-tfassil tal-politika

(d) Riċerka soċjoekonomika u 
komportamentali u attivitajiet għall-
ġejjieni għat-tfassil tal-politika

Or. en

Emenda 1597
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġi appoġġat it-titjib tat-
tfassil tal-politika li hu meħtieġ biex tiġi 
promossa l-innovazzjoni u jintlaħqu l-isfidi 
mqajma mit-trasport u jiġu ssodisfati l-
ħtiġijiet tas-soċjetà relatati miegħu.

Il-mira hija li jiġi appoġġat it-titjib tat-
tfassil tal-politika li hu meħtieġ biex tiġi 
promossa l-innovazzjoni u jintlaħqu l-isfidi 
mqajma mit-trasport u mill-mobbiltà u jiġu 
ssodisfati l-ħtiġijiet tas-soċjetà u 
individwali relatati miegħu.

Or. en

Emenda 1598
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 4 – punt 4.3 – punt d – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
jiżdied il-fehim ta' tendenzi u prospetti 
soċjoekonomiċi relatati mat-trasport, u li 
dawk li jfasslu l-politika tingħatalhom 
dejta u analiżi bbażati fuq l-evidenza.

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li 
jiżdied il-fehim ta' tendenzi u prospetti 
soċjoekonomiċi relatati mat-trasport, u li 
dawk li jfasslu l-politika tingħatalhom data
u analiżi bbażati fuq l-evidenza mxerrda 
permezz taċ-Ċentru ta' riċerka dwar it-
trasport tal-Kummissjoni Ewropea.

Or. en
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Emenda 1599
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Azzjoni Klimatika, użu effiċjenti ta' 
riżorsi u materja prima

5. Azzjoni klimatika, użu effiċjenti ta' 
riżorsi, protezzjoni tal-ambjent, ħarsien 
tal-patrimonju kulturali u materja prima

Or. de

Emenda 1600
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Azzjoni Klimatika, użu effiċjenti ta' 
riżorsi u materja prima

5. Azzjoni klimatika, ambjent, użu 
effiċjenti ta' riżorsi u materja prima

Or. en

Emenda 1601
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli 
ta' materja prima, sabiex jiġu sodisfatti l-
ħtiġijiet ta' popolazzjoni globali li qed 
tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli ta' 

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija u soċjetà effiċjenti fir-riżorsi u
fl-ilma li jkunu reżistenti għat-tibdil fil-
klima, il-protezzjoni tal-ambjent u 
provvista sostenibbli ta' materja prima u 
servizzi ekosistemiċi, sabiex jiġu sodisfatti 
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pjaneta b'riżorsi naturali li mhumiex 
infiniti. L-attivitajiet se jikkontribwixxu 
biex iżidu l-kompetittività Ewropea u 
jtejbu l-benesseri, filwaqt li jiżguraw l-
integrità ambjentali u s-sostenibbiltà,
iżommu l-medja tat-tisħin globali taħt iż-
2 °C u jippermettu lill-ekosistemi u s-
soċjetà jadattaw għat-tibdil fil-klima.

l-ħtiġijiet ta' popolazzjoni globali li qed 
tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli tal-
pjaneta u tal-ekosistemi b'riżorsi naturali li 
mhumiex infiniti. L-attivitajiet se 
jikkontribwixxu biex iżidu l-kompetittività 
Ewropea, is-sigurtà tal-materji primi u 
jtejbu l-benesseri, filwaqt li jiżguraw l-
integrità, ir-reżiljenza u s-sostenibbiltà
ambjentali, bil-għan li jżommu l-medja 
tat-tisħin globali taħt iż-2 °C u jippermettu 
lill-ekosistemi u s-soċjetà jadattaw għat-
tibdil fil-klima u għat-tibdil ambjentali 
ieħor.

Or. en

Emenda 1602
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli 
ta' materja prima, sabiex jiġu sodisfatti l-
ħtiġijiet ta' popolazzjoni globali li qed 
tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli ta' 
pjaneta b'riżorsi naturali li mhumiex 
infiniti. L-attivitajiet se jikkontribwixxu 
biex iżidu l-kompetittività Ewropea u 
jtejbu l-benesseri, filwaqt li jiżguraw l-
integrità ambjentali u s-sostenibbiltà, 
iżommu l-medja tat-tisħin globali taħt iż-
2 °C u jippermettu lill-ekosistemi u s-
soċjetà jadattaw għat-tibdil fil-klima.

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima, il-ħarsien u l-ġestjoni 
sostenibbli tar-riżorsi naturali u tal-
ekosistemi, kif ukoll użu u provvista 
sostenibbli ta' materja prima, sabiex jiġu 
sodisfatti l-ħtiġijiet ta' popolazzjoni globali 
li qed tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli tal-
pjaneta b'riżorsi naturali li mhumiex 
infiniti. L-attivitajiet se jikkontribwixxu 
biex iżidu l-benesseri, filwaqt li jiżguraw l-
integrità ambjentali u s-sostenibbiltà fl-
Ewropa, iżommu l-medja tat-tisħin globali 
taħt iż-2 °C u jippermettu lill-ekosistemi u 
s-soċjetà jadattaw għat-tibdil fil-klima.

Or. en
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Emenda 1603
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli 
ta' materja prima, sabiex jiġu sodisfatti l-
ħtiġijiet ta' popolazzjoni globali li qed 
tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli ta' 
pjaneta b'riżorsi naturali li mhumiex 
infiniti. L-attivitajiet se jikkontribwixxu 
biex iżidu l-kompetittività Ewropea u 
jtejbu l-benesseri, filwaqt li jiżguraw l-
integrità ambjentali u s-sostenibbiltà, 
iżommu l-medja tat-tisħin globali taħt iż-
2 °C u jippermettu lill-ekosistemi u s-
soċjetà jadattaw għat-tibdil fil-klima.

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija u soċjetà effiċjenti fir-riżorsi u 
reżistenti għat-tibdil fil-klima u provvista 
sostenibbli ta' materja prima, sabiex jiġu 
sodisfatti l-ħtiġijiet ta' popolazzjoni globali 
li qed tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli tal-
pjaneta b'riżorsi naturali li mhumiex 
infiniti. L-attivitajiet se jikkontribwixxu 
biex iżidu l-kompetittività Ewropea u 
jtejbu l-benesseri, filwaqt li jiżguraw l-
integrità ambjentali u s-sostenibbiltà, bil-
għan li jżommu l-medja tat-tisħin globali 
taħt iż-2 °C u jippermettu lill-ekosistemi u 
s-soċjetà jadattaw għat-tibdil fil-klima.

Or. en

Emenda 1604
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli 
ta' materja prima, sabiex jiġu sodisfatti l-
ħtiġijiet ta' popolazzjoni globali li qed 
tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli ta' 
pjaneta b'riżorsi naturali li mhumiex 
infiniti. L-attivitajiet se jikkontribwixxu 
biex iżidu l-kompetittività Ewropea u 
jtejbu l-benesseri, filwaqt li jiżguraw l-
integrità ambjentali u s-sostenibbiltà, 
iżommu l-medja tat-tisħin globali taħt iż-
2 °C u jippermettu lill-ekosistemi u s-

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli 
ta' materja prima, sabiex jiġu sodisfatti l-
ħtiġijiet ta' popolazzjoni globali li qed 
tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli tal-
pjaneta b'riżorsi naturali, kemm terrestri 
kif ukoll tal-baħar, li mhumiex infiniti. L-
attivitajiet se jikkontribwixxu biex iżidu l-
kompetittività Ewropea u jtejbu l-
benesseri, filwaqt li jiżguraw l-integrità 
ambjentali u s-sostenibbiltà, iżommu l-
medja tat-tisħin globali taħt iż-2 °C u 
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soċjetà jadattaw għat-tibdil fil-klima. jippermettu lill-ekosistemi u s-soċjetà 
jadattaw għat-tibdil fil-klima.

Or. en

Emenda 1605
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli 
ta' materja prima, sabiex jiġu sodisfatti l-
ħtiġijiet ta' popolazzjoni globali li qed 
tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli ta' 
pjaneta b'riżorsi naturali li mhumiex 
infiniti. L-attivitajiet se jikkontribwixxu 
biex iżidu l-kompetittività Ewropea u 
jtejbu l-benesseri, filwaqt li jiżguraw l-
integrità ambjentali u s-sostenibbiltà, 
iżommu l-medja tat-tisħin globali taħt iż-
2 °C u jippermettu lill-ekosistemi u s-
soċjetà jadattaw għat-tibdil fil-klima.

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija u soċjetà effiċjenti fir-riżorsi u 
reżistenti għat-tibdil fil-klima u provvista 
sostenibbli ta' materja prima, sabiex jiġu 
sodisfatti l-ħtiġijiet ta' popolazzjoni globali 
li qed tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli tal-
pjaneta b'riżorsi naturali li mhumiex 
infiniti. L-attivitajiet se jikkontribwixxu 
biex iżidu l-kompetittività Ewropea u 
jtejbu l-benesseri, filwaqt li jiżguraw l-
integrità ambjentali u s-sostenibbiltà, 
iżommu l-medja tat-tisħin globali taħt iż-
2 °C u jippermettu lill-ekosistemi u s-
soċjetà jadattaw għat-tibdil fil-klima.

Or. it

Emenda 1606
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli 
ta' materja prima, sabiex jiġu sodisfatti l-
ħtiġijiet ta' popolazzjoni globali li qed 
tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli ta' 

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli 
ta' materja prima u tal-ilma, sabiex jiġu 
sodisfatti l-ħtiġijiet ta' popolazzjoni globali 
li qed tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli tal-
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pjaneta b'riżorsi naturali li mhumiex 
infiniti. L-attivitajiet se jikkontribwixxu 
biex iżidu l-kompetittività Ewropea u 
jtejbu l-benesseri, filwaqt li jiżguraw l-
integrità ambjentali u s-sostenibbiltà, 
iżommu l-medja tat-tisħin globali taħt iż-
2 °C u jippermettu lill-ekosistemi u s-
soċjetà jadattaw għat-tibdil fil-klima.

pjaneta b'riżorsi naturali li mhumiex 
infiniti. L-attivitajiet se jikkontribwixxu 
biex iżidu l-kompetittività Ewropea u 
jtejbu l-benesseri, filwaqt li jiżguraw l-
integrità ambjentali u s-sostenibbiltà, 
iżommu l-medja tat-tisħin globali taħt iż-
2 °C u jippermettu lill-ekosistemi u s-
soċjetà jadattaw għat-tibdil fil-klima.

Or. en

Emenda 1607
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżistenti 
għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli 
ta' materja prima, sabiex jiġu sodisfatti l-
ħtiġijiet ta' popolazzjoni globali li qed 
tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli ta' 
pjaneta b'riżorsi naturali li mhumiex 
infiniti. L-attivitajiet se jikkontribwixxu 
biex iżidu l-kompetittività Ewropea u 
jtejbu l-benesseri, filwaqt li jiżguraw l-
integrità ambjentali u s-sostenibbiltà, 
iżommu l-medja tat-tisħin globali taħt iż-
2 °C u jippermettu lill-ekosistemi u s-
soċjetà jadattaw għat-tibdil fil-klima.

L-objettiv speċifiku huwa li tinkiseb 
ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, sikura u 
reżistenti għat-tibdil fil-klima u provvista 
sostenibbli ta' materja prima, sabiex jiġu 
sodisfatti l-ħtiġijiet ta' popolazzjoni globali 
li qed tikber fi ħdan il-limiti sostenibbli tal-
pjaneta b'riżorsi naturali li mhumiex 
infiniti. L-attivitajiet se jikkontribwixxu 
biex iżidu l-kompetittività Ewropea u 
jtejbu l-benesseri, filwaqt li jiżguraw l-
integrità ambjentali u s-sostenibbiltà, 
iżommu l-medja tat-tisħin globali taħt iż-
2 °C u jippermettu lill-ekosistemi u s-
soċjetà jadattaw għat-tibdil fil-klima.

Or. en

Emenda 1608
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul l-20 seklu, id-dinja żiedet kemm l-
użu tagħha tal-fjuwil mill-fossili kif ukoll l-
estrazzjoni tar-riżorsi materjali b'fattur ta' 
għaxar darbiet aktar. Din l-era ta' riżorsi 
apparentament riżorsi abbundanti u ma 
jiswewx ħafna qed tispiċċa. Il-materja 
prima, l-ilma, l-arja, il-bijodiveristà u l-
ekosistemi terrestri, akkwatiċi u marittimi 
lkoll jinsabu taħt pressjoni. Ħafna mill-
ekosistemi ewlenin tad-dinja qed jiġu 
degradati, filwaqt li sa 60 % tas-servizzi li 
huma jipprovdu qed jintużaw b'mod mhux 
sostenibbli. Fl-Unjoni, jintużaw madwar 
16-il tunnellata ta' materjali minn kull 
persuna kull sena, li minnhom 6 tunnellati 
jinħlew, u nofshom jispiċċaw fil-miżbliet. 
Id-domanda globali għar-riżorsi tkompli 
tiżdied hekk kif il-popolazzjoni qed tiżdied 
u l-aspirazzjonijiet qed jogħlew, b'mod 
partikolari ta' dawk li jaqilgħu dħul medju 
f'ekonomiji emerġenti. Jeħtieġ li jkun 
hemm diżakkoppjament tat-tkabbir 
ekonomiku mill-użu tar-riżorsi.

Matul s-seklu 20, id-dinja żiedet kemm l-
użu tagħha tal-fjuwil fossili kif ukoll l-
estrazzjoni tar-riżorsi materjali b'fattur ta' 
għaxar darbiet aktar. Din l-era ta' riżorsi 
apparentement riżorsi abbundanti u ma 
jiswewx ħafna qed tispiċċa. Il-materja 
prima, l-ilma, l-arja, il-bijodiveristà u l-
ekosistemi umani, terrestri, akkwatiċi u 
marittimi lkoll jinsabu taħt pressjoni. 
Ħafna mill-ekosistemi ewlenin tad-dinja 
qed jiġu degradati, filwaqt li sa 60 % tas-
servizzi li huma jipprovdu qed jintużaw 
b'mod mhux sostenibbli. Fl-Unjoni, 
jintużaw madwar 16-il tunnellata ta' 
materjali minn kull persuna kull sena, li 
minnhom 6 tunnellati jinħlew, u nofshom 
jispiċċaw fil-miżbliet. Id-domanda globali 
għar-riżorsi tkompli tiżdied hekk kif il-
popolazzjoni qed tiżdied u l-
aspirazzjonijiet qed jogħlew, b'mod 
partikolari ta' dawk li jaqilgħu dħul medju 
f'ekonomiji emerġenti. Jeħtieġ li jkun 
hemm diżakkoppjament tat-tkabbir 
ekonomiku mill-użu tar-riżorsi.

Or. it

Emenda 1609
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-temperatura medja tal-wiċċ tad-dinja 
żdiedet b'madwar 0.8°C matul l-aħħar 100 
sena u hija pproġettata li tiżdied bejn 1.8 sa 
4 C sal-aħħar tas-seklu 21 (relattiva għall-
medja tal- 1980-1999). L-impatti probabbli 
fuq is-sistemi naturali u umani assoċjati 
ma' dawn il-bidliet se jisfidaw il-pjaneta u 
l-kapaċità tagħha li tadatta, kif ukoll jheddu 

It-temperatura medja tal-wiċċ tad-dinja 
żdiedet b'madwar 0.8°C matul l-aħħar 100 
sena u hija pproġettata li tiżdied bejn 1.8 sa 
4°C sal-aħħar tas-seklu 21 (relattiva għall-
medja tal-1980-1999). L-impatti probabbli 
fuq is-sistemi naturali u umani assoċjati 
ma' dawn il-bidliet se jkunu sfida għall-
pjaneta u l-kapaċità tagħha li tadatta, kif 
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l-iżvilupp futur ekonomiku u l-benesseri 
tal-umanità.

ukoll jheddu l-iżvilupp futur ekonomiku u 
l-benesseri tal-umanità. Il-konsegwenzi 
mhux mixtieqa tat-tibdil fil-klima u t-
tniġġis, flimkien mal-urbanizzazzjoni 
dejjem akbar, it-turiżmu tal-massa, in-
negliġenza umana u l-isfruttament 
eċċessiv tar-riżorsi, ipoġġu f'riskju n-
nisġa kulturali fraġli tal-komunità li 
tinkarna ruħha fil-patrimonju kulturali 
Ewropew.

Or. it

Emenda 1610
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-impatti li dejjem iżidu minħabba t-tibdil 
fil-klima u l-problemi ambjentali, bħall-
aċidifikazzjoni tal-oċeani, it-tidwib tas-silġ 
fl-Artiku, id-degradazzjoni u l-użu tal-art, 
in-nuqqas ta' ilma, it-tniġġis kimiku u t-telf 
tal-bijodiversità, jindikaw li l-pjaneta qed 
toqrob lejn il-konfini tas-sostenibbiltà 
tagħha. Pereżempju, mingħajr titjib fl-
effiċjenza, id-domanda għall-ilma hija 
pproġettata li taqbeż il-provvista b'40 % fi 
żmien 20 sena. Il-foresti qed jisparixxu 
b'rata allarmanti ta' 5 miljun ettaru kull 
sena. L-interazzjonijiet bejn ir-riżorsi 
jistgħu jikkawżaw riskji sistemiċi – fejn it-
tnaqqis ta' riżors wieħed jiġġenera punt 
irriversibbli ta' żbilanċ għal riżorsi u 
ekosistemi oħra. Fuq il-bażi tat-tendenzi 
attwali, l-ekwivalenti ta' aktar minn żewġ 
dinjiet se jkunu meħtieġa sa-2050 biex 
jappoġġaw il-popolazzjoni globali li 
dejjem tikber.

L-impatti li dejjem iżidu minħabba t-tibdil 
fil-klima u l-problemi ambjentali, bħall-
aċidifikazzjoni tal-oċeani, it-tidwib tas-silġ 
fl-Artiku, id-degradazzjoni u l-użu tal-art, 
in-nuqqas ta' ilma, it-tniġġis kimiku u t-telf 
tal-bijodiversità, jindikaw li l-pjaneta qed 
toqrob lejn il-konfini tas-sostenibbiltà 
tagħha. Pereżempju, mingħajr titjib fl-
effiċjenza, id-domanda għall-ilma hija 
pproġettata li taqbeż il-provvista b'40 % fi 
żmien 20 sena. Il-foresti qed jisparixxu 
b'rata allarmanti ta' 5 miljun ettaru kull 
sena. L-interazzjonijiet bejn ir-riżorsi 
jistgħu jikkawżaw riskji sistemiċi – fejn it-
tnaqqis ta' riżors wieħed jiġġenera punt 
irreversibbli ta' żbilanċ għal riżorsi u 
ekosistemi oħra. Fuq il-bażi tat-tendenzi 
attwali, l-ekwivalenti ta' aktar minn żewġ 
dinjiet se jkunu meħtieġa sa-2050 biex 
jappoġġaw il-popolazzjoni globali li 
dejjem tikber. Dawn il-problemi 
ambjentali kumplessi qegħdin jheddu 
wkoll il-patrimonju kulturali tagħna. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni huma neċessarji 
bil-għan li jitħares il-patrimonju kulturali 
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Ewropew. Il-beni kulturali storiċi jiżvolġu 
rwol fundamentali għall-ekonomija tal-
UE, partikolarment għas-settur tat-
turiżmu. Fl-Ewropa, il-fatturat annwali 
f'dan is-settur tal-ekonomija, li jista' jkun 
attribwit lill-patrimonju kulturali, huwa 
stmat għal EUR 335 biljun u l-għadd ta' 
impjiegi maħluqa huwa stmat għal disa' 
miljuni.

Or. de

Emenda 1611
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-impatti li dejjem iżidu minħabba t-tibdil 
fil-klima u l-problemi ambjentali, bħall-
aċidifikazzjoni tal-oċeani, it-tidwib tas-silġ 
fl-Artiku, id-degradazzjoni u l-użu tal-art, 
in-nuqqas ta' ilma, it-tniġġis kimiku u t-telf 
tal-bijodiversità, jindikaw li l-pjaneta qed 
toqrob lejn il-konfini tas-sostenibbiltà 
tagħha. Pereżempju, mingħajr titjib fl-
effiċjenza, id-domanda għall-ilma hija 
pproġettata li taqbeż il-provvista b'40 % fi 
żmien 20 sena. Il-foresti qed jisparixxu 
b'rata allarmanti ta' 5 miljun ettaru kull 
sena. L-interazzjonijiet bejn ir-riżorsi 
jistgħu jikkawżaw riskji sistemiċi – fejn it-
tnaqqis ta' riżors wieħed jiġġenera punt 
irriversibbli ta' żbilanċ għal riżorsi u 
ekosistemi oħra. Fuq il-bażi tat-tendenzi 
attwali, l-ekwivalenti ta' aktar minn żewġ 
dinjiet se jkunu meħtieġa sa-2050 biex 
jappoġġaw il-popolazzjoni globali li 
dejjem tikber.

L-impatti li dejjem iżidu minħabba t-tibdil 
fil-klima u l-problemi ambjentali, bħall-
aċidifikazzjoni tal-oċeani, it-tidwib tas-silġ 
fl-Artiku, id-degradazzjoni u l-użu tal-art, 
in-nuqqas ta' ilma, it-tniġġis kimiku u t-telf 
tal-bijodiversità, jindikaw li l-pjaneta qed 
toqrob lejn il-konfini tas-sostenibbiltà 
tagħha. Pereżempju, mingħajr titjib fl-
effiċjenza, id-domanda għall-ilma hija 
pproġettata li taqbeż il-provvista b'40 % fi 
żmien 20 sena. Il-foresti qed jisparixxu 
b'rata allarmanti ta' 5 miljun ettaru kull 
sena. L-interazzjonijiet bejn ir-riżorsi 
jistgħu jikkawżaw riskji sistemiċi – fejn it-
tnaqqis ta' riżors wieħed jiġġenera punt 
irreversibbli ta' żbilanċ għal riżorsi u 
ekosistemi oħra. Fuq il-bażi tat-tendenzi 
attwali, l-ekwivalenti ta' aktar minn żewġ 
dinjiet se jkunu meħtieġa sa-2050 biex 
jappoġġaw il-popolazzjoni globali li 
dejjem tikber. Is-soċjetajiet iħabbtu 
wiċċhom ma' sfida kbira biex isibu bilanċ 
sostenibbli bejn l-eżiġenzi tal-bniedem u l-
ambjent. Ir-riżorsi ambjentali, inklużi l-
ilma, l-arja, il-bijomassa, il-ħamrija 
għammiela, il-bijodiversità, l-ekosistemi u 
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r-riżorsi antropizzati, inkluż il-patrimonju 
kulturali u l-pajsaġġi kulturali, u s-
servizzi li jagħtu, isostnu l-funzjonament 
tal-ekonomika Ewropea u globali u l-
kwalità tal-ħajja.

Or. en

Emenda 1612
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-impatti li dejjem iżidu minħabba t-tibdil 
fil-klima u l-problemi ambjentali, bħall-
aċidifikazzjoni tal-oċeani, it-tidwib tas-silġ 
fl-Artiku, id-degradazzjoni u l-użu tal-art,
in-nuqqas ta' ilma, it-tniġġis kimiku u t-
telf tal-bijodiversità, jindikaw li l-pjaneta 
qed toqrob lejn il-konfini tas-sostenibbiltà 
tagħha. Pereżempju, mingħajr titjib fl-
effiċjenza, id-domanda għall-ilma hija 
pproġettata li taqbeż il-provvista b'40 % fi 
żmien 20 sena. Il-foresti qed jisparixxu 
b'rata allarmanti ta' 5 miljun ettaru kull 
sena. L-interazzjonijiet bejn ir-riżorsi 
jistgħu jikkawżaw riskji sistemiċi – fejn it-
tnaqqis ta' riżors wieħed jiġġenera punt 
irriversibbli ta' żbilanċ għal riżorsi u 
ekosistemi oħra. Fuq il-bażi tat-tendenzi 
attwali, l-ekwivalenti ta' aktar minn żewġ 
dinjiet se jkunu meħtieġa sa-2050 biex 
jappoġġaw il-popolazzjoni globali li 
dejjem tikber.

L-impatti li dejjem iżidu minħabba t-tibdil 
fil-klima u l-problemi ambjentali, bħall-
aċidifikazzjoni tal-oċeani, it-tibdil fiċ-
ċirkolazzjoni oċeanika, iż-żieda tat-
temperatura tal-ilma tal-baħar, it-tidwib 
tas-silġ fl-Artiku u t-tnaqqis tas-salinità 
tal-ilma tal-baħar, id-degradazzjoni u l-
użu tal-art, l-iskarsezza tal-ilma, l-
anomaliji idroloġiċi, l-eteroġenejtà 
temporali u spazjali tax-xita, it-tibdil fid-
distribuzzoni spazjali tal-ispeċijiet, it-
tniġġis kimiku u t-telf tal-bijodiversità, 
jindikaw li l-pjaneta qed toqrob lejn il-
konfini tas-sostenibbiltà tagħha.
Pereżempju, mingħajr titjib fl-effiċjenza, 
id-domanda għall-ilma hija pproġettata li 
taqbeż il-provvista b'40 % fi żmien 
20 sena. Il-foresti qed jisparixxu b'rata 
allarmanti ta' 5 miljun ettaru kull sena. L-
interazzjonijiet bejn ir-riżorsi jistgħu 
jikkawżaw riskji sistemiċi – fejn it-tnaqqis 
ta' riżors wieħed jiġġenera punt 
irreversibbli ta' żbilanċ għal riżorsi u 
ekosistemi oħra. Fuq il-bażi tat-tendenzi 
attwali, l-ekwivalenti ta' aktar minn żewġ 
dinjiet se jkunu meħtieġa sa-2050 biex 
jappoġġaw il-popolazzjoni globali li 
dejjem tikber.

Or. en
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Emenda 1613
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-impatti li dejjem iżidu minħabba t-tibdil 
fil-klima u l-problemi ambjentali, bħall-
aċidifikazzjoni tal-oċeani, it-tidwib tas-silġ 
fl-Artiku, id-degradazzjoni u l-użu tal-art, 
in-nuqqas ta' ilma, it-tniġġis kimiku u t-telf 
tal-bijodiversità, jindikaw li l-pjaneta qed
toqrob lejn il-konfini tas-sostenibbiltà 
tagħha. Pereżempju, mingħajr titjib fl-
effiċjenza, id-domanda għall-ilma hija 
pproġettata li taqbeż il-provvista b'40 % fi 
żmien 20 sena. Il-foresti qed jisparixxu 
b'rata allarmanti ta' 5 miljun ettaru kull 
sena. L-interazzjonijiet bejn ir-riżorsi 
jistgħu jikkawżaw riskji sistemiċi – fejn it-
tnaqqis ta' riżors wieħed jiġġenera punt 
irriversibbli ta' żbilanċ għal riżorsi u 
ekosistemi oħra. Fuq il-bażi tat-tendenzi 
attwali, l-ekwivalenti ta' aktar minn żewġ 
dinjiet se jkunu meħtieġa sa-2050 biex 
jappoġġaw il-popolazzjoni globali li 
dejjem tikber.

L-impatti li dejjem iżidu minħabba t-tibdil 
fil-klima u l-problemi ambjentali, bħall-
aċidifikazzjoni tal-oċeani, it-tidwib tas-silġ 
fl-Artiku, id-degradazzjoni u l-użu tal-art, 
it-telf ta' fertilità tal-ħamrija, in-nuqqas ta' 
ilma, it-tniġġis kimiku u t-telf tal-
bijodiversità, jindikaw li l-pjaneta qorbot
lejn il-konfini tas-sostenibbiltà tagħha. 
Pereżempju, mingħajr titjib fl-effiċjenza, 
id-domanda għall-ilma hija pproġettata li 
taqbeż il-provvista b'40 % fi żmien 
20 sena. Il-foresti qed jisparixxu b'rata 
allarmanti ta' 5 miljun ettaru kull sena. L-
interazzjonijiet bejn ir-riżorsi jistgħu 
jikkawżaw riskji sistemiċi – fejn it-tnaqqis 
ta' riżors wieħed jiġġenera punt 
irreversibbli ta' żbilanċ għal riżorsi u 
ekosistemi oħra. Fuq il-bażi tat-tendenzi 
attwali, l-ekwivalenti ta' aktar minn żewġ 
dinjiet se jkunu meħtieġa sa-2050 biex 
jappoġġaw il-popolazzjoni globali li 
dejjem tikber.

Or. en

Emenda 1614
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-impatti li dejjem iżidu minħabba t-tibdil 
fil-klima u l-problemi ambjentali, bħall-

L-impatti li dejjem iżidu minħabba t-tibdil 
fil-klima u l-problemi ambjentali, bħall-
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aċidifikazzjoni tal-oċeani, it-tidwib tas-silġ 
fl-Artiku, id-degradazzjoni u l-użu tal-art, 
in-nuqqas ta' ilma, it-tniġġis kimiku u t-telf 
tal-bijodiversità, jindikaw li l-pjaneta qed 
toqrob lejn il-konfini tas-sostenibbiltà 
tagħha. Pereżempju, mingħajr titjib fl-
effiċjenza, id-domanda għall-ilma hija 
pproġettata li taqbeż il-provvista b'40 % fi 
żmien 20 sena. Il-foresti qed jisparixxu 
b'rata allarmanti ta' 5 miljun ettaru kull 
sena. L-interazzjonijiet bejn ir-riżorsi 
jistgħu jikkawżaw riskji sistemiċi – fejn it-
tnaqqis ta' riżors wieħed jiġġenera punt 
irriversibbli ta' żbilanċ għal riżorsi u 
ekosistemi oħra. Fuq il-bażi tat-tendenzi 
attwali, l-ekwivalenti ta' aktar minn żewġ 
dinjiet se jkunu meħtieġa sa-2050 biex 
jappoġġaw il-popolazzjoni globali li 
dejjem tikber.

aċidifikazzjoni tal-oċeani, it-tidwib tas-silġ 
fl-Artiku, id-degradazzjoni u l-użu tal-art, 
in-nuqqas ta' ilma, it-tniġġis kimiku u t-telf 
tal-bijodiversità, jindikaw li l-pjaneta qed 
toqrob lejn il-konfini tas-sostenibbiltà 
tagħha. Pereżempju, mingħajr titjib fl-
effiċjenza, id-domanda għall-ilma hija 
pproġettata li taqbeż il-provvista b'40 % fi 
żmien 20 sena. Il-foresti qed jisparixxu 
b'rata allarmanti ta' 5 miljun ettaru kull 
sena. L-interazzjonijiet bejn ir-riżorsi 
jistgħu jikkawżaw riskji sistemiċi – fejn it-
tnaqqis ta' riżors wieħed jiġġenera punt 
irreversibbli ta' żbilanċ għal riżorsi u 
ekosistemi naturali u umani oħra. Fuq il-
bażi tat-tendenzi attwali, l-ekwivalenti ta' 
aktar minn żewġ dinjiet se jkunu meħtieġa 
sa-2050 biex jappoġġaw il-popolazzjoni 
globali li dejjem tikber.

Or. it

Emenda 1615
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn urġenti ta' innovazzjonijiet 
fil-qasam tas-sistemi tal-ilma integrati fl-
Ewropa. L-Ewropa qiegħda tħabbat 
wiċċha mal-problema tat-taqdim tal-
infrastrutturi tal-ilma (kemm għall-ilma 
mormi kif ukoll għall-provvista tal-ilma 
tajjeb għax-xorb), ta' skarsezza dejjem 
ikbar ta' ilma, tar-riskji akbar ta' 
għargħar urban, tat-tniġġis tal-ilma u tad-
domanda kulma ma jmur ogħla għall-
ilma, u dejjem aktar speċifika, min-naħa 
tal-agrikoltura, tal-industrija u tal-
popolazzjoni urbana. Biex tilqa' għal 
dawn l-isfidi għas-soċjetà (garanzija ta' 
ilma ta' kwalità bi prezzijiet aċċessibbli 
għal kulħadd, provvista ta' kwantità ġusta 
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ta' ilma ta' kwalità ġusta, bi prezz ġust 
għall-industrija/l-agrikoltura u tnaqqis 
sal-minimu tat-tniġġis), l-Ewropa teħtieġ 
tinvesti f'modi ta' tranżizzjoni lejn sistemi 
tal-ilma innovattivi.

Or. en

Emenda 1616
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-forniment sostenibbli u l-ġestjoni 
effiċjenti tar-riżorsi tal-materja prima, 
inkluż l-esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-
ipproċessar, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u 
s-sostituzzjoni tagħhom, huma essenzjali 
għall-funzjonament tas-soċjetajiet moderni 
u l-ekonomiji tagħhom. Setturi tal-Unjoni, 
bħal dawk tal-kostruzzjoni, il-kimika, il-
vetturi, l-ispazju tal-ajru, il-makkinarju u t-
tagħmir, li jipprovdu valur miżjud totali ta' 
madwar EUR 1.3 triljun kif ukoll impjiegi 
għal madwar 30 miljun persuna, 
jiddependu ħafna fuq l-aċċess għall-
materja prima. Madankollu, qiegħda 
dejjem issir aktar pressjoni fuq il-provvista 
ta' materja prima lill-Unjoni. Barra minn 
hekk, l-Unjoni tiddependi ħafna fuq l-
importazzjonijiet ta' materja prima ta' 
importanza strateġika, li qed jintlaqtu 
minn rata allarmanti ta' tagħwiġ tas-suq. 
Minbarra dan, l-Unjoni għad għandha 
depożiti minerali prezzjużi, li l-
esplorazzjoni u l-estrazzjoni tagħhom 
huma limitati minħabba n-nuqqas ta' 
teknoloġiji adattati u mfixkla miż-żieda fil-
kompetizzjoni globali. Minħabba l-
importanza tal-materja prima għall-
kompetittività Ewropea, l-ekonomija u l-
applikazzjoni tal-istess materja prima fi 
prodotti innovattivi, il-provvista sostenibbli 

Il-forniment sostenibbli u l-ġestjoni 
effiċjenti tar-riżorsi tal-materja prima, 
inkluż l-esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-
ipproċessar, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u 
s-sostituzzjoni tagħhom, huma essenzjali 
għall-funzjonament tas-soċjetajiet moderni 
u l-ekonomiji tagħhom. Setturi tal-Unjoni, 
bħal dawk tal-kostruzzjoni, il-kimika, il-
vetturi, l-ispazju tal-ajru, il-makkinarju u t-
tagħmir, li jipprovdu valur miżjud totali ta' 
madwar EUR 1.3 triljun kif ukoll impjiegi 
għal madwar 30 miljun persuna, 
jiddependu ħafna fuq l-aċċess għall-
materja prima. Madankollu, qiegħda 
dejjem issir aktar pressjoni fuq il-provvista 
ta' materja prima lill-Unjoni. L-Unjoni 
għandha depożiti minerali prezzjużi, li l-
esplorazzjoni u l-estrazzjoni tagħhom 
huma limitati minħabba n-nuqqas ta' 
teknoloġiji adattati u ta' infrastrutturi ta' 
trasport. Minħabba l-importanza tal-
materja prima għall-kompetittività 
Ewropea, l-ekonomija u l-applikazzjoni tal-
istess materja prima fi prodotti innovattivi, 
il-provvista sostenibbli ta' materja prima 
hija prijorità vitali għall-Unjoni. L-aċċess 
għall-għejun ta' materja prima fl-Ewropa, 
li spiss jinsabu f'żoni ġeografikament 
periferiċi, għadu jirrappreżenta sfida 
għall-industriji li jiddependu minn 
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ta' materja prima hija prijorità vitali għall-
Unjoni.

forniment sikur ta' din il-materja prima. 
Barra minn hekk, l-Unjoni tiddependi 
ħafna fuq l-importazzjonijiet ta' materja 
prima ta' importanza strateġika, li qed 
jintlaqtu minn rata allarmanti ta' tagħwiġ 
tas-suq.

Or. en

Emenda 1617
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-forniment sostenibbli u l-ġestjoni 
effiċjenti tar-riżorsi tal-materja prima, 
inkluż l-esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-
ipproċessar, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u 
s-sostituzzjoni tagħhom, huma essenzjali 
għall-funzjonament tas-soċjetajiet moderni 
u l-ekonomiji tagħhom. Setturi tal-Unjoni, 
bħal dawk tal-kostruzzjoni, il-kimika, il-
vetturi, l-ispazju tal-ajru, il-makkinarju u t-
tagħmir, li jipprovdu valur miżjud totali ta' 
madwar EUR 1.3 triljun kif ukoll impjiegi 
għal madwar 30 miljun persuna, 
jiddependu ħafna fuq l-aċċess għall-
materja prima. Madankollu, qiegħda 
dejjem issir aktar pressjoni fuq il-provvista 
ta' materja prima lill-Unjoni. Barra minn 
hekk, l-Unjoni tiddependi ħafna fuq l-
importazzjonijiet ta' materja prima ta' 
importanza strateġika, li qed jintlaqtu minn 
rata allarmanti ta' tagħwiġ tas-suq. 
Minbarra dan, l-Unjoni għad għandha 
depożiti minerali prezzjużi, li l-
esplorazzjoni u l-estrazzjoni tagħhom 
huma limitati minħabba n-nuqqas ta' 
teknoloġiji adattati u mfixkla miż-żieda fil-
kompetizzjoni globali. Minħabba l-
importanza tal-materja prima għall-
kompetittività Ewropea, l-ekonomija u l-
applikazzjoni tal-istess materja prima fi 

Il-forniment sostenibbli u l-ġestjoni 
effiċjenti tar-riżorsi tal-materja prima, 
inkluż l-esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-
ipproċessar, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u 
s-sostituzzjoni tagħhom, huma essenzjali 
għall-funzjonament tas-soċjetajiet moderni 
u l-ekonomiji tagħhom. Setturi tal-Unjoni, 
bħal dawk tal-kostruzzjoni, il-kimika, il-
vetturi, l-ispazju tal-ajru, il-makkinarju u t-
tagħmir, li jipprovdu valur miżjud totali ta' 
madwar EUR 1.3 triljun kif ukoll impjiegi 
għal madwar 30 miljun persuna, 
jiddependu ħafna fuq l-aċċess għall-
materja prima. Madankollu, qiegħda 
dejjem issir aktar pressjoni fuq il-provvista 
ta' materja prima lill-Unjoni. Barra minn 
hekk, l-Unjoni tiddependi ħafna fuq l-
importazzjonijiet ta' materja prima ta' 
importanza strateġika, li qed jintlaqtu minn 
rata allarmanti ta' tagħwiġ tas-suq. 
Minbarra dan, l-Unjoni għad għandha 
depożiti minerali prezzjużi, li l-
esplorazzjoni u l-estrazzjoni tagħhom 
huma limitati minħabba n-nuqqas ta' 
teknoloġiji adattati u mfixkla miż-żieda fil-
kompetizzjoni globali. L-Unjoni Ewropea 
hija l-patrija ta' ħafna minn fost l-aħjar 
eżempji fil-livell dinji tal-patrimonju 
kulturali, li l-materja prima tagħhom 
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prodotti innovattivi, il-provvista sostenibbli 
ta' materja prima hija prijorità vitali għall-
Unjoni.

oriġinarjament lokali.  L-għardien tal-użu 
sostenibbli tal-materja prima huwa limitat 
min-nuqqas ta' riċerka dwar il-
karatteristiċi tal-materjali u r-reżiljenza 
tagħhom għat-tibdil fil-klima.  Minħabba 
l-importanza tal-materja prima għall-
kompetittività Ewropea, l-ekonomija u l-
applikazzjoni tal-istess materja prima fi 
prodotti innovattivi, il-provvista sostenibbli
ta' materja prima hija prijorità vitali għall-
Unjoni.

Or. it

Emenda 1618
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-forniment sostenibbli u l-ġestjoni 
effiċjenti tar-riżorsi tal-materja prima, 
inkluż l-esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-
ipproċessar, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u 
s-sostituzzjoni tagħhom, huma essenzjali 
għall-funzjonament tas-soċjetajiet moderni 
u l-ekonomiji tagħhom. Setturi tal-Unjoni, 
bħal dawk tal-kostruzzjoni, il-kimika, il-
vetturi, l-ispazju tal-ajru, il-makkinarju u t-
tagħmir, li jipprovdu valur miżjud totali ta' 
madwar EUR 1.3 triljun kif ukoll impjiegi 
għal madwar 30 miljun persuna, 
jiddependu ħafna fuq l-aċċess għall-
materja prima. Madankollu, qiegħda 
dejjem issir aktar pressjoni fuq il-provvista 
ta' materja prima lill-Unjoni. Barra minn 
hekk, l-Unjoni tiddependi ħafna fuq l-
importazzjonijiet ta' materja prima ta' 
importanza strateġika, li qed jintlaqtu minn 
rata allarmanti ta' tagħwiġ tas-suq. 
Minbarra dan, l-Unjoni għad għandha 
depożiti minerali prezzjużi, li l-
esplorazzjoni u l-estrazzjoni tagħhom 

Il-forniment sostenibbli u l-ġestjoni 
effiċjenti tar-riżorsi tal-materja prima, 
inkluż l-esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-
ipproċessar, l-użu effiċjenti tar-riżorsi, l-
użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u s-sostituzzjoni 
tagħhom, huma essenzjali għall-
funzjonament tas-soċjetajiet moderni u l-
ekonomiji tagħhom. Setturi tal-Unjoni, 
bħal dawk tal-kostruzzjoni, il-kimika, il-
vetturi, l-ispazju tal-ajru, il-makkinarju u t-
tagħmir, li jipprovdu valur miżjud totali ta' 
madwar EUR 1.3 triljun kif ukoll impjiegi 
għal madwar 30 miljun persuna, 
jiddependu ħafna fuq l-aċċess għall-
materja prima. Madankollu, qiegħda 
dejjem issir aktar pressjoni fuq il-provvista 
ta' materja prima lill-Unjoni. Barra minn 
hekk, l-Unjoni tiddependi ħafna fuq l-
importazzjonijiet ta' materja prima ta' 
importanza strateġika, li qed jintlaqtu minn 
rata allarmanti ta' tagħwiġ tas-suq. 
Minbarra dan, l-Unjoni għad għandha 
depożiti minerali prezzjużi, li l-
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huma limitati minħabba n-nuqqas ta' 
teknoloġiji adattati u mfixkla miż-żieda fil-
kompetizzjoni globali. Minħabba l-
importanza tal-materja prima għall-
kompetittività Ewropea, l-ekonomija u l-
applikazzjoni tal-istess materja prima fi 
prodotti innovattivi, il-provvista sostenibbli 
ta' materja prima hija prijorità vitali għall-
Unjoni.

esplorazzjoni, l-estrazzjoni u l-ipproċessar
tagħhom huma limitati minħabba n-nuqqas 
ta' teknoloġiji adattati u ta' investimenti u 
mfixkla miż-żieda fil-kompetizzjoni 
globali. Minħabba l-importanza tal-materja 
prima għall-kompetittività Ewropea, l-
ekonomija u l-applikazzjoni tal-istess 
materja prima fi prodotti innovattivi, il-
provvista sostenibbli ta' materja prima hija 
prijorità vitali għall-Unjoni.

Or. en

Emenda 1619
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-forniment sostenibbli u l-ġestjoni 
effiċjenti tar-riżorsi tal-materja prima, 
inkluż l-esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-
ipproċessar, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u 
s-sostituzzjoni tagħhom, huma essenzjali 
għall-funzjonament tas-soċjetajiet moderni 
u l-ekonomiji tagħhom. Setturi tal-Unjoni, 
bħal dawk tal-kostruzzjoni, il-kimika, il-
vetturi, l-ispazju tal-ajru, il-makkinarju u t-
tagħmir, li jipprovdu valur miżjud totali ta' 
madwar EUR 1.3 triljun kif ukoll impjiegi 
għal madwar 30 miljun persuna, 
jiddependu ħafna fuq l-aċċess għall-
materja prima. Madankollu, qiegħda 
dejjem issir aktar pressjoni fuq il-provvista 
ta' materja prima lill-Unjoni. Barra minn 
hekk, l-Unjoni tiddependi ħafna fuq l-
importazzjonijiet ta' materja prima ta' 
importanza strateġika, li qed jintlaqtu minn 
rata allarmanti ta' tagħwiġ tas-suq. 
Minbarra dan, l-Unjoni għad għandha 
depożiti minerali prezzjużi, li l-
esplorazzjoni u l-estrazzjoni tagħhom 
huma limitati minħabba n-nuqqas ta' 
teknoloġiji adattati u mfixkla miż-żieda fil-

Il-forniment sostenibbli u l-ġestjoni 
effiċjenti tar-riżorsi tal-materja prima, 
inkluż l-esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-
ipproċessar, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u 
s-sostituzzjoni tagħhom, huma essenzjali 
għall-funzjonament tas-soċjetajiet moderni 
u l-ekonomiji tagħhom. Setturi tal-Unjoni, 
bħal dawk tal-kostruzzjoni, il-kimika, il-
vetturi, l-ispazju tal-ajru, il-makkinarju u t-
tagħmir, li jipprovdu valur miżjud totali ta' 
madwar EUR 1.3 triljun kif ukoll impjiegi 
għal madwar 30 miljun persuna, 
jiddependu ħafna fuq l-aċċess għall-
materja prima u għall-enerġija. 
Madankollu, qiegħda dejjem issir aktar 
pressjoni fuq il-provvista ta' materja prima 
lill-Unjoni. Barra minn hekk, l-Unjoni 
tiddependi ħafna fuq l-importazzjonijiet ta' 
materja prima ta' importanza strateġika, li 
qed jintlaqtu minn rata allarmanti ta' 
tagħwiġ tas-suq. Minbarra dan, l-Unjoni 
għad għandha depożiti minerali prezzjużi, 
li l-esplorazzjoni u l-estrazzjoni tagħhom 
huma limitati minħabba n-nuqqas ta' 
teknoloġiji adattati u mfixkla miż-żieda fil-
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kompetizzjoni globali. Minħabba l-
importanza tal-materja prima għall-
kompetittività Ewropea, l-ekonomija u l-
applikazzjoni tal-istess materja prima fi 
prodotti innovattivi, il-provvista sostenibbli 
ta' materja prima hija prijorità vitali għall-
Unjoni.

kompetizzjoni globali. Minħabba l-
importanza tal-materja prima għall-
kompetittività Ewropea, l-ekonomija u l-
applikazzjoni tal-istess materja prima fi 
prodotti innovattivi, il-provvista sostenibbli 
ta' materja prima hija prijorità vitali għall-
Unjoni.

Or. en

Emenda 1620
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-forniment sostenibbli u l-ġestjoni 
effiċjenti tar-riżorsi tal-materja prima, 
inkluż l-esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-
ipproċessar, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u 
s-sostituzzjoni tagħhom, huma essenzjali 
għall-funzjonament tas-soċjetajiet moderni 
u l-ekonomiji tagħhom. Setturi tal-Unjoni, 
bħal dawk tal-kostruzzjoni, il-kimika, il-
vetturi, l-ispazju tal-ajru, il-makkinarju u t-
tagħmir, li jipprovdu valur miżjud totali ta' 
madwar EUR 1.3 triljun kif ukoll impjiegi 
għal madwar 30 miljun persuna, 
jiddependu ħafna fuq l-aċċess għall-
materja prima. Madankollu, qiegħda 
dejjem issir aktar pressjoni fuq il-provvista 
ta' materja prima lill-Unjoni. Barra minn 
hekk, l-Unjoni tiddependi ħafna fuq l-
importazzjonijiet ta' materja prima ta' 
importanza strateġika, li qed jintlaqtu minn 
rata allarmanti ta' tagħwiġ tas-suq. 
Minbarra dan, l-Unjoni għad għandha 
depożiti minerali prezzjużi, li l-
esplorazzjoni u l-estrazzjoni tagħhom 
huma limitati minħabba n-nuqqas ta' 
teknoloġiji adattati u mfixkla miż-żieda fil-
kompetizzjoni globali. Minħabba l-
importanza tal-materja prima għall-
kompetittività Ewropea, l-ekonomija u l-

Il-forniment sostenibbli, il-ġestjoni 
effiċjenti u sikura tar-riżorsi tal-materja 
prima, inkluż l-esplorazzjoni, l-estrazzjoni, 
l-ipproċessar, l-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u 
s-sostituzzjoni tagħhom, huma essenzjali 
għall-funzjonament tas-soċjetajiet moderni 
u l-ekonomiji tagħhom. Setturi tal-Unjoni, 
bħal dawk tal-kostruzzjoni, il-kimika, il-
vetturi, l-ispazju tal-ajru, il-makkinarju u t-
tagħmir, li jipprovdu valur miżjud totali ta' 
madwar EUR 1.3 triljun kif ukoll impjiegi 
għal madwar 30 miljun persuna, 
jiddependu ħafna fuq l-aċċess għall-
materja prima. Madankollu, qiegħda 
dejjem issir aktar pressjoni fuq il-provvista 
ta' materja prima lill-Unjoni. Barra minn 
hekk, l-Unjoni tiddependi ħafna fuq l-
importazzjonijiet ta' materja prima ta' 
importanza strateġika, li qed jintlaqtu minn 
rata allarmanti ta' tagħwiġ tas-suq. 
Minbarra dan, l-Unjoni għad għandha 
depożiti minerali prezzjużi, li l-
esplorazzjoni u l-estrazzjoni tagħhom 
huma limitati minħabba n-nuqqas ta' 
teknoloġiji adattati u mfixkla miż-żieda fil-
kompetizzjoni globali. Minħabba l-
importanza tal-materja prima għall-
kompetittività Ewropea, l-ekonomija u l-
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applikazzjoni tal-istess materja prima fi 
prodotti innovattivi, il-provvista sostenibbli 
ta' materja prima hija prijorità vitali għall-
Unjoni.

applikazzjoni tal-istess materja prima fi 
prodotti innovattivi, il-provvista sostenibbli 
ta' materja prima hija prijorità vitali għall-
Unjoni.

Or. en

Emenda 1621
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kapaċità tal-ekonomija li tadatta u ssir 
aktar reżiljenti kontra t-tibdil fil-klima, 
effiċjenti fir-riżorsi u fl-istess ħin tibqa' 
kompetittiva tiddependi fuq livelli għoli ta' 
ekoinnovazzjoni, kemm ta' natura tas-
soċjetà kif ukoll teknoloġika. Peress li s-
suq globali għall-ekoinnovazzjoni jiswa 
madwar EUR 1 triljun fis-sena u huwa 
mistenni li jittrippla sal-2030, l-
ekoinnovazzjoni tirrappreżenta opportunità 
kbira biex tagħti spinta lill-kompetittività u 
l-ħolqien ta' impjiegi fl-ekonomiji Ewropej.

Il-kapaċità tal-ekonomija li tadatta u ssir 
aktar reżiljenti kontra t-tibdil fil-klima, 
effiċjenti fir-riżorsi u fl-istess ħin tibqa' 
kompetittiva tiddependi fuq livelli għoli ta' 
ekoinnovazzjoni, kemm ta' natura tas-
soċjetà, organizzattiva kif ukoll 
teknoloġika. Peress li s-suq globali għall-
ekoinnovazzjoni jiswa madwar 
EUR 1 triljun fis-sena u huwa mistenni li 
jittrippla sal-2030, l-ekoinnovazzjoni 
tirrappreżenta opportunità kbira biex tagħti 
spinta lill-kompetittività u l-ħolqien ta' 
impjiegi fl-ekonomiji Ewropej.

Or. en

Emenda 1622
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ilħuq tal-miri tal-Unjoni u 
internazzjonali relatati mal-emissjonijiet u 
l-konċentrazzjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' 
serra u l-iffaċċjar tal-impatti tat-tibdil fil-

L-ilħuq tal-miri tal-Unjoni u 
internazzjonali relatati mal-emissjonijiet u 
l-konċentrazzjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' 
serra u l-iffaċċjar tal-impatti tat-tibdil fil-
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klima jeħtieġ l-iżvilupp u l-iskjerament ta' 
teknoloġiji kosteffettiva, u miżuri ta' 
mitigazzjoni u adattament. L-oqfsa tal-
politika tal-Unjoni u globali għandhom 
jiżguraw li l-ekosistemi u l-bijodiversità 
jiġu protetti, vvalutati u rrestawrati kif 
xieraq sabiex tiġi ppreservata l-abbiltà 
tagħhom li jipprovdu riżorsi u servizzi fil-
futur. Ir-riċerka u l-innovazzjoni jistgħu 
jgħinu sabiex jiġi żgurat aċċess affidabbli u 
sostenibbli għall-materja prima u jiġi 
żgurat tnaqqis sinifikanti fl-użu u l-ħela 
tar-riżorsi.

klima jeħtieġ l-iżvilupp u l-iskjerament ta' 
teknoloġiji kosteffettiva, u miżuri ta' 
mitigazzjoni u adattament. L-oqfsa tal-
politika tal-Unjoni u globali għandhom 
jiżguraw li l-ekosistemi u l-bijodiversità 
jiġu protetti, vvalutati u rrestawrati kif 
xieraq sabiex tiġi ppreservata l-abbiltà 
tagħhom li jipprovdu riżorsi u servizzi fil-
futur. Il-metodi li permezz tagħhom ġie 
adattat u kkonservat il-patrimonju 
kulturali jistgħu jtaffu t-tibdil fil-klima 
permezz ta' użu aktar attent tal-enerġija,
l-użu ta' materja prima sostenibbli, kif 
ukoll l-użu ta' teknoloġiji ekoloġiċi u ta' 
ppjanar passiv. Tali metodi, min-naħa 
tagħhom, jiftħu toroq ġodda għall-miżuri 
ta' mitigazzjoni u adattament fis-setturi 
kollha, mill-kostruzzjoni sat-trasport. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni jistgħu jgħinu 
sabiex jiġi żgurat aċċess affidabbli u 
sostenibbli għall-materja prima u jiġi 
żgurat tnaqqis sinifikanti fl-użu u l-ħela 
tar-riżorsi.

Or. it

Emenda 1623
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ilħuq tal-miri tal-Unjoni u 
internazzjonali relatati mal-emissjonijiet u 
l-konċentrazzjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' 
serra u l-iffaċċjar tal-impatti tat-tibdil fil-
klima jeħtieġ l-iżvilupp u l-iskjerament ta' 
teknoloġiji kosteffettiva, u miżuri ta' 
mitigazzjoni u adattament. L-oqfsa tal-
politika tal-Unjoni u globali għandhom 
jiżguraw li l-ekosistemi u l-bijodiversità 
jiġu protetti, vvalutati u rrestawrati kif 
xieraq sabiex tiġi ppreservata l-abbiltà 
tagħhom li jipprovdu riżorsi u servizzi fil-

L-ilħuq tal-miri tal-Unjoni u 
internazzjonali relatati mal-emissjonijiet u 
l-konċentrazzjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' 
serra u l-iffaċċjar tal-impatti tat-tibdil fil-
klima jeħtieġ tranżizzjoni lejn soċjetà 
b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju u l-
iżvilupp u l-iskjerament ta' teknoloġiji 
kosteffettiva, u miżuri ta' mitigazzjoni u 
adattament, kif ukoll fehim aħjar ta' dak li 
għandu x'jaqsam mar-risposti tas-soċjetà 
għal dawn l-isfidi, inkluża l-
identifikazzjoni tal-lakuni ekonomiċi u 



AM\907850MT.doc 47/161 PE492.790v01-00

MT

futur. Ir-riċerka u l-innovazzjoni jistgħu 
jgħinu sabiex jiġi żgurat aċċess affidabbli u 
sostenibbli għall-materja prima u jiġi 
żgurat tnaqqis sinifikanti fl-użu u l-ħela 
tar-riżorsi.

soċjali. L-oqfsa tal-politika tal-Unjoni u 
globali għandhom jiżguraw li l-ekosistemi 
u l-bijodiversità jiġu protetti, vvalutati u
ġestiti u eventwalment jinġiebu għal li 
kienu kif xieraq sabiex tiġi ppreservata l-
abbiltà tagħhom li jipprovdu riżorsi u 
servizzi fil-futur. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni jistgħu jgħinu sabiex jiġi 
żgurat aċċess affidabbli u sostenibbli għall-
materja prima fl-art u f'qiegħ il-baħar u l-
isfruttament tagħhom u jiġi żgurat tnaqqis 
sinifikanti fl-użu u l-ħela tar-riżorsi.

Or. en

Emenda 1624
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ilħuq tal-miri tal-Unjoni u 
internazzjonali relatati mal-emissjonijiet u 
l-konċentrazzjonijiet tal-gassijiet b'effett 
ta' serra u l-iffaċċjar tal-impatti tat-tibdil 
fil-klima jeħtieġ l-iżvilupp u l-iskjerament 
ta' teknoloġiji kosteffettiva, u miżuri ta' 
mitigazzjoni u adattament. L-oqfsa tal-
politika tal-Unjoni u globali għandhom 
jiżguraw li l-ekosistemi u l-bijodiversità 
jiġu protetti, vvalutati u rrestawrati kif 
xieraq sabiex tiġi ppreservata l-abbiltà 
tagħhom li jipprovdu riżorsi u servizzi fil-
futur. Ir-riċerka u l-innovazzjoni jistgħu 
jgħinu sabiex jiġi żgurat aċċess affidabbli u 
sostenibbli għall-materja prima u jiġi 
żgurat tnaqqis sinifikanti fl-użu u l-ħela 
tar-riżorsi.

L-ilħuq tal-miri tal-Unjoni u 
internazzjonali relatati mal-emissjonijiet 
tal-gassijiet b'effett ta' serra u l-iffaċċjar 
tal-impatti tat-tibdil fil-klima jeħtieġ l-
iżvilupp u l-iskjerament ta' soluzzjonijiet 
mhux teknoloġiċi u teknoloġiċi sostenibbli 
effikaċi, u miżuri ta' mitigazzjoni u 
adattament. L-oqfsa tal-politika tal-Unjoni 
u globali għandhom jiżguraw li l-
ekosistemi u l-bijodiversità jiġu protetti, 
vvalutati u rrestawrati kif xieraq sabiex tiġi 
ppreservata l-abbiltà tagħhom li jipprovdu 
riżorsi u servizzi fil-futur. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni jistgħu jgħinu sabiex jiġi 
żgurat aċċess affidabbli u sostenibbli għall-
materja prima u jiġi żgurat tnaqqis 
sinifikanti fl-użu u l-ħela tar-riżorsi.

Or. en
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Emenda 1625
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-azzjonijiet tal-Unjoni 
għalhekk għandu jkun l-appoġġ ta' objettivi 
u politiki ewlenin tal-Unjoni li jinkludu: l-
istrateġija Ewropa 2020; l-Unjoni tal-
Innovazzjoni; Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi 
u l-Pjan Direzzjonali korrispondenti; il-
Pjan Direzzjonali għal mixja lejn 
ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' 
karbonju fl-205030; Adattament għat-tibdil 
fil-klima: Lejn Qafas Ewropew għall-
azzjoni31; l-Inizjattiva dwar il-Materja 
Prima32; l-Istrateġija tal-Unjoni dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli33; Politika Marittima 
Integrata għall-Unjoni34; id-Direttiva Qafas 
dwar l-Istrateġija Marittima35; il-Pjan ta' 
Azzjoni tal-Ekoninnovazzjoni u l-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa36. Dawn l-
azzjonijiet għandhom jirrinfurzaw l-abbiltà 
tas-soċjetà biex issir iżjed reżistenti għat-
tibdil ambjentali u klimatiku u jiżguraw id-
disponibbiltà tal-materja prima.

Il-punt fokali tal-azzjonijiet tal-Unjoni 
għalhekk għandu jkun l-appoġġ ta' objettivi 
u politiki ewlenin tal-Unjoni li jinkludu: l-
istrateġija Ewropa 2020; l-Unjoni tal-
Innovazzjoni; Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi 
u l-Pjan Direzzjonali korrispondenti; il-
Pjan Direzzjonali għal mixja lejn 
ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' 
karbonju fl-205030; il-Politika Industrijali 
Integrata għall-era tal-globalizzazzjoni; 
Adattament għat-tibdil fil-klima: Lejn 
Qafas Ewropew għall-azzjoni31; l-
Inizjattiva dwar il-Materja Prima32; l-
Istrateġija tal-Unjoni dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli33; Politika Marittima Integrata 
għall-Unjoni34; id-Direttiva Qafas dwar l-
Istrateġija Marittima35; il-Pjan ta' Azzjoni 
tal-Ekoninnovazzjoni; is-Sħubija Ewropea 
għall-Innovazzjoni dwar il-Materja Prima 
u s-seba' Programm ta' Azzjoni 
Ambjentali. Dawn l-azzjonijiet għandhom 
jirrinfurzaw l-abbiltà tas-soċjetà biex issir 
iżjed reżistenti għat-tibdil ambjentali u 
klimatiku u jiżguraw id-disponibbiltà tal-
materja prima.

Or. en

Emenda 1626
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-azzjonijiet tal-Unjoni Il-punt fokali tal-azzjonijiet tal-Unjoni 
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għalhekk għandu jkun l-appoġġ ta' objettivi 
u politiki ewlenin tal-Unjoni li jinkludu: l-
istrateġija Ewropa 2020; l-Unjoni tal-
Innovazzjoni; Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi 
u l-Pjan Direzzjonali korrispondenti; il-
Pjan Direzzjonali għal mixja lejn 
ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' 
karbonju fl-205030; Adattament għat-tibdil 
fil-klima: Lejn Qafas Ewropew għall-
azzjoni31; l-Inizjattiva dwar il-Materja 
Prima32; l-Istrateġija tal-Unjoni dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli33; Politika Marittima 
Integrata għall-Unjoni34; id-Direttiva Qafas 
dwar l-Istrateġija Marittima35; il-Pjan ta' 
Azzjoni tal-Ekoninnovazzjoni u l-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa36. Dawn l-azzjonijiet 
għandhom jirrinfurzaw l-abbiltà tas-soċjetà 
biex issir iżjed reżistenti għat-tibdil 
ambjentali u klimatiku u jiżguraw id-
disponibbiltà tal-materja prima.

għalhekk għandu jkun l-appoġġ ta' objettivi 
u politiki ewlenin tal-Unjoni li jinkludu: l-
istrateġija Ewropa 2020; l-Unjoni tal-
Innovazzjoni; Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi 
u l-Pjan Direzzjonali korrispondenti; il-
Pjan Direzzjonali għal mixja lejn 
ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' 
karbonju fl-205030; Adattament għat-tibdil 
fil-klima: Lejn Qafas Ewropew għall-
azzjoni31; l-Inizjattiva dwar il-Materja 
Prima32; is-Sħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni dwar l-ilma; l-Istrateġija tal-
Unjoni dwar l-Iżvilupp Sostenibbli33; 
Politika Marittima Integrata għall-Unjoni34; 
id-Direttiva Qafas dwar l-Istrateġija 
Marittima35; il-Pjan ta' Azzjoni tal-
Ekoninnovazzjoni u l-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa36. Dawn l-azzjonijiet 
għandhom jirrinfurzaw l-abbiltà tas-soċjetà 
biex issir iżjed reżistenti għat-tibdil 
ambjentali u klimatiku u jiżguraw id-
disponibbiltà tal-materja prima.

Or. en

Emenda 1627
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.2 – paragrafu 2
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-azzjonijiet tal-Unjoni 
għalhekk għandu jkun l-appoġġ ta' objettivi 
u politiki ewlenin tal-Unjoni li jinkludu: l-
istrateġija Ewropa 2020; l-Unjoni tal-
Innovazzjoni; Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi 
u l-Pjan Direzzjonali korrispondenti; il-
Pjan Direzzjonali għal mixja lejn 
ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' 
karbonju fl-205030; Adattament għat-tibdil 
fil-klima: Lejn Qafas Ewropew għall-
azzjoni31; l-Inizjattiva dwar il-Materja 

Il-punt fokali tal-azzjonijiet tal-Unjoni 
għalhekk għandu jkun l-appoġġ ta' objettivi 
u politiki ewlenin tal-Unjoni li jinkludu: l-
istrateġija Ewropa 2020; l-Unjoni tal-
Innovazzjoni; Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi 
u l-Pjan Direzzjonali korrispondenti; il-
Pjan Direzzjonali għal mixja lejn 
ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' 
karbonju fl-205030; Adattament għat-tibdil 
fil-klima: Lejn Qafas Ewropew għall-
azzjoni31; l-Inizjattiva dwar il-Materja 
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Prima32; l-Istrateġija tal-Unjoni dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli33; Politika Marittima 
Integrata għall-Unjoni34; id-Direttiva Qafas 
dwar l-Istrateġija Marittima35; il-Pjan ta' 
Azzjoni tal-Ekoninnovazzjoni u l-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa36. Dawn l-azzjonijiet 
għandhom jirrinfurzaw l-abbiltà tas-soċjetà 
biex issir iżjed reżistenti għat-tibdil 
ambjentali u klimatiku u jiżguraw id-
disponibbiltà tal-materja prima.

Prima32; is-Sħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni dwar l-ilma; l-Istrateġija tal-
Unjoni dwar l-Iżvilupp Sostenibbli33; 
Politika Marittima Integrata għall-Unjoni34; 
id-Direttiva Qafas dwar l-Istrateġija 
Marittima35; il-Pjan ta' Azzjoni tal-
Ekoninnovazzjoni u l-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa36. Dawn l-azzjonijiet 
għandhom jirrinfurzaw l-abbiltà tas-soċjetà 
biex issir iżjed reżistenti għat-tibdil 
ambjentali u klimatiku u jiżguraw id-
disponibbiltà tal-materja prima.

Or. en

Emenda 1628
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-azzjonijiet tal-Unjoni 
għalhekk għandu jkun l-appoġġ ta' objettivi 
u politiki ewlenin tal-Unjoni li jinkludu: l-
istrateġija Ewropa 2020; l-Unjoni tal-
Innovazzjoni; Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi 
u l-Pjan Direzzjonali korrispondenti; il-
Pjan Direzzjonali għal mixja lejn 
ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' 
karbonju fl-205030; Adattament għat-tibdil 
fil-klima: Lejn Qafas Ewropew għall-
azzjoni31; l-Inizjattiva dwar il-Materja 
Prima32; l-Istrateġija tal-Unjoni dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli33; Politika Marittima 
Integrata għall-Unjoni34; id-Direttiva Qafas 
dwar l-Istrateġija Marittima35; il-Pjan ta' 
Azzjoni tal-Ekoninnovazzjoni u l-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa36. Dawn l-azzjonijiet 
għandhom jirrinfurzaw l-abbiltà tas-soċjetà 
biex issir iżjed reżistenti għat-tibdil 
ambjentali u klimatiku u jiżguraw id-
disponibbiltà tal-materja prima.

Il-punt fokali tal-azzjonijiet tal-Unjoni 
għalhekk għandu jkun l-appoġġ ta' objettivi 
u politiki ewlenin tal-Unjoni li jinkludu: l-
istrateġija Ewropa 2020; l-Unjoni tal-
Innovazzjoni; Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi 
u l-Pjan Direzzjonali korrispondenti; il-
Pjan Direzzjonali għal mixja lejn 
ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' 
karbonju fl-205030; Adattament għat-tibdil 
fil-klima: Lejn Qafas Ewropew għall-
azzjoni31; l-Inizjattiva dwar il-Materja 
Prima32; l-Istrateġija tal-Unjoni dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli33; Politika Marittima 
Integrata għall-Unjoni34; id-Direttiva Qafas 
dwar l-Istrateġija Marittima35; il-Pjan ta' 
Azzjoni tal-Ekoninnovazzjoni u l-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa36; id-Direttiva Qafas 
dwar l-Ilma u d-direttivi derivati37. Dawn 
l-azzjonijiet għandhom jirrinfurzaw l-
abbiltà tas-soċjetà biex issir iżjed reżistenti 
għat-tibdil ambjentali u klimatiku u 
jiżguraw id-disponibbiltà tal-materja 
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prima.
__________________
37 Direttiva 2000/20/KE

Or. en

Emenda 1629
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-azzjonijiet tal-Unjoni 
għalhekk għandu jkun l-appoġġ ta' objettivi 
u politiki ewlenin tal-Unjoni li jinkludu: l-
istrateġija Ewropa 2020; l-Unjoni tal-
Innovazzjoni; Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi 
u l-Pjan Direzzjonali korrispondenti; il-
Pjan Direzzjonali għal mixja lejn 
ekonomija kompetittiva b'livell baxx ta' 
karbonju fl-205030; Adattament għat-tibdil 
fil-klima: Lejn Qafas Ewropew għall-
azzjoni31; l-Inizjattiva dwar il-Materja 
Prima32; l-Istrateġija tal-Unjoni dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli33; Politika Marittima 
Integrata għall-Unjoni34; id-Direttiva Qafas 
dwar l-Istrateġija Marittima35; il-Pjan ta' 
Azzjoni tal-Ekoninnovazzjoni u l-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa36. Dawn l-azzjonijiet 
għandhom jirrinfurzaw l-abbiltà tas-soċjetà 
biex issir iżjed reżistenti għat-tibdil 
ambjentali u klimatiku u jiżguraw id-
disponibbiltà tal-materja prima. Dawn l-
azzjonijiet għandhom jirrinfurzaw l-abbiltà 
tas-soċjetà biex issir iżjed reżistenti għat-
tibdil ambjentali u klimatiku u jiżguraw id-
disponibbiltà tal-materja prima.

Il-punt fokali tal-azzjonijiet tal-Unjoni 
għalhekk għandu jkun l-appoġġ ta' objettivi 
u politiki ewlenin tal-Unjoni li jinkludu: l-
istrateġija Ewropa 2020; l-Unjoni tal-
Innovazzjoni; Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi 
u l-Pjan Direzzjonali korrispondenti;
Adattament għat-tibdil fil-klima: Lejn 
Qafas Ewropew għall-azzjoni31; l-
Inizjattiva dwar il-Materja Prima32; l-
Istrateġija tal-Unjoni dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli33; Politika Marittima Integrata 
għall-Unjoni34; id-Direttiva Qafas dwar l-
Istrateġija Marittima35; il-Pjan ta' Azzjoni 
tal-Ekoninnovazzjoni u l-Aġenda Diġitali 
għall-Ewropa36. Dawn l-azzjonijiet 
għandhom jirrinfurzaw l-abbiltà tas-soċjetà 
biex issir iżjed reżistenti għat-tibdil 
ambjentali u klimatiku u jiżguraw id-
disponibbiltà tal-materja prima. Dawn l-
azzjonijiet għandhom jirrinfurzaw l-abbiltà 
tas-soċjetà biex issir iżjed reżistenti għat-
tibdil ambjentali u klimatiku u jiżguraw id-
disponibbiltà tal-materja prima.

Or. it
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Emenda 1630
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minħabba n-natura transnazzjonali u 
globali tal-klima u l-ambjent, l-iskala u l-
kumplessità tagħhom, u d-dimensjoni
internazzjonali tal-katina tal-provvistà tal-
materja prima, l-attivitajiet twettqu fil-
livell tal-Unjoni u lil hinn. Il-karattru 
multidixxiplinarju tar-riċerka neċessarja 
tirrikjedi l-ġabra kumplimentari tal-
għarfien u r-riżorsi sabiex din l-isfida tiġi 
indirizzata b'mod effettiv. Jonqsu l-użu tar-
riżorsi u l-impatti ambjentali, filwaqt li 
tiżdied il-kompetittività, se tkun meħtieġa 
tranżizzjoni deċiżiva fis-soċjetà u fis-settur 
teknoloġiku għal ekonomija bbażata fuq ir-
relazzjoni sostenibbli bejn in-natura u l-
benesseri tal-bniedem. L-attivitajiet 
koordinati tar-riċerka u l-innovazzjoni se 
jtejbu l-fehim tal-Unjoni u t-tbassir tal-
klima u t-tibdil ambjentali f'perspettiva 
sistemika u transsettorjali, inaqqsu l-
inċertezzi, jidentifikaw u jivvalutaw il-
vulnerabbiltajiet, ir-riskji, l-ispejjeż u l-
opportunitajiet, kif ukoll jespandu l-firxa u 
jtejbu l-effikaċja tar-rispons u tas-
soluzzjonijiet tas-soċjetà u tal-politiki. L-
azzjonijiet se jippruvaw ukoll jagħtu s-
setgħa lill-atturi fil-livelli kollha tas-soċjetà 
biex jipparteċipaw b'mod attiv f'dan il-
proċess.

Minħabba n-natura transnazzjonali u 
globali tal-klima u l-ambjent, l-iskala u l-
kumplessità tagħhom, u d-dimensjoni 
internazzjonali tal-katina tal-provvista tal-
materja prima, l-attivitajiet twettqu fil-
livell tal-Unjoni u lil hinn. Il-karattru 
multidixxiplinari tar-riċerka neċessarja 
tirrikjedi l-ġabra kumplimentari tal-
għarfien u r-riżorsi sabiex din l-isfida tiġi 
indirizzata b'mod effettiv. Jonqsu l-użu tar-
riżorsi u l-impatti ambjentali, filwaqt li 
tiżdied il-kompetittività, se tkun meħtieġa 
tranżizzjoni deċiżiva fis-soċjetà u fis-settur 
teknoloġiku għal ekonomija bbażata fuq ir-
relazzjoni sostenibbli bejn in-natura u l-
benesseri tal-bniedem. L-isfidi tal-ilma 
jinkludu l-konsum tal-ilma f'ambjenti 
rurali, urbani u industrijali u l-protezzjoni 
tal-ekosistemi akkwatiċi. L-attivitajiet 
koordinati tar-riċerka u l-innovazzjoni se 
jtejbu l-fehim tal-Unjoni u t-tbassir tal-
klima u t-tibdil ambjentali f'perspettiva 
sistemika u transsettorjali, inaqqsu l-
inċertezzi, jidentifikaw u jivvalutaw il-
vulnerabbiltajiet, ir-riskji, l-ispejjeż u l-
opportunitajiet, kif ukoll jespandu l-firxa u 
jtejbu l-effikaċja tar-rispons u tas-
soluzzjonijiet tas-soċjetà u tal-politiki. L-
azzjonijiet se jippruvaw ukoll jagħtu s-
setgħa lill-atturi fil-livelli kollha tas-soċjetà 
biex jipparteċipaw b'mod attiv f'dan il-
proċess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spjegazzjoni tal-kunċett ta' "sfidi tal-ilma".
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Emenda 1631
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indirizzar tad-disponibbiltà tal-materja 
prima jitlob għal riċerka u sforzi tal-
innovazzjoni koordinati f'diversi dixxiplini 
u setturi sabiex jgħinu l-forniment ta' 
soluzzjonijiet sikuri, ekonomikament 
fattibbli, abjentalment sodi u soċjalment 
aċċetabbli matul il-katina tal-valur kollha 
(esplorazzjoni, estrazzjoni, proċessar, użu 
mill-ġdid, riċiklaġġ u sostituzzjoni). L-
innovazzjoni f'dawn l-oqsma se tipprovdi 
opportuniajiet għat-tkabbir u l-impjiegi, kif 
ukoll għażliet innovattivi li jinvolvu 
xjenza, teknoloġija, l-ekonomija, il-politika 
u l-amministrazzjoni. Għal din ir-raġuni, 
qed tiġi ppreparata Sħubija Ewropea tal-
Innovazzjoni dwar il-Materja Prima.

L-indirizzar tal-użu sostenibbli u tad-
disponibbiltà tal-materja prima jitlob għal 
riċerka u sforzi tal-innovazzjoni koordinati 
f'diversi dixxiplini u setturi sabiex jgħinu l-
forniment ta' soluzzjonijiet sikuri, 
ekonomikament fattibbli, ambjentalment
sodi u soċjalment aċċettabbli matul il-
katina tal-valur kollha (esplorazzjoni, 
estrazzjoni, proċessar, effiċjenza tar-
riżorsi, użu mill-ġdid, riċiklaġġ u 
sostituzzjoni). L-innovazzjoni f'dawn l-
oqsma se tipprovdi opportuniajiet għat-
tkabbir u l-impjiegi, kif ukoll għażliet 
innovattivi li jinvolvu xjenza, teknoloġija,
l-ekonomija, il-politika u l-
amministrazzjoni. Għal din ir-raġuni, qed 
tiġi ppreparata Sħubija Ewropea tal-
Innovazzjoni dwar il-Materja Prima u, 
għall-materjal prima kritika msejħa 
elementi rari tal-art, se tinħoloq Netwerk 
Ewropew ta' kompetenza fil-qasam tal-
elementi rari tal-art. Il-kooperazzjoni 
internazzjonali fis-settur tal-materja 
prima, bħall-kooperazzjoni trilaterali UE-
Ġappun-Stati Uniti fil-qasam tar-riċerka 
u żvilupp dwar il-materja prima kritika, 
hija ta' importanza kbira u għandha 
titkompla.

Or. en

Emenda 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.2 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indirizzar tad-disponibbiltà tal-materja 
prima jitlob għal riċerka u sforzi tal-
innovazzjoni koordinati f'diversi dixxiplini 
u setturi sabiex jgħinu l-forniment ta' 
soluzzjonijiet sikuri, ekonomikament 
fattibbli, abjentalment sodi u soċjalment 
aċċetabbli matul il-katina tal-valur kollha 
(esplorazzjoni, estrazzjoni, proċessar, użu 
mill-ġdid, riċiklaġġ u sostituzzjoni). L-
innovazzjoni f'dawn l-oqsma se tipprovdi 
opportuniajiet għat-tkabbir u l-impjiegi, kif 
ukoll għażliet innovattivi li jinvolvu 
xjenza, teknoloġija, l-ekonomija, il-politika 
u l-amministrazzjoni. Għal din ir-raġuni, 
qed tiġi ppreparata Sħubija Ewropea tal-
Innovazzjoni dwar il-Materja Prima.

L-indirizzar tad-disponibbiltà tal-materja 
prima jitlob għal riċerka u sforzi tal-
innovazzjoni koordinati f'diversi dixxiplini 
u setturi sabiex jgħinu l-forniment ta' 
soluzzjonijiet sikuri, ekonomikament 
fattibbli, ambjentalment sodi u soċjalment 
aċċettabbli matul il-katina tal-valur kollha 
(esplorazzjoni, estrazzjoni, proċessar, użu 
mill-ġdid, riċiklaġġ u sostituzzjoni). 
Jeħtieġ barra minn hekk jiġi inkluż l-
aspett tal-konsum ta' ilma fiż-żoni rurali, 
urbani u industrijali kif ukoll dak tal-
protezzjoni tal-ekosistemi tal-ilma.  L-
innovazzjoni f'dawn l-oqsma se tipprovdi 
opportuniajiet għat-tkabbir u l-impjiegi, kif 
ukoll għażliet innovattivi li jinvolvu 
xjenza, teknoloġija, l-ekonomija, il-politika 
u l-amministrazzjoni. Għal din ir-raġuni, 
qed tiġi ppreparata Sħubija Ewropea tal-
Innovazzjoni dwar il-Materja Prima.

Or. en

Emenda 1633
Amalia Sartori

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indirizzar tad-disponibbiltà tal-materja 
prima jitlob għal riċerka u sforzi tal-
innovazzjoni koordinati f'diversi dixxiplini 
u setturi sabiex jgħinu l-forniment ta' 
soluzzjonijiet sikuri, ekonomikament 
fattibbli, abjentalment sodi u soċjalment
aċċetabbli matul il-katina tal-valur kollha
(esplorazzjoni, estrazzjoni, proċessar, użu 
mill-ġdid, riċiklaġġ u sostituzzjoni). L-
innovazzjoni f'dawn l-oqsma se tipprovdi 
opportuniajiet għat-tkabbir u l-impjiegi, kif 
ukoll għażliet innovattivi li jinvolvu 

L-indirizzar tad-disponibbiltà tal-materja 
prima jitlob għal riċerka u sforzi tal-
innovazzjoni koordinati f'diversi dixxiplini 
u setturi sabiex jgħinu l-forniment ta' 
soluzzjonijiet sikuri, ekonomikament 
fattibbli, ambjentalment sodi u soċjalment
aċċettabbli matul il-katina tal-valur kollha
(esplorazzjoni, estrazzjoni, proċessar, użu 
mill-ġdid, riċiklaġġ u sostituzzjoni). L-
innovazzjoni f'dawn l-oqsma se tipprovdi 
opportuniajiet għat-tkabbir u l-impjiegi, kif 
ukoll għażliet innovattivi li jinvolvu 



AM\907850MT.doc 55/161 PE492.790v01-00

MT

xjenza, teknoloġija, l-ekonomija, il-politika 
u l-amministrazzjoni. Għal din ir-raġuni, 
qed tiġi ppreparata Sħubija Ewropea tal-
Innovazzjoni dwar il-Materja Prima.

xjenza, teknoloġija, l-ekonomija, il-politika 
u l-amministrazzjoni. Għal din ir-raġuni, 
qed jiġu ppreparati Sħubijiet Ewropej tal-
Innovazzjoni dwar l-Effiċjenza tal-Ilma u 
dwar il-Materja Prima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ilma ma jagħmilx parti tal-isfida speċifika rigward il-materja prima (li tinkludi biss il-
materja prima mhux enerġetika u mhux agrikola u mhux ir-riżorsi in ġenerali), u għalhekk 
huwa importanti li jinżamm separat fid-deskrizzjoni tal-isfidi differenti.

Emenda 1634
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ekoinnovazzjoni għandha tipprovdi 
opportunitajiet ġodda ta' valur għat-tkabbir 
u l-impjiegi. Is-soluzzjonijiet żviluppati 
permezz ta' azzjoni fil-livell tal-Unjoni se 
jegħlbu t-theddid prinċipali għall-
kompetittività industrijali u jippermettu l-
adozzjoni u r-replikazzjoni rapida madwar 
is-Suq Uniku u lil hinn minnu. Dan se 
jippermetti t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
ekoloġika li tqis l-użu sostenibbli tar-
riżorsi. L-imsieħba f'dan l-approċċ se jkunu 
jinkludu: dawk li jfasslu l-politika 
Internazzjonali, Ewropej u nazzjonali; 
programmi ta' riċerka u innovazzjoni 
internazzjonali u tal-Istati Membri; in-
negozju u l-industrija Ewropej; l-Aġenzija 
Ewropea għall-Ambjent u l-aġenziji għall-
ambjent nazzjonali; u partijiet interessati 
rilevanti oħra. Flimkien mal-kooperazzjoni 
bilaterali u reġjonali, l-azzjonijiet fil-livell 
tal-Unjoni se jappoġġaw ukoll l-isforzi u l-
inizjattivi internazzjonali rilevanti, inkluż 
il-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti dwar 

L-ekoinnovazzjoni għandha tipprovdi 
opportunitajiet ġodda ta' valur għat-tkabbir 
u l-impjiegi. Is-soluzzjonijiet żviluppati 
permezz ta' azzjoni fil-livell tal-Unjoni se 
jegħlbu t-theddid prinċipali għall-
kompetittività industrijali u jippermettu l-
adozzjoni u r-replikazzjoni rapida madwar 
is-Suq Uniku u lil hinn minnu. Dan se 
jippermetti t-tranżizzjoni lejn ekonomija 
ekoloġika li tqis l-użu sostenibbli tar-
riżorsi. L-imsieħba f'dan l-approċċ se jkunu 
jinkludu: dawk li jfasslu l-politika 
internazzjonali, Ewropej u nazzjonali; 
programmi ta' riċerka u innovazzjoni 
internazzjonali u tal-Istati Membri; l-
impriżi u l-industrija Ewropej u 
partikolarment l-SMEs, l-universitajiet u 
l-istituti ta' riċerka Ewropej; l-
organizzazzjonijiet mhux governattivi u l-
gruppi ta' riflessjoni; l-Aġenzija Ewropea 
għall-Ambjent u l-aġenziji għall-ambjent 
nazzjonali; u partijiet interessati rilevanti 
oħra. Flimkien mal-kooperazzjoni bilaterali 



PE492.790v01-00 56/161 AM\907850MT.doc

MT

it-Tibdil fil-Klima (IPCC), l-Pjattaforma 
Intergovernattiva dwar il-Bijodiversità u s-
Servizzi tal-Ekosistemi (IPBES) u l-Grupp 
fuq l-Osservazzjonijiet tad-Dinja (GEO).

u reġjonali, l-azzjonijiet fil-livell tal-Unjoni 
se jappoġġaw ukoll l-isforzi u l-inizjattivi 
internazzjonali rilevanti, inkluż il-Grupp 
Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil 
fil-Klima (IPCC), l-Pjattaforma 
Intergovernattiva dwar il-Bijodiversità u s-
Servizzi tal-Ekosistemi (IPBES), il-Grupp 
Internazzjonali tal-UNEP għar-riżorsi, u 
l-Grupp fuq l-Osservazzjonijiet tad-Dinja 
(GEO).

Or. en

Emenda 1635
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt a – paragrafu 1
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġu żviluppati u evalwati 
miżuri innovattivi, kosteffetttivi u 
sostenibbli ta' adattament u mitigazzjoni, li 
jkollhom fil-mira tagħhom il-gassijiet 
b'effett serra kemm tad-CO2 u kemm dawk
mhux tad-CO2, u li jagħmlu enfasi fuq is-
soluzzjonijiet ekoloġiċi kemm teknoloġiċi 
u kemm dawk mhux teknoloġiċi, permezz 
tal-ġenerazzjoni ta' evidenza għal azzjoni 
infurmata, bikrija u effettiva u li jsir in-
netwerking tal-kompetenzi meħtieġa. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: titjib 
tal-fehim dwar it-tibdil fil-klima u l-
provvista ta' projezzjonijiet affidabbli tal-
klima; valutazzjoni tal-impatti u l-
vulnerabbiltajiet u żvilupp ta' miżuri 
innovattivi kosteffettiva ta' adattament u 
prevenzjoni tar-riskji; appoġġ tal-politiki 
ta' mitigazzjoni.

Il-mira hija li jiġu żviluppati u evalwati
miżuri innovattivi, kosteffetttivi u 
sostenibbli ta' adattament u mitigazzjoni, li 
jkollhom fil-mira tagħhom il-gassijiet 
b'effett serra tad-CO2 u mhux tad-CO2, li 
jgħollu l-livell tal-ilmijiet tal-baħar u
interni;  u li jagħmlu enfasi fuq is-
soluzzjonijiet ekoloġiċi kemm teknoloġiċi 
u kemm dawk mhux teknoloġiċi, permezz 
tal-ġenerazzjoni ta' evidenza għal azzjoni 
infurmata, bikrija u effettiva u li jsir in-
netwerking tal-kompetenzi meħtieġa. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: titjib 
tal-fehim dwar it-tibdil fil-klima u l-
provvista ta' projezzjonijiet affidabbli tal-
klima; valutazzjoni tal-impatti u l-
vulnerabbiltajiet u żvilupp ta' miżuri 
innovattivi u kosteffettivi ta' adattament u 
prevenzjoni tar-riskji; appoġġ tal-politiki 
ta' mitigazzjoni. Barra mill-
COM(2011)0811, parti III, 5.1.1. u 5.1.2., 
tali kwistjoni teħtieġ tkun ittrattata 
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hawnhekk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija intiża li tiggarantixxi li s-soċjetajiet Ewropej ikunu ppreparati għall-
konsegwenzi tat-tibdil fil-klima billi tiġi appoġġata r-riċerka dwar il-miżuri ta' mitigazzjoni u 
adattament.

Emenda 1636
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġu żviluppati u evalwati 
miżuri innovattivi, kosteffetttivi u 
sostenibbli ta' adattament u mitigazzjoni, li 
jkollhom fil-mira tagħhom il-gassijiet 
b'effett serra kemm tad-CO2 u kemm dawk 
mhux tad-CO2, u li jagħmlu enfasi fuq is-
soluzzjonijiet ekoloġiċi kemm teknoloġiċi 
u kemm dawk mhux teknoloġiċi, permezz 
tal-ġenerazzjoni ta' evidenza għal azzjoni 
infurmata, bikrija u effettiva u li jsir in-
netwerking tal-kompetenzi meħtieġa. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: titjib 
tal-fehim dwar it-tibdil fil-klima u l-
provvista ta' projezzjonijiet affidabbli tal-
klima; valutazzjoni tal-impatti u l-
vulnerabbiltajiet u żvilupp ta' miżuri 
innovattivi kosteffettiva ta' adattament u 
prevenzjoni tar-riskji; appoġġ tal-politiki 
ta' mitigazzjoni.

Il-mira hija li jiġu żviluppati u evalwati 
miżuri innovattivi, kosteffetttivi u 
sostenibbli ta' adattament u mitigazzjoni, li 
jkollhom fil-mira tagħhom il-gassijiet 
b'effett serra kemm tad-CO2 u kemm dawk 
mhux tad-CO2, u li jagħmlu enfasi fuq is-
soluzzjonijiet ekoloġiċi kemm teknoloġiċi 
u kemm dawk mhux teknoloġiċi, permezz 
tal-ġenerazzjoni ta' evidenza għal azzjoni 
infurmata, bikrija u effettiva u li jsir in-
netwerking tal-kompetenzi meħtieġa. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: titjib 
tal-fehim dwar it-tibdil fil-klima u l-
provvista ta' projezzjonijiet affidabbli tal-
klima; valutazzjoni tal-impatti u l-
vulnerabbiltajiet u żvilupp ta' miżuri 
innovattivi u kosteffettivi ta' adattament u
ta' ġestjoni u prevenzjoni tar-riskji f'setturi 
soċjoekonomiċi fundamenteli (eż. 
agrikoltura, enerġija, trasport, turiżmu, 
ambjent mibni u patrimonju kulturali);
appoġġ tal-politiki ta' mitigazzjoni.

Or. en
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Emenda 1637
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġu żviluppati u evalwati 
miżuri innovattivi, kosteffetttivi u 
sostenibbli ta' adattament u mitigazzjoni, li 
jkollhom fil-mira tagħhom il-gassijiet 
b'effett serra kemm tad-CO2 u kemm dawk 
mhux tad-CO2, u li jagħmlu enfasi fuq is-
soluzzjonijiet ekoloġiċi kemm teknoloġiċi 
u kemm dawk mhux teknoloġiċi, permezz 
tal-ġenerazzjoni ta' evidenza għal azzjoni 
infurmata, bikrija u effettiva u li jsir in-
netwerking tal-kompetenzi meħtieġa. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: titjib 
tal-fehim dwar it-tibdil fil-klima u l-
provvista ta' projezzjonijiet affidabbli tal-
klima; valutazzjoni tal-impatti u l-
vulnerabbiltajiet u żvilupp ta' miżuri 
innovattivi kosteffettiva ta' adattament u 
prevenzjoni tar-riskji; appoġġ tal-politiki 
ta' mitigazzjoni.

Il-mira hija li jiġu żviluppati u evalwati 
miżuri innovattivi, kosteffetttivi u 
sostenibbli ta' adattament u mitigazzjoni, li 
jkollhom fil-mira tagħhom il-gassijiet 
b'effett serra kemm tad-CO2 u kemm dawk 
mhux tad-CO2, u li jagħmlu enfasi fuq is-
soluzzjonijiet ekoloġiċi kemm teknoloġiċi 
u kemm dawk mhux teknoloġiċi, permezz 
tal-ġenerazzjoni ta' evidenza għal azzjoni 
infurmata, bikrija u effettiva u li jsir in-
netwerking tal-kompetenzi meħtieġa. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: titjib 
tal-fehim dwar it-tibdil fil-klima u l-
provvista ta' projezzjonijiet affidabbli tal-
klima; valutazzjoni tal-impatti u l-
vulnerabbiltajiet u żvilupp ta' miżuri 
innovattivi u kosteffettivi ta' mitigazzjoni,
adattament u prevenzjoni tar-riskji; appoġġ 
tal-politiki ta' mitigazzjoni.

Or. en

Emenda 1638
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali 
u l-ekosistemi

(b) Ġestjoni sostenibbli u sikura tar-riżorsi 
naturali u l-ekosistemi

Or. en
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Emenda 1639
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali 
u l-ekosistemi

(b) Ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali 
tal-patrimonju kulturali u l-ekosistemi

Or. en

Emenda 1640
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġi pprovdut għarfien għall-
ġestjoni tar-riżorsi naturali li jikseb bilanċ 
sostenibbli bejn ir-riżorsi limitati u l-
ħtiġijiet tas-soċjetà u l-ekonomija. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-
tkabbir tal-fehim tagħna dwar il-
funzjonament tal-ekosistemi, l-
interazzjonijiet tagħhom ma' sistemi soċjali 
u r-rwol tagħhom fis-sostenn tal-ekonomija 
u l-benesseri tal-bniedem; u l-provvista ta' 
għarfien u għodod għal teħid effettiv ta' 
deċiżjonijiet u involviment pubbliku.

Il-mira hija li jiġi pprovdut għarfien għall-
ġestjoni tar-riżorsi naturali li jikseb bilanċ 
sostenibbli bejn ir-riżorsi limitati u l-
ħtiġijiet tas-soċjetà u l-ekonomija. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-
tkabbir tal-fehim tagħna dwar il-
funzjonament tal-ekosistemi, inkluża l-
funzjoni regolatriċi li jiżvolġu l-oċeani u 
l-foresti bil-għan ta' prevenzjoni tat-tisħin 
globali, l-interazzjonijiet tagħhom ma' 
sistemi soċjali u r-rwol tagħhom fis-
sostenn tal-ekonomija u l-benesseri tal-
bniedem; u l-provvista ta' għarfien u 
għodod għal teħid effettiv ta' deċiżjonijiet u 
involviment pubbliku.

Or. en

Emenda 1641
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġi pprovdut għarfien għall-
ġestjoni tar-riżorsi naturali li jikseb bilanċ 
sostenibbli bejn ir-riżorsi limitati u l-
ħtiġijiet tas-soċjetà u l-ekonomija. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-
tkabbir tal-fehim tagħna dwar il-
funzjonament tal-ekosistemi, l-
interazzjonijiet tagħhom ma' sistemi soċjali 
u r-rwol tagħhom fis-sostenn tal-ekonomija 
u l-benesseri tal-bniedem; u l-provvista ta' 
għarfien u għodod għal teħid effettiv ta' 
deċiżjonijiet u involviment pubbliku.

Il-mira hija li jiġi pprovdut għarfien għall-
ġestjoni tar-riżorsi naturali li jikseb bilanċ 
sostenibbli bejn ir-riżorsi limitati u l-
ħtiġijiet tas-soċjetà. L-attivitajiet 
għandhom jiffokaw fuq: it-tkabbir tal-
fehim tagħna dwar il-funzjonament tal-
ekosistemi, l-interazzjonijiet tagħhom ma' 
sistemi soċjali u r-rwol tagħhom fis-
sostenn tal-ekonomija u l-benesseri tal-
bniedem; u l-provvista ta' għarfien u 
għodod għal teħid effettiv ta' deċiżjonijiet u 
involviment pubbliku.

Or. en

Emenda 1642
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt b – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġi pprovdut għarfien għall-
ġestjoni tar-riżorsi naturali li jikseb bilanċ 
sostenibbli bejn ir-riżorsi limitati u l-
ħtiġijiet tas-soċjetà u l-ekonomija. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-
tkabbir tal-fehim tagħna dwar il-
funzjonament tal-ekosistemi, l-
interazzjonijiet tagħhom ma' sistemi soċjali 
u r-rwol tagħhom fis-sostenn tal-ekonomija 
u l-benesseri tal-bniedem; u l-provvista ta' 
għarfien u għodod għal teħid effettiv ta' 
deċiżjonijiet u involviment pubbliku.

Il-mira hija li jiġi pprovdut għarfien għall-
ġestjoni tar-riżorsi naturali u tal-
patrimonju kulturali li jikseb bilanċ 
sostenibbli bejn ir-riżorsi limitati u l-
ħtiġijiet tas-soċjetà u l-ekonomija. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-
tkabbir tal-fehim tagħna dwar il-
funzjonament tal-ekosistemi, l-
interazzjonijiet tagħhom ma' sistemi soċjali 
u r-rwol tagħhom fis-sostenn tal-ekonomija 
u l-benesseri tal-bniedem; u l-provvista ta' 
għarfien u għodod għal teħid effettiv ta' 
deċiżjonijiet u involviment pubbliku.

Or. en
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Emenda 1643
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Ġestjoni sostenibbli tal-patrimonju 
kulturali
Il-mira hija dik li jiġu ġestiti u sfruttati 
b'mod sostenibbli r-riżorsi tal-patrimonju 
kulturali billi jiġi minimizzat it-theddid 
tat-tibdil fil-klima. L-attivitajiet 
jikkonċentraw ruħhom fuq id-
determinazzjoni ta' livelli ta' reżiljenza u 
l-ġestjoni tal-patrimonju kulturali 
permezz tal-osservazzjoni, il-monitoraġġ u 
l-immudellar, bil-għan li tingħata l-bażi 
għal qafas koerenti għall-valutazzjoni u 
ġestjoni tar-riskju. L-indikaturi se jkunu 
żviluppati biex ikejlu l-varjazzjonijiet ta' 
integrità viżiva, materjali u strutturali tal-
patrimonju kulturali arkeoloġiku, 
immobbli jew mobbli.

Or. it

Emenda 1644
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Eżami tal-mudelli ta' konsum tar-
riżorsi u t-tibdil tal-istili ta' ħajja
Il-mira hija l-istudju tat-tibdil lejn stili ta' 
ħajja sostenibbli u promozzjoni ta' stili ta' 
ħajja sostenibbli. Tiġi sostnuta l-
implimentazzjoni ta' innovazzjonijiet mil-
lat tad-domanda u ta' soluzzjonijiet biex 
jonqos l-użu ta' riżorsi u l-użu mhux 



PE492.790v01-00 62/161 AM\907850MT.doc

MT

sostenibbli tar-riżorsi.

Or. en

Emenda 1645
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Intervent bl-iskop li tiġi 
salvagwardata tranżizzjoni, ġestjoni u użu 
sostenibbli tar-riżorsi tal-ilma u tas-
servizzi fis-settur tal-ilma Il-mira hija t-
titjib tal-bażi ta' għarfien innovattiv 
rigward (it-tranżizzjoni lejn) il-provvista 
tal-ilma, il-purifikazzjoni tal-ilma, l-
għeluq taċ-ċiklu tal-ilma, l-irkupru ta' 
enerġija/materja prima u t-titjib tal-
parteċipazzjoni/imġiba tal-konsumatur 
finali bjiex jiġu sodisfatti l-bżonnijiet 
futuri.

Or. en

Emenda 1646
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt c – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Żgurar tal-provvista sostenibbli ta' 
materja prima mhux tal-enerġija u mhux 
agrikola

(c) Żgurar tal-użu, il-ġestjoni u provvista
sostenibbli ta' materja prima mhux tal-
enerġija u mhux agrikola

Or. en
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Emenda 1647
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li tittejjeb il-bażi ta' għarfien 
dwar il-materja prima u li jiġu żviluppati 
soluzzjonijiet innovattivi għall-
esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-ipproċessar,
ir-riċiklaġġ u l-rkupru kosteffettiva u favur 
l-ambjent ta' materja prima u għas-
sostituzzjoni tagħhom permezz ta' 
alternattivi ekonomikament attraenti 
b'impatt ekoloġiku aktar baxx. L-attivitajiet 
għandhom jiffokaw fuq: it-titjib tal-bażi ta' 
għarfien dwar id-disponibbiltà tal-materja 
prima; il-promozzjoni tal-provvista 
sostenibbli u l-użu ta' materja prima; is-
sejba ta' alternattivi għal materja prima 
kritika; u t-titjib fl-għarfien u l-ħiliet tas-
soċjetà b'rabta mal-materja prima.

Il-mira hija li tittejjeb il-bażi ta' għarfien 
dwar il-materja prima u li jiġu żviluppati 
soluzzjonijiet innovattivi għall-użu, l-użu 
mill-ġdid, ir-riċiklaġġ u l-irkupru effiċjenti 
f'termini ta' spejjeż u ta' riżorsi u favur l-
ambjent ta' materja prima u għas-
sostituzzjoni tagħhom permezz ta' 
alternattivi ekonomikament attraenti 
b'impatt ekoloġiku aktar baxx. L-attivitajiet 
għandhom jiffokaw fuq: it-titjib tal-bażi ta' 
għarfien dwar id-disponibbiltà tal-materja 
prima; il-promozzjoni tal-provvista 
sostenibbli u l-użu ta' materja prima; il-
promozzjoni tal-ekodisinn, il-promozzjoni 
tal-provvista sostenibbli kif ukoll tal-użu u 
tal-użu mill-ġdid tal-materja prima; is-
sejba ta' alternattivi għal materja prima 
kritika, l-iżvilupp ta' proċessi u sistemi 
f'ċiklu magħluq, is-sostenn għall-
istrateġiji u għat-teknoloġiji ta' riċiklaġġ 
u użu mill-ġdid; il-miżuri mil-lat tad-
domanda li jippermettu liċ-ċittadini u lill-
konsumaturi jnaqqsu l-konsum u l-ħela 
tal-materja prima u t-titjib fl-għarfien u l-
ħiliet tas-soċjetà b'rabta mal-materja prima.

Or. en

Emenda 1648
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li tittejjeb il-bażi ta' għarfien Il-mira hija li tittejjeb il-bażi ta' għarfien 
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dwar il-materja prima u li jiġu żviluppati 
soluzzjonijiet innovattivi għall-
esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-ipproċessar, 
ir-riċiklaġġ u l-rkupru kosteffettiva u favur 
l-ambjent ta' materja prima u għas-
sostituzzjoni tagħhom permezz ta' 
alternattivi ekonomikament attraenti 
b'impatt ekoloġiku aktar baxx. L-attivitajiet 
għandhom jiffokaw fuq: it-titjib tal-bażi ta' 
għarfien dwar id-disponibbiltà tal-materja 
prima; il-promozzjoni tal-provvista 
sostenibbli u l-użu ta' materja prima; is-
sejba ta' alternattivi għal materja prima 
kritika; u t-titjib fl-għarfien u l-ħiliet tas-
soċjetà b'rabta mal-materja prima.

dwar il-materja prima u li jiġu żviluppati 
soluzzjonijiet innovattivi għall-
esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-ipproċessar, 
ir-riċiklaġġ u l-irkupru kosteffettivi u favur 
l-ambjent ta' materja prima u għas-
sostituzzjoni tagħhom permezz ta' 
alternattivi ekonomikament attraenti 
b'impatt ekoloġiku aktar baxx. L-attivitajiet 
għandhom jiffokaw fuq: it-titjib tal-bażi ta' 
għarfien dwar id-disponibbiltà tal-materja 
prima; il-promozzjoni tal-provvista 
sostenibbli u l-użu ta' materja prima; is-
sejba ta' alternattivi għal materja prima 
kritika; it-titjib fl-għarfien u l-ħiliet tas-
soċjetà b'rabta mal-materja prima; il-
ħolqien u l-promozzjoni ta' 
raggruppamenti ta' materja prima f'livell 
reġjonali u nazzjonali; u l-isfidi loġistiċi 
għall-kollegament tal-industriji mal-
għejun tal-materja prima.

Or. en

Emenda 1649
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li tittejjeb il-bażi ta' għarfien 
dwar il-materja prima u li jiġu żviluppati 
soluzzjonijiet innovattivi għall-
esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-ipproċessar, 
ir-riċiklaġġ u l-rkupru kosteffettiva u favur 
l-ambjent ta' materja prima u għas-
sostituzzjoni tagħhom permezz ta' 
alternattivi ekonomikament attraenti 
b'impatt ekoloġiku aktar baxx. L-attivitajiet 
għandhom jiffokaw fuq: it-titjib tal-bażi ta' 
għarfien dwar id-disponibbiltà tal-materja 
prima; il-promozzjoni tal-provvista 
sostenibbli u l-użu ta' materja prima; is-
sejba ta' alternattivi għal materja prima 
kritika; u t-titjib fl-għarfien u l-ħiliet tas-

Il-mira hija li tittejjeb il-bażi ta' għarfien 
dwar il-materja prima u li jiġu żviluppati 
soluzzjonijiet innovattivi għall-
esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-ipproċessar, 
ir-riċiklaġġ u l-irkupru kosteffettivi u favur 
l-ambjent ta' materja prima u għas-
sostituzzjoni tagħhom permezz ta' 
alternattivi ekonomikament attraenti 
b'impatt ekoloġiku aktar baxx. L-attivitajiet 
għandhom jiffokaw fuq: it-titjib tal-bażi ta' 
għarfien dwar id-disponibbiltà tal-materja 
prima; il-promozzjoni tal-provvista 
sostenibbli u l-użu ta' materja prima; is-
sejba ta' alternattivi għal materja prima 
kritika u perikoluża; il-promozzjoni tad-
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soċjetà b'rabta mal-materja prima. disinn għall-użu sostenibbli u l-użu mill-
ġdid tal-materjali; u t-titjib fl-għarfien u l-
ħiliet tas-soċjetà b'rabta mal-materja prima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-disinn finalizzat għall-użu mill-ġdid jikkostitwixxi l-bażi li fuqha jistgħu jiġu implimentati 
l-flussi ta' materjali sostenibbli.

Emenda 1650
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġu mrawma l-forom kollha 
ta' ekoinnovazzjoni li jippermettu t-
tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-tisħiħ 
ta' teknoloġiji, proċessi, servizzi u prodotti 
ekoinnovattivi u li tingħata spinta lill-
adozzjoni mis-suq u r-replikazzjoni 
tagħhom, b'attenzjoni speċjali għall-SMEs; 
l-appoġġ tal-politiki innovattivi u tibdil fis-
soċjetà; il-kejl u l-valutazzjoni tal-progress 
lejn ekonomija ekoloġika; u t-trawwim ta' 
effiċjenza fir-riżorsi permezz ta' sistemi 
diġitali.

Il-mira hija li jiġu mrawma l-forom kollha 
ta' ekoinnovazzjoni li jippermettu t-
tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-tisħiħ 
ta' teknoloġiji, proċessi, servizzi u prodotti 
ekoinnovattivi u li tingħata spinta lill-
adozzjoni mis-suq u r-replikazzjoni 
tagħhom, b'attenzjoni speċjali għall-SMEs; 
l-appoġġ tal-politiki innovattivi u tibdil fis-
soċjetà; il-kejl u l-valutazzjoni tal-progress 
lejn ekonomija ekoloġika; u t-trawwim ta' 
effiċjenza fir-riżorsi permezz ta' sistemi 
diġitali. B'mod partikolari, il-Programm 
għall-Ekoinnovazzjoni, li ġie implimentat 
b'suċċess fl-ambitu tal-Programm għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni fil-Qafas 
Finanzjarju Multiannwali preċedenti se 
jitkompla fil-qafas ta' Orizzont 2020 
b'allokazzjoni baġitarja ambizzjuża.

Or. en

Emenda 1651
Judith A. Merkies
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġu mrawma l-forom kollha 
ta' ekoinnovazzjoni li jippermettu t-
tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-tisħiħ 
ta' teknoloġiji, proċessi, servizzi u prodotti 
ekoinnovattivi u li tingħata spinta lill-
adozzjoni mis-suq u r-replikazzjoni 
tagħhom, b'attenzjoni speċjali għall-SMEs; 
l-appoġġ tal-politiki innovattivi u tibdil fis-
soċjetà; il-kejl u l-valutazzjoni tal-progress 
lejn ekonomija ekoloġika; u t-trawwim ta' 
effiċjenza fir-riżorsi permezz ta' sistemi 
diġitali.

Il-mira hija li jiġu mrawma l-forom kollha 
ta' ekoinnovazzjoni li jippermettu t-
tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-tisħiħ 
ta' teknoloġiji, proċessi, servizzi u prodotti 
ekoinnovattivi u li tingħata spinta lill-
adozzjoni mis-suq u r-replikazzjoni 
tagħhom, b'attenzjoni speċjali għall-SMEs; 
l-appoġġ tal-politiki innovattivi u tibdil fis-
soċjetà; is-sostenn għar-riċerka ta' 
prodotti ta' sostituzzjoni sikuri għas-
sustanzi indikati bħala perikolużi fir-
Regolament tal-Unjoni Ewropea dwar is-
sustanzi kimiċi u l-użu tagħhom 
f'kundizzjonijiet ta' sikurezza (REACH); 
il-kejl u l-valutazzjoni tal-progress lejn 
ekonomija ekoloġika; u t-trawwim ta' 
effiċjenza fir-riżorsi permezz ta' sistemi 
diġitali.

Or. en

Emenda 1652
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġu mrawma l-forom kollha 
ta' ekoinnovazzjoni li jippermettu t-
tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-tisħiħ 
ta' teknoloġiji, proċessi, servizzi u prodotti 
ekoinnovattivi u li tingħata spinta lill-
adozzjoni mis-suq u r-replikazzjoni 
tagħhom, b'attenzjoni speċjali għall-SMEs; 
l-appoġġ tal-politiki innovattivi u tibdil fis-
soċjetà; il-kejl u l-valutazzjoni tal-progress 

Il-mira hija li jiġu mrawma l-forom kollha 
ta' ekoinnovazzjoni li jippermettu t-
tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-tisħiħ 
ta' teknoloġiji, proċessi, servizzi u prodotti 
ekoinnovattivi u li tingħata spinta lill-
adozzjoni mis-suq u r-replikazzjoni 
tagħhom, b'attenzjoni speċjali għall-SMEs;
l-iżvilupp ta' strateġiji, metodoloġiji u 
strumenti ekoinnovattivi għall-



AM\907850MT.doc 67/161 PE492.790v01-00

MT

lejn ekonomija ekoloġika; u t-trawwim ta' 
effiċjenza fir-riżorsi permezz ta' sistemi 
diġitali.

preservazzjoni tal-patrimonju kulturali fl-
Ewropa; l-appoġġ tal-politiki innovattivi u 
tibdil fis-soċjetà; il-kejl u l-valutazzjoni tal-
progress lejn ekonomija ekoloġika; u t-
trawwim ta' effiċjenza fir-riżorsi permezz 
ta' sistemi diġitali.

Or. en

Emenda 1653
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġu mrawma l-forom kollha 
ta' ekoinnovazzjoni li jippermettu t-
tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-tisħiħ 
ta' teknoloġiji, proċessi, servizzi u prodotti 
ekoinnovattivi u li tingħata spinta lill-
adozzjoni mis-suq u r-replikazzjoni 
tagħhom, b'attenzjoni speċjali għall-SMEs; 
l-appoġġ tal-politiki innovattivi u tibdil fis-
soċjetà; il-kejl u l-valutazzjoni tal-progress 
lejn ekonomija ekoloġika; u t-trawwim ta' 
effiċjenza fir-riżorsi permezz ta' sistemi 
diġitali.

Il-mira hija li jiġu mrawma l-forom kollha 
ta' ekoinnovazzjoni li jippermettu t-
tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-tisħiħ 
ta' teknoloġiji, proċessi, servizzi u prodotti 
ekoinnovattivi u li tingħata spinta lill-
adozzjoni mis-suq u r-replikazzjoni 
tagħhom, b'attenzjoni speċjali għall-SMEs; 
l-appoġġ tal-politiki innovattivi, il-mudelli 
ekonomiċi sostenibbli u tibdil fis-soċjetà; 
il-kejl u l-valutazzjoni tal-progress lejn 
ekonomija ekoloġika; u t-trawwim ta' 
effiċjenza fir-riżorsi permezz ta' sistemi 
diġitali.

Or. en

Emenda 1654
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt d – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġu mrawma l-forom kollha 
ta' ekoinnovazzjoni li jippermettu t-

Il-mira hija li jiġu mrawma l-forom kollha 
ta' ekoinnovazzjoni li jippermettu t-
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tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-tisħiħ 
ta' teknoloġiji, proċessi, servizzi u prodotti 
ekoinnovattivi u li tingħata spinta lill-
adozzjoni mis-suq u r-replikazzjoni 
tagħhom, b'attenzjoni speċjali għall-SMEs; 
l-appoġġ tal-politiki innovattivi u tibdil fis-
soċjetà; il-kejl u l-valutazzjoni tal-progress 
lejn ekonomija ekoloġika; u t-trawwim ta' 
effiċjenza fir-riżorsi permezz ta' sistemi 
diġitali.

tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika. L-
attivitajiet għandhom jiffokaw fuq: it-tisħiħ 
ta' teknoloġiji, proċessi, servizzi u prodotti 
ekoinnovattivi u li tingħata spinta lill-
adozzjoni mis-suq bi prezzijiet kompetittivi
u r-replikazzjoni tagħhom, b'attenzjoni 
speċjali għall-SMEs; l-appoġġ tal-politiki 
innovattivi u tibdil fis-soċjetà; il-kejl u l-
valutazzjoni tal-progress lejn ekonomija 
ekoloġika; u t-trawwim ta' effiċjenza fir-
riżorsi permezz ta' sistemi diġitali.

Or. it

Emenda 1655
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Trattament tal-beni kulturali, tiswija, 
manutenzjoni, diġitalizzazzjoni u użu mill-
ġdid għas-seklu 21
Il-mira hija l-protezzjoni tal-patrimonju 
kulturali tas-seklu 21, fostu l-patrimonju 
diġitali. L-attivitajiet jikkonċentraw 
ruħhom fuq l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta' 
teknoloġiji ġodda, fosthom in-
nanoteknoloġiji, flimkien mat-teknoloġiji 
tradizzjonali u b'valutazzjoni tal-
aċċettabbiltà kulturali ta' miżuri ġodda, 
inklużi d-diġitalizzazzjoni, biex titjieb ir-
reżiljenza tal-materjali kulturali fraġli u 
vulnerabbli, anki billi jerġgħu jintużaw 
bini u opri tal-arti kontemporanji, bir-
rispett tad-differenzi reġjonali u l-
atteġġjamenti kulturali differenti.

Or. it
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Emenda 1656
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Patrimonju kulturali
Il-mira hija r-riċerka dwar l-istrateġiji, il-
metodoloġiji u l-istrumenti neċessarji 
għall-garanzija ta' patrimonju kulturali 
dinamiku u sostenibbli għall-Ewropa bi 
tweġiba għat-tibdil fil-klima. Il-
patrimonju kulturali fil-varji forom fiżiċi 
tiegħu joffri l-kuntest għall-ħajja ta' 
komunitajiet reżiljenti li jwieġbu għat-
tibdiliet multivarjati. Ir-riċerka fl-ambitu 
tal-patrimonju kulturali teħtieġ approċċ 
multidixxiplinari biex jitjieb il-fehim tal-
materjal storiku. l-attivitajiet 
jikkonċentraw ruħhom fuq l-
identifikazzjoni ta' livelli ta' reżiljenza 
permezz ta' osservazzjonijiet, il-
monitoraġġ u l-immudellar u biħsiebhom 
jippermettu fehim aħjar tal-mod li bih il-
komunità jħossu t-tibdil fil-klima u 
jirreaġisxxu għalih u għar-riskji sismiċi u 
vulkaniċi.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu kollegati l-isfidi għas-soċjetà, partikolarment it-tibdil fil-klima, u l-
applikazzjoni tat-teknoloġiji l-ġodda għall-impatt li għandhom fuq il-patrimonju kulturali, 
b'attenzjoni partikolari tingħata, rispettivament, lir-riskji li jimplikaw u l-opportunitajiet li 
joffru.

Emenda 1657
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt ea (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Patrimonju kulturali: ir-risposta tal-
Komunità għat-tibdil fil-klima
Il-patrimonju Ewropew huwa aspett 
speċifiku importanti billi jirrappreżenta 
riżorsa unika li hija element importanti 
f'evoluzzjoni tal-identità individwali u 
kollettiva. Il-mira hija r-riċerka dwar l-
istrateġiji, il-metodoloġiji u l-istrumenti 
neċessarji għaż-żamma ta' patrimonju 
kulturali dinamiku għall-Ewropa. 
Pereżempju, it-tibdil ambjentali u l-
frekwenza ogħla ta' fenomeni estremi, 
bħall-għargħar u r-riskji naturali 
vulkaniċi u sismiċi, iqajmu l-kwistjoni ta' 
kif il-komunitajiet jifhmu u jirreaġixxu 
għal dwan l-isfidi.

Or. en

Emenda 1658
Hermann Winkler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Patrimonju kulturali
Il-mira hija r-riċerka dwar l-istrateġiji, il-
metodoloġiji u l-istrumenti neċessarji 
għall-garanzija ta' patrimonju kulturali 
dinamiku u sostenibbli għall-Ewropa bi 
tweġiba għat-tibdil fil-klima. Ir-riċerka fl-
ambitu tal-patrimonju kulturali teħtieġ 
approċċ multidixxiplinari biex jitjieb il-
fehim tal-materjal storiku.

Or. de
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Emenda 1659
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 5 – punt 5.3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Ilħuq ta' status ambjentali tajjeb tal-
ibħra u tal-oċeani fl-Ewropa
Il-mira hija t-titjib tal-konsegwenzi u l-
impatti tal-kontaminanti tal-baħar biex 
jintlaħaq u jinżamm status ambjentali 
tajjeb tal-ibħra u tal-oċeani fl-Ewropa kif 
meħtieġ mid-direttiva dwar l-istrateġija 
marittima.

Or. en

Emenda 1660
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. SOĊJETAJIET INKLUŻIVI, 
INNOVATTIVI U SIGURI

6. L-EWROPA F'DINJA LI QED 
TINBIDEL – SOĊJETAJIET INKLUŻIVI
U RIFLESSIVI

Or. en

Emenda 1661
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. SOĊJETAJIET INKLUŻIVI, 
INNOVATTIVI U SIGURI

6. L-EWROPA F'DINJA LI QED 
TINBIDEL – SOĊJETAJIET 
INKLUŻIVI, INNOVATTIVI U
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RIFLESSIVI

Or. en

Emenda 1662
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. SOĊJETAJIET INKLUŻIVI, 
INNOVATTIVI U SIGURI

6. FEHIM TAS-SOĊJETAJIET 
EWROPEJ, IL-KULTURA U T-TIBDIL 
TAS-SOĊJETAJIET

Or. en

Emenda 1663
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu mrawma 
soċjetajiet Ewropej inklużivi, innovattivi u 
sikuri f'kuntest ta' trasformazzjonijiet 
mingħajr preċedent u interdipendenzi 
globali li qed jikbru.

L-objettivi speċifiċi huma fehim aħjar tal-
Ewropa u l-promozzjoni tat-tkabbir 
ekonomiku tagħha permezz tal-kultura u 
l-kreattività bħala valuri fundamentali 
bil-għan li tinbena soċjetà aktar inklużiva 
u innovattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enfasi ma għandhiex titqiegħed biss fuq il-fehim tas-soċjetà, iżda wkoll fuq it-tibdil tagħha 
b'mod pożittiv, bit-trawwim tat-tkabbir ekonomiku. F'dan is-sens, il-kultura u l-kreattività 
jistgħu jiżvolġu rwol fundamentali. Huwa wkoll ċar li s-setturi tal-kreattività u tal-kultura 
jistgħu jikkostitwixxu l-bażi għat-tkabbir ekonomiku futur fl-Ewropa. Id-difiża u l-ħarsien tal-
kultura tagħna jimplikaw ukoll valorizzazzjoni adegwata tagħha bil-għan li jiġu promossi l-
kreattività u l-innovazzjoni.
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Emenda 1664
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu mrawma 
soċjetajiet Ewropej inklużivi, innovattivi u 
sikuri f'kuntest ta' trasformazzjonijiet 
mingħajr preċedent u interdipendenzi 
globali li qed jikbru.

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu mrawma 
soċjetajiet Ewropej inklużivi u riflessivi
f'kuntest ta' trasformazzjonijiet mingħajr 
preċedent u interdipendenzi globali li qed 
jikbru.

Or. en

Emenda 1665
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu mrawma 
soċjetajiet Ewropej inklużivi, innovattivi u 
sikuri f'kuntest ta' trasformazzjonijiet 
mingħajr preċedent u interdipendenzi 
globali li qed jikbru.

L-objettiv speċifiku huwa li jiġu mrawma 
soċjetajiet Ewropej inklużivi, koeżi,
innovattivi u sikuri f'kuntest ta' 
trasformazzjonijiet mingħajr preċedent u 
interdipendenzi globali li qed jikbru.

Or. en

Emenda 1666
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa hija konfrontata bi sfidi 
soċjoekonomiċi kbar li jaffettwaw il-

L-Ewropa hija konfrontata bi sfidi 
soċjoekonomiċi kbar li jaffettwaw il-
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ġejjieni tagħha b'mod sinifikanti - bħall-
interdipendenzi ekonomiċi u kulturali li 
dejjem jikbru, it-tixjiħ, l-esklużjoni soċjali 
u l-faqar, l-inugwaljanzi u l-flussi 
migratorji, l-egħluq tad-diviżjoni fis-settur 
diġitali, it-trawwim ta' kultura ta' 
innovazzjoni u kreattività fis-soċjetà u l-
impriżi, kif ukoll l-iżgurar ta' sigurtà u 
libertà, fiduċja fl-istituzzjonijiet 
demokratiċi u bejn iċ-ċittadini fi ħdan u 
transkonfinali. Dawn l-isfidi huma enormi 
u jsejħu għal approċċ Ewropew komuni.

ġejjieni tagħha b'mod sinifikanti - bħall-
interdipendenzi ekonomiċi u kulturali li 
dejjem jikbru, it-tixjiħ u t-tibdil 
demografiku, l-esklużjoni soċjali u l-faqar, 
l-inugwaljanzi u l-flussi migratorji, l-
għeluq tad-diviżjoni fis-settur diġitali, it-
trawwim ta' kultura tax-xjenza, ta' 
innovazzjoni u kreattività fis-soċjetà u l-
impriżi, kif ukoll l-iżgurar ta' sigurtà u 
libertà, fiduċja fl-istituzzjonijiet 
demokratiċi u bejn iċ-ċittadini fi ħdan u 
transkonfinali, il-promozzjoni tal-
inklużjoni politika u ċivika, it-titjib tal-
fehim tal-isfera pubblika fl-Ewropa, kif 
ukoll is-sostenn tal-komunikazzjoni u tar-
relazzjonijiet bejn is-soċjetajiet Ewropej lil 
hinn mill-fruntieri nazzjonali, razzjali, 
lingwistiċi, reliġjużi, teknoloġiċi u soċjali. 
Dawn l-isfidi huma enormi u jsejħu għal 
approċċ Ewropew komuni.

Or. en

Emenda 1667
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa hija konfrontata bi sfidi 
soċjoekonomiċi kbar li jaffettwaw il-
ġejjieni tagħha b'mod sinifikanti - bħall-
interdipendenzi ekonomiċi u kulturali li 
dejjem jikbru, it-tixjiħ, l-esklużjoni soċjali 
u l-faqar, l-inugwaljanzi u l-flussi 
migratorji, l-egħluq tad-diviżjoni fis-settur 
diġitali, it-trawwim ta' kultura ta' 
innovazzjoni u kreattività fis-soċjetà u l-
impriżi, kif ukoll l-iżgurar ta' sigurtà u 
libertà, fiduċja fl-istituzzjonijiet 
demokratiċi u bejn iċ-ċittadini fi ħdan u 
transkonfinali. Dawn l-isfidi huma enormi 
u jsejħu għal approċċ Ewropew komuni.

L-Ewropa hija konfrontata bi sfidi 
soċjoekonomiċi kbar li jaffettwaw il-
ġejjieni tagħha b'mod sinifikanti - bħall-
interdipendenzi ekonomiċi u kulturali li 
dejjem jikbru, it-tixjiħ, l-esklużjoni soċjali 
u l-faqar, l-inugwaljanzi u l-flussi 
migratorji, l-għeluq tad-diviżjoni fis-settur 
diġitali, it-trawwim ta' kultura ta' 
innovazzjoni u kreattività fis-soċjetà u l-
impriżi, kif ukoll l-iżgurar ta' sigurtà u 
libertà, fiduċja fl-istituzzjonijiet 
demokratiċi u bejn iċ-ċittadini fi ħdan u 
transkonfinali. Dawn l-isfidi huma enormi 
u jesiġu taħtlita dejjem iktar kumpless ta' 
approċċi diversi u ta' approċċi komuni
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Ewropej, ibbażati fuq għarfien xjentifiku 
kondiviż, li biss ix-xjenżi soċjali, id-
dixxiplini umanistiċi u s-setturi tal-
kultura u tal-kreattività jistgħu jagħtu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isfidi tas-soċjetà jistgħu jkunu affrontati permezz tal-kultura u tad-dixxiplini umanistiċi.

Emenda 1668
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel nett, fl-Unjoni jippersistu 
inugwaljanzi sinifikanti kemm bejn il-
pajjiżi kif ukoll fi ħdanhom. Fl-2010 l-
Indiċi tal-Iżvilupp tal-Bniedem, kejl 
aggregat tal-progress fis-saħħa, l-
edukazzjoni u d-dħul, immarka l-punteġġ 
tal-Istati Membri tal-Unjoni bejn 0,743 u 
0,895, u b'hekk irrifletta diverġenzi 
konsiderevoli bejn il-pajjiżi. Jippersistu
wkoll inugwaljanzi konsiderevoli bejn is-
sessi: pereżempju, fl-Unjoni d-differenza 
bejn is-sessi fil-pagi għadha ta' 17.8 % 
favur l-irġiel37. Wieħed minn kull sitt 
ċittadini tal-Unjoni llum (madwar 
80 miljun persuna) huwa fir-riskju ta' faqar.
Matul l-aħħar żewġ deċennji l-faqar tal-
adulti żgħażagħ u l-familji bit-tfal żdied. Ir-
rata ta' nuqqas ta' impjiegi fost iż-żgħażagħ 
hija aktar minn 20 %. 150 miljun Ewropew
(madwar 25 %) qatt ma użaw l-internet u 
jistgħu qatt ma jkollhom biżżejjed 
kompetenzi diġitali. Żdiedu wkoll l-apatija 
politika u l-polarizzazzjoni fl-elezzjonijiet, 
u dan jirrifletti tnaqqis fil-fiduċja taċ-
ċittadini fis-sistemi tal-politika attwali.
Dawn iċ-ċifri jissuġġerixxu li xi gruppi 
soċjali u l-komunitajiet jitħallew barra 

L-ewwel nett, fl-Unjoni jippersistu 
inugwaljanzi sinifikanti kemm bejn il-
pajjiżi kif ukoll fi ħdanhom. Fl-2010 l-
Indiċi tal-Iżvilupp tal-Bniedem, kejl 
aggregat tal-progress fis-saħħa, l-
edukazzjoni u l-introjtu, immarka l-
punteġġ tal-Istati Membri tal-Unjoni bejn 
0,743 u 0,895, u b'hekk irrifletta diverġenzi 
konsiderevoli bejn il-pajjiżi. Jippersistu l-
inugwaljanzi ta' opportunitajiet bejn l-
irġiel u n-nisa. Fl-Unjoni d-differenza bejn 
is-sessi fil-pagi għadha ta' 17.8 % favur l-
irġiel37. Wieħed minn kull sitt ċittadini tal-
Unjoni llum (madwar 80 miljun persuna) 
huwa fir-riskju ta' faqar. Matul l-aħħar 
żewġ deċennji l-faqar tal-adulti żgħażagħ u 
l-familji bit-tfal żdied. Ir-rata ta' nuqqas ta' 
impjiegi fost iż-żgħażagħ hija aktar minn 
20 %. 150 miljun Ewropew (madwar 
25 %) qatt ma użaw l-internet u jistgħu qatt 
ma jkollhom biżżejjed kompetenzi diġitali.
Żdiedu wkoll l-apatija politika u l-
polarizzazzjoni fl-elezzjonijiet, u dan 
jirrifletti tnaqqis fil-fiduċja taċ-ċittadini fis-
sistemi tal-politika attwali. Dawn iċ-ċifri 
jissuġġerixxu li xi gruppi soċjali u l-
komunitajiet jitħallew barra 
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persistentament mill-iżvilupp soċjali u 
ekonomiku u/jew il-politika demokratika.

persistentament mill-iżvilupp soċjali u 
ekonomiku u/jew il-politika demokratika.

Or. en

Emenda 1669
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-tielet lok, ħafna forom ta' insigurtà, 
kemm jekk kriminalità, vjolenza, 
terroriżmu, attakki ċibernetiċi, abbużi tal-
privatezza, u forom oħra ta' disturbi 
soċjali u ekonomiċi jaffettwaw dejjem 
aktar liċ-ċittadini. Skont l-istimi, 
probabbilment ikun hemm sa 75 miljun 
vittma diretta tal-kriminalità kull sena fl-
Ewropa39. L-ispiża diretta tal-kriminalità, 
it-terroriżmu, l-attivitajiet illegali, il-
vjolenza u d-diżastri fl-Ewropa ġiet stmata 
għal mill-inqas EUR 650 biljun (madwar 
5 % tal-PDG tal-Unjoni) fl-2010. Eżempju 
ċar tal-konsegwenzi tat-terroriżmu huwa 
l-attakk kontra t-Twin Towers 
f'Manhattan fil-11 ta' Settembru 2001. 
Mietu eluf ta' nies u huwa stmat li dan l-
avveniment ikkawża telf fil-produttività 
tal-USA li jammonta għal US$ 35 biljun, 
US$ 47 biljun fl-output totali u żieda fil-
qgħad ta' kważi 1 % fit-tliet xhur ta' wara. 
Iċ-ċittadini, l-impriżi u l-istituzzjonijiet 
huma dejjem aktar involuti 
f'interazzjonijiet diġitali u transazzjonijiet 
f'oqsma soċjali, finanzjarji u kummerċjali 
tal-ħajja iżda l-iżvilupp tal-Internet wassal 
ukoll għal ċiberkriminalità li tiswa biljuni 
ta' Euro kull sena u ksur tal-privatezza li 
taffettwa lil individwi jew assoċjazzjonijiet 
madwar il-kontinent. L-iżvilupp tal-
insikurezza fil-ħajja ta' kuljum u 
minħabba sitwazzjonijiet mhux mistennija 
x'aktarx jaffettwa l-fiduċja taċ-ċittadini 

imħassar
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mhux biss fl-istituzzjonijiet iżda wkoll 
f'xulxin.

Or. en

Emenda 1670
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-tielet lok, ħafna forom ta' insigurtà, 
kemm jekk kriminalità, vjolenza, 
terroriżmu, attakki ċibernetiċi, abbużi tal-
privatezza, u forom oħra ta' disturbi 
soċjali u ekonomiċi jaffettwaw dejjem 
aktar liċ-ċittadini. Skont l-istimi, 
probabbilment ikun hemm sa 75 miljun 
vittma diretta tal-kriminalità kull sena fl-
Ewropa39. L-ispiża diretta tal-kriminalità, 
it-terroriżmu, l-attivitajiet illegali, il-
vjolenza u d-diżastri fl-Ewropa ġiet stmata 
għal mill-inqas EUR 650 biljun (madwar 
5 % tal-PDG tal-Unjoni) fl-2010. Eżempju 
ċar tal-konsegwenzi tat-terroriżmu huwa 
l-attakk kontra t-Twin Towers 
f'Manhattan fil-11 ta' Settembru 2001. 
Mietu eluf ta' nies u huwa stmat li dan l-
avveniment ikkawża telf fil-produttività 
tal-USA li jammonta għal US$ 35 biljun, 
US$ 47 biljun fl-output totali u żieda fil-
qgħad ta' kważi 1 % fit-tliet xhur ta' wara. 
Iċ-ċittadini, l-impriżi u l-istituzzjonijiet 
huma dejjem aktar involuti 
f'interazzjonijiet diġitali u transazzjonijiet 
f'oqsma soċjali, finanzjarji u kummerċjali 
tal-ħajja iżda l-iżvilupp tal-Internet wassal 
ukoll għal ċiberkriminalità li tiswa biljuni 
ta' Euro kull sena u ksur tal-privatezza li 
taffettwa lil individwi jew assoċjazzjonijiet 
madwar il-kontinent. L-iżvilupp tal-
insikurezza fil-ħajja ta' kuljum u 
minħabba sitwazzjonijiet mhux mistennija 

imħassar
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x'aktarx jaffettwa l-fiduċja taċ-ċittadini 
mhux biss fl-istituzzjonijiet iżda wkoll 
f'xulxin.

Or. en

Emenda 1671
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-tielet lok, ħafna forom ta' insigurtà, 
kemm jekk kriminalità, vjolenza, 
terroriżmu, attakki ċibernetiċi, abbużi tal-
privatezza, u forom oħra ta' disturbi soċjali 
u ekonomiċi jaffettwaw dejjem aktar liċ-
ċittadini. Skont l-istimi, probabbilment 
ikun hemm sa 75 miljun vittma diretta tal-
kriminalità kull sena fl-Ewropa39. L-ispiża 
diretta tal-kriminalità, it-terroriżmu, l-
attivitajiet illegali, il-vjolenza u d-diżastri 
fl-Ewropa ġiet stmata għal mill-inqas 
EUR 650 biljun (madwar 5 % tal-PDG tal-
Unjoni) fl-2010. Eżempju ċar tal-
konsegwenzi tat-terroriżmu huwa l-attakk 
kontra t-Twin Towers f'Manhattan fil-
11 ta' Settembru 2001. Mietu eluf ta' nies 
u huwa stmat li dan l-avveniment ikkawża 
telf fil-produttività tal-USA li jammonta 
għal US$ 35 biljun, US$ 47 biljun fl-
output totali u żieda fil-qgħad ta' kważi 
1 % fit-tliet xhur ta' wara. Iċ-ċittadini, l-
impriżi u l-istituzzjonijiet huma dejjem 
aktar involuti f'interazzjonijiet diġitali u 
transazzjonijiet f'oqsma soċjali, 
finanzjarji u kummerċjali tal-ħajja iżda l-
iżvilupp tal-Internet wassal ukoll għal 
ċiberkriminalità li tiswa biljuni ta' Euro 
kull sena u ksur tal-privatezza li taffettwa 
lil individwi jew assoċjazzjonijiet madwar 
il-kontinent. L-iżvilupp tal-insikurezza fil-
ħajja ta' kuljum u minħabba 
sitwazzjonijiet mhux mistennija x'aktarx 

Fit-tielet lok, ħafna forom ta' insigurtà, 
kemm jekk kriminalità, vjolenza, 
terroriżmu, attakki ċibernetiċi, abbużi tal-
privatezza, u forom oħra ta' disturbi soċjali 
u ekonomiċi jaffettwaw dejjem aktar liċ-
ċittadini. Skont l-istimi, probabbilment 
ikun hemm sa 75 miljun vittma diretta tal-
kriminalità kull sena fl-Ewropa39. L-ispiża 
diretta tal-kriminalità, it-terroriżmu, l-
attivitajiet illegali, il-vjolenza u d-diżastri 
fl-Ewropa ġiet stmata għal mill-inqas 
EUR 650 biljun (madwar 5 % tal-PDG tal-
Unjoni) fl-2010.
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jaffettwa l-fiduċja taċ-ċittadini mhux biss 
fl-istituzzjonijiet iżda wkoll f'xulxin.

Or. en

Emenda 1672
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-tielet lok, ħafna forom ta' insigurtà, 
kemm jekk kriminalità, vjolenza, 
terroriżmu, attakki ċibernetiċi, abbużi tal-
privatezza, u forom oħra ta' disturbi soċjali 
u ekonomiċi jaffettwaw dejjem aktar liċ-
ċittadini. Skont l-istimi, probabbilment 
ikun hemm sa 75 miljun vittma diretta tal-
kriminalità kull sena fl-Ewropa39. L-ispiża 
diretta tal-kriminalità, it-terroriżmu, l-
attivitajiet illegali, il-vjolenza u d-diżastri 
fl-Ewropa ġiet stmata għal mill-inqas 
EUR 650 biljun (madwar 5 % tal-PDG tal-
Unjoni) fl-2010. Eżempju ċar tal-
konsegwenzi tat-terroriżmu huwa l-attakk 
kontra t-Twin Towers f'Manhattan fil-
11 ta' Settembru 2001. Mietu eluf ta' nies u 
huwa stmat li dan l-avveniment ikkawża 
telf fil-produttività tal-USA li jammonta 
għal US$ 35 biljun, US$ 47 biljun fl-output 
totali u żieda fil-qgħad ta' kważi 1 % fit-
tliet xhur ta' wara. Iċ-ċittadini, l-impriżi u l-
istituzzjonijiet huma dejjem aktar involuti 
f'interazzjonijiet diġitali u transazzjonijiet 
f'oqsma soċjali, finanzjarji u kummerċjali 
tal-ħajja iżda l-iżvilupp tal-Internet wassal 
ukoll għal ċiberkriminalità li tiswa biljuni 
ta' Euro kull sena u ksur tal-privatezza li 
taffettwa lil individwi jew assoċjazzjonijiet 
madwar il-kontinent. L-iżvilupp tal-
insikurezza fil-ħajja ta' kuljum u minħabba 
sitwazzjonijiet mhux mistennija x'aktarx 
jaffettwa l-fiduċja taċ-ċittadini mhux biss 

Fit-tielet lok, ħafna forom ta' insigurtà, 
kemm jekk kriminalità, vjolenza, 
terroriżmu, attakki ċibernetiċi, abbużi tal-
privatezza, u forom oħra ta' disturbi soċjali 
u ekonomiċi jaffettwaw dejjem aktar liċ-
ċittadini. Skont l-istimi, probabbilment 
ikun hemm sa 75 miljun vittma diretta tal-
kriminalità kull sena fl-Ewropa39. L-ispiża 
diretta tal-kriminalità, it-terroriżmu, l-
attivitajiet illegali, il-vjolenza u d-diżastri 
fl-Ewropa ġiet stmata għal mill-inqas 
EUR 650 biljun (madwar 5 % tal-PDG tal-
Unjoni) fl-2010. Eżempju ċar tal-
konsegwenzi tat-terroriżmu huwa l-attakk 
kontra t-Twin Towers f'Manhattan fil-
11 ta' Settembru 2001. Mietu eluf ta' nies u 
huwa stmat li dan l-avveniment ikkawża 
telf fil-produttività tal-USA li jammonta 
għal US$ 35 biljun, US$ 47 biljun fl-output 
totali u żieda fil-qgħad ta' kważi 1 % fit-
tliet xhur ta' wara. Iċ-ċittadini, l-impriżi u l-
istituzzjonijiet huma dejjem aktar involuti 
f'interazzjonijiet diġitali u transazzjonijiet 
f'oqsma soċjali, finanzjarji u kummerċjali 
tal-ħajja iżda l-iżvilupp tal-Internet wassal 
ukoll għal ċiberkriminalità li tiswa biljuni 
ta' Euro kull sena u ksur tal-privatezza li 
taffettwa lil individwi jew assoċjazzjonijiet 
madwar il-kontinent. L-iżvilupp tal-
insikurezza fil-ħajja ta' kuljum u minħabba 
sitwazzjonijiet mhux mistennija x'aktarx 
jaffettwa l-fiduċja taċ-ċittadini mhux biss 
fl-istituzzjonijiet iżda wkoll f'xulxin.
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fl-istituzzjonijiet iżda wkoll f'xulxin. Element ewlieni għall-promozzjoni tat-
tkabbir ekonomiku u l-iżvilupp huwa 
approċċ idoneu għall-istimolu tal-fluss 
liberu ta' informazzjoni bbilanċjata, 
b'livell adegwat ta' sigurtà tal-
informazzjoni u ta' protezzjoni tal-
privatezza u tad-data personali.

Or. en

Emenda 1673
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fit-tielet lok, ħafna forom ta' insigurtà, 
kemm jekk kriminalità, vjolenza, 
terroriżmu, attakki ċibernetiċi, abbużi tal-
privatezza, u forom oħra ta' disturbi soċjali 
u ekonomiċi jaffettwaw dejjem aktar liċ-
ċittadini. Skont l-istimi, probabbilment 
ikun hemm sa 75 miljun vittma diretta tal-
kriminalità kull sena fl-Ewropa39. L-ispiża 
diretta tal-kriminalità, it-terroriżmu, l-
attivitajiet illegali, il-vjolenza u d-diżastri 
fl-Ewropa ġiet stmata għal mill-inqas 
EUR 650 biljun (madwar 5 % tal-PDG tal-
Unjoni) fl-2010. Eżempju ċar tal-
konsegwenzi tat-terroriżmu huwa l-attakk 
kontra t-Twin Towers f'Manhattan fil-
11 ta' Settembru 2001. Mietu eluf ta' nies u 
huwa stmat li dan l-avveniment ikkawża 
telf fil-produttività tal-USA li jammonta 
għal US$ 35 biljun, US$ 47 biljun fl-output 
totali u żieda fil-qgħad ta' kważi 1 % fit-
tliet xhur ta' wara. Iċ-ċittadini, l-impriżi u l-
istituzzjonijiet huma dejjem aktar involuti 
f'interazzjonijiet diġitali u transazzjonijiet 
f'oqsma soċjali, finanzjarji u kummerċjali 
tal-ħajja iżda l-iżvilupp tal-Internet wassal 
ukoll għal ċiberkriminalità li tiswa biljuni 
ta' Euro kull sena u ksur tal-privatezza li 
taffettwa lil individwi jew assoċjazzjonijiet 

Fit-tielet lok, ħafna forom ta' insigurtà, 
kemm jekk kriminalità, vjolenza, inkluża l-
vjolenza tal-ġeneru, terroriżmu, attakki 
ċibernetiċi, abbużi tal-privatezza, u forom 
oħra ta' disturbi soċjali u ekonomiċi 
jaffettwaw dejjem aktar liċ-ċittadini. Skont 
l-istimi, probabbilment ikun hemm sa 
75 miljun vittma diretta tal-kriminalità kull 
sena fl-Ewropa39. L-ispiża diretta tal-
kriminalità, it-terroriżmu, l-attivitajiet 
illegali, il-vjolenza u d-diżastri fl-Ewropa 
ġiet stmata għal mill-inqas EUR 650 biljun
(madwar 5 % tal-PDG tal-Unjoni) fl-2010. 
Eżempju ċar tal-konsegwenzi tat-
terroriżmu huwa l-attakk kontra t-Twin 
Towers f'Manhattan fil-
11 ta' Settembru 2001. Mietu eluf ta' nies u 
huwa stmat li dan l-avveniment ikkawża 
telf fil-produttività tal-USA li jammonta 
għal US$ 35 biljun, US$ 47 biljun fl-output 
totali u żieda fil-qgħad ta' kważi 1 % fit-
tliet xhur ta' wara. Iċ-ċittadini, l-impriżi u l-
istituzzjonijiet huma dejjem aktar involuti 
f'interazzjonijiet diġitali u transazzjonijiet 
f'oqsma soċjali, finanzjarji u kummerċjali 
tal-ħajja iżda l-iżvilupp tal-Internet wassal 
ukoll għal ċiberkriminalità li tiswa biljuni 
ta' Euro kull sena u ksur tal-privatezza li 
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madwar il-kontinent. L-iżvilupp tal-
insikurezza fil-ħajja ta' kuljum u minħabba 
sitwazzjonijiet mhux mistennija x'aktarx 
jaffettwa l-fiduċja taċ-ċittadini mhux biss 
fl-istituzzjonijiet iżda wkoll f'xulxin.

taffettwa lil individwi jew assoċjazzjonijiet 
madwar il-kontinent. L-iżvilupp tal-
insikurezza fil-ħajja ta' kuljum u minħabba 
sitwazzjonijiet mhux mistennija x'aktarx 
jaffettwa l-fiduċja taċ-ċittadini mhux biss 
fl-istituzzjonijiet iżda wkoll f'xulxin.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li r-regolament jinkludi riferiment espliċitu għall-bżonn ta' ġlieda kontra l-
vjolenza tal-ġeneru.

Emenda 1674
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kumplessità integrata ta' dawn l-isfidi u 
l-evoluzzjonijiet tat-talbiet għalhekk 
jagħmlu essenzjali li tiġi żviluppata riċerka 
innovattiva u teknoloġiji, proċessi u metodi 
intelliġenti ġodda, mekkaniżmi ta' 
innovazzjoni soċjali, azzjonijiet koordinati 
u politiki li se jantiċipaw jew jinfluwenzaw 
evoluzzjonijiet prinċipali għall-Ewropa. 
Dan jeħtieġ il-fehim tat-tendenzi u l-
impatti bażiċi involuti f'dawn l-isfidi u l-
iskoperta mill-ġdid jew l-invenzjoni mill-
ġdid ta' forom ta' suċċess ta' solidarjetà, 
koordinazzjoni u kreattività li jagħmlu lill-
Ewropa mudell distintiv ta' soċjetajiet 
inklużivi, innovattivi u sikuri meta 
mqabbla ma' reġjuni oħra fid-dinja. Dan 
jirrikjedi approċċ aktar strateġiku għall-
kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Finalment, 
peress li l-politiki tas-sigurtà għandhom 
jinteraġixxu ma' politiki soċjali differenti, 
it-tisħiħ tad-dimensjoni tas-soċjetà tar-
riċerka tas-sigurtà se jkun aspett 
importanti ta' din l-isfida.

Il-kumplessità integrata ta' dawn l-isfidi u 
l-evoluzzjonijiet tat-talbiet għalhekk 
jagħmlu essenzjali li tiġi żviluppata riċerka 
innovattiva u teknoloġiji, proċessi u metodi 
intelliġenti ġodda, mekkaniżmi ta' 
innovazzjoni soċjali, azzjonijiet koordinati 
u politiki li se jantiċipaw jew jinfluwenzaw 
evoluzzjonijiet prinċipali għall-Ewropa. 
Dan jeħtieġ il-fehim tat-tendenzi u l-
impatti bażiċi involuti f'dawn l-isfidi u l-
iskoperta mill-ġdid jew l-invenzjoni mill-
ġdid ta' forom ta' suċċess ta' solidarjetà, 
koordinazzjoni u kreattività li jagħmlu lill-
Ewropa mudell distintiv ta' soċjetajiet 
inklużivi, innovattivi u sikuri meta 
mqabbla ma' reġjuni oħra fid-dinja. Dan 
jirrikjedi approċċ aktar strateġiku għall-
kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi.
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Or. en

Emenda 1675
Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kumplessità integrata ta' dawn l-isfidi u 
l-evoluzzjonijiet tat-talbiet għalhekk 
jagħmlu essenzjali li tiġi żviluppata riċerka 
innovattiva u teknoloġiji, proċessi u metodi 
intelliġenti ġodda, mekkaniżmi ta' 
innovazzjoni soċjali, azzjonijiet koordinati 
u politiki li se jantiċipaw jew jinfluwenzaw 
evoluzzjonijiet prinċipali għall-Ewropa. 
Dan jeħtieġ il-fehim tat-tendenzi u l-
impatti bażiċi involuti f'dawn l-isfidi u l-
iskoperta mill-ġdid jew l-invenzjoni mill-
ġdid ta' forom ta' suċċess ta' solidarjetà, 
koordinazzjoni u kreattività li jagħmlu lill-
Ewropa mudell distintiv ta' soċjetajiet 
inklużivi, innovattivi u sikuri meta 
mqabbla ma' reġjuni oħra fid-dinja. Dan 
jirrikjedi approċċ aktar strateġiku għall-
kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Finalment, 
peress li l-politiki tas-sigurtà għandhom 
jinteraġixxu ma' politiki soċjali differenti, 
it-tisħiħ tad-dimensjoni tas-soċjetà tar-
riċerka tas-sigurtà se jkun aspett importanti 
ta' din l-isfida.

Il-kumplessità integrata ta' dawn l-isfidi u 
l-evoluzzjonijiet tat-talbiet għalhekk 
jagħmlu essenzjali li tiġi żviluppata riċerka 
innovattiva u teknoloġiji, proċessi u metodi 
intelliġenti ġodda, mekkaniżmi ta' 
innovazzjoni soċjali, azzjonijiet koordinati 
u politiki li se jantiċipaw jew jinfluwenzaw 
evoluzzjonijiet prinċipali għall-Ewropa. 
Dan jeħtieġ il-fehim tat-tendenzi u l-
impatti bażiċi involuti f'dawn l-isfidi u l-
iskoperta mill-ġdid jew l-invenzjoni mill-
ġdid ta' forom ta' suċċess ta' solidarjetà, 
koordinazzjoni u kreattività li jagħmlu lill-
Ewropa mudell distintiv ta' soċjetajiet 
inklużivi, innovattivi u sikuri meta 
mqabbla ma' reġjuni oħra fid-dinja. Dan 
jirrikjedi approċċ aktar strateġiku għall-
kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Huwa 
wkoll essenzjali jiġi valorizzat il-
patrimonju kulturali enormi bħala 
element fundamentali ta' kondiviżjoni fost 
iċ-ċittadini Ewropej u strument ta' 
koeżjoni fi ħdan is-soċjetà Ewropea.
Finalment, peress li l-politiki tas-sigurtà 
għandhom jinteraġixxu ma' politiki soċjali 
differenti, it-tisħiħ tad-dimensjoni tas-
soċjetà tar-riċerka tas-sigurtà se jkun aspett 
importanti ta' din l-isfida.

Or. it

Emenda 1676
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk it-teknoloġija tista' tiżvolġi rwol fit-
tisħiħ tas-sigurtà Ewropea, huwa 
importanti li Ewropa diġà relattivament 
sikura tieħu azzjonijiet biex taffronta l-
kawżi primarji tal-insigurtà (f'livell intern 
kif ukoll estern) u tikkumpensa għall-
attenzjoni enormi li ngħatat fl-aħħar 
deċennju liż-żieda tas-sigurtà b'miżuri 
intiżi li jerġgħu jistabbilixxu l-libertajiet 
ċivili, jippreservaw id-drittijiet 
fundamentali u jsaħħu r-responsabbltà. 
Dawn l-inizjattivi kollha se jagħmlu parti 
minn aġenda ta' riċerka usa' fil-qasam 
tas-"sigurtà umana".

Or. en

Emenda 1677
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programm se jittratta b'mod partikolari 
r-relazzjoni bejn ir-riċerka dwar ix-xjenzi 
naturali u t-teknoloġija u dwar xjenzi 
oħra, partikolarment ix-xjenzi politiċi, 
soċjali u umani li jikkonċentraw ruħhom 
fuq in-natura tal-kunflitti u l-
kooperazzjoni, il-kompożizzjoni tal-
kunflitti u l-kooperazzjoni fis-settur tas-
sigurtà kif ukoll ir-rwol tal-Istat, tal-
organizzazzjonijiet internazzjonali, tal-
atturi mhux statali u tal-atturi tas-soċjetà 
ċivili, iżda wkoll fuq il-prevenzjoni tal-
kunflitti, il-konsolidament tal-paċi u r-
riforma tas-settur tas-sigurtà ċivili.
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Emenda 1678
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tibni soċjetajiet inklużivi, 
innovattivi u siguri, l-Ewropa teħtieġ 
tweġiba li timplika l-iżvilupp ta' għarfien, 
teknoloġiji u kapaċitajiet ġodda kif ukoll l-
identifikazzjoni ta' għażliet tal-politika. 
Dan se jgħin lill-Ewropa tindirizza l-isfidi 
tagħha mhux biss internament iżda wkoll 
bħala attur globali fix-xena internazzjonali. 
Dan, imbagħad, se jgħin lill-Istati Membri 
jibbenefikaw minn esperjenzi fi bnadi oħra 
u jippermettilhom jiddefinixxu aħjar l-
azzjonijiet speċifiċi tagħhom stess li 
jikkorrispondu mal-kuntesti rispettivi 
tagħhom.

Sabiex tibni soċjetajiet inklużivi, 
innovattivi u siguri, l-Ewropa teħtieġ 
tweġiba li timplika l-iżvilupp ta' għarfien, 
teknoloġiji u kapaċitajiet ġodda kif ukoll l-
identifikazzjoni ta' għażliet tal-politika; 
ikun opportun li jitfassal katalogu preċiż 
ta' temi rilevanti ta' interess ġenerali u ta' 
influwenza li jistgħu jagħtu soluzzjonijiet 
lill-problemi soċjali, ġuridiċi u politiċi tal-
Unjoni, billi jidentifikaw id-dixxiplini li 
minnhom għandha titnieda kull 
investigazzjoni.  Dan se jgħin lill-Ewropa 
tindirizza l-isfidi tagħha mhux biss 
internament iżda wkoll bħala attur globali 
fix-xena internazzjonali. Dan, imbagħad, se 
jgħin lill-Istati Membri jibbenefikaw minn 
esperjenzi fi bnadi oħra u jippermettilhom 
jiddefinixxu aħjar l-azzjonijiet speċifiċi 
tagħhom stess li jikkorrispondu mal-
kuntesti rispettivi tagħhom.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun evitat approċċ ta' taħwid billi jiġu stabbiliti linji gwida ċari fil-forma ta' 
katalogu tematiku. Dan se jservi biex tiġi stabbilita d-dixxiplina li minnha għandha tkun 
ittrattata kull problema.

Emenda 1679
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.2 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tibni soċjetajiet inklużivi, 
innovattivi u siguri, l-Ewropa teħtieġ 
tweġiba li timplika l-iżvilupp ta' għarfien, 
teknoloġiji u kapaċitajiet ġodda kif ukoll l-
identifikazzjoni ta' għażliet tal-politika. 
Dan se jgħin lill-Ewropa tindirizza l-isfidi 
tagħha mhux biss internament iżda wkoll 
bħala attur globali fix-xena internazzjonali. 
Dan, imbagħad, se jgħin lill-Istati Membri 
jibbenefikaw minn esperjenzi fi bnadi oħra 
u jippermettilhom jiddefinixxu aħjar l-
azzjonijiet speċifiċi tagħhom stess li 
jikkorrispondu mal-kuntesti rispettivi 
tagħhom.

Sabiex tibni soċjetajiet inklużivi, 
innovattivi u riflessivi, l-Ewropa teħtieġ 
tweġiba li timplika l-iżvilupp ta' għarfien, 
teknoloġiji u kapaċitajiet ġodda kif ukoll l-
identifikazzjoni ta' għażliet tal-politika. 
Dan se jgħin lill-Ewropa tindirizza l-isfidi 
tagħha mhux biss internament iżda wkoll 
bħala attur globali fix-xena internazzjonali. 
Dan, imbagħad, se jgħin lill-Istati Membri 
jibbenefikaw minn esperjenzi fi bnadi oħra 
u jippermettilhom jiddefinixxu aħjar l-
azzjonijiet speċifiċi tagħhom stess li 
jikkorrispondu mal-kuntesti rispettivi 
tagħhom.

Or. en

Emenda 1680
Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.2 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bil-għan li titjieb iċ-ċirkolazzjoni tal-
għarfien fi ħdan il-komunità xjentifika u 
fost il-pubbliku ġenerali, għandhom 
ikunu żviluppati ulterjorment, pereżempju 
permezz ta' films ta' divulgazzjoni 
xjentifika, l-aċċessibbiltà u l-użu tar-
riżultati tar-riċerka ffinanzjata b'riżorsi 
pubbliċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE ssostni r-riċerka u r-riċerka għandha tkun viżibbli, mhux biss lir-riċerkaturi l-oħrajn, 
iżda wkoll lis-soċjetà. Huwa assolutament neċessarju li tingħata viżibbiltà lir-riċerka 
Ewropea, għall-ġid tas-soċjetà u tal-pubbliku ġenerali, b'mod vivaċi, interessanti u li 
jinftiehem, pereżempju permezz ta' films ta' divulgazzjoni xjentifika. Dan it-tip ta' films jista' 
jirrappreżenta kollegament bejn ix-xjenza u s-soċjetà, kollegament li se jwitti t-triq għax-
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"xjenxza fid-djalogu".

Emenda 1681
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-trawwim ta' modi ġodda ta' 
kooperazzjoni bejn il-pajjiżi fl-Unjoni u 
madwar id-dinja, kif ukoll bejn 
komunitajiet rilevanti ta' riċerka u 
innovazzjoni, għalhekk se jkun kompitu 
ċentrali skont din l-isfida. L-involviment 
taċ-ċittadini u l-industrija, l-appoġġ ta' 
proċessi soċjali u teknoloġiji tal-
innovazzjoni, l-inkoraġġiment ta' 
amministrazzjoni pubblika intelliġenti u 
parteċipatorja, kif ukoll il-promozzjoni ta' 
tfassil tal-politika bbażat fuq l-evidenza se 
jiġu segwiti sistematikament sabiex 
tissaħħaħ ir-rilevanza ta' dawn l-attivitajiet 
kollha għal dawk li jfasslu l-politika, l-
atturi soċjali u ekonomiċi u ċ-ċittadini. 
F'dan ir-rigward, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
se jkunu prekundizzjoni għall-
kompetittività tal-industriji u s-servizzi 
Ewropej, b'mod partikolari fl-oqsma tas-
sigurtà, l-iżvilupp diġitali u l-protezzjoni 
tal-privatezza

It-trawwim ta' modi ġodda ta' 
kooperazzjoni bejn il-pajjiżi fl-Unjoni u 
madwar id-dinja, kif ukoll bejn 
komunitajiet rilevanti ta' riċerka u 
innovazzjoni, għalhekk se jkun kompitu 
ċentrali skont din l-isfida. L-involviment 
taċ-ċittadini u l-industrija, l-appoġġ ta' 
proċessi soċjali u teknoloġiji tal-
innovazzjoni, l-inkoraġġiment ta' 
amministrazzjoni pubblika intelliġenti u 
parteċipatorja, kif ukoll il-promozzjoni ta' 
tfassil tal-politika bbażat fuq l-evidenza se 
jiġu segwiti sistematikament sabiex 
tissaħħaħ ir-rilevanza ta' dawn l-attivitajiet 
kollha għal dawk li jfasslu l-politika, l-
atturi soċjali u ekonomiċi u ċ-ċittadini. 
F'dan ir-rigward, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
se jkunu prekundizzjoni għall-
kompetittività tal-industriji u s-servizzi 
Ewropej u għall-kontribut tal-Ewropa 
għar-riżoluzzjoni paċifika tal-kunflitti, 
b'mod partikolari fl-oqsma tas-sigurtà, l-
iżvilupp diġitali u l-protezzjoni tal-
privatezza.

Or. en

Emenda 1682
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.2 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-trawwim ta' modi ġodda ta' 
kooperazzjoni bejn il-pajjiżi fl-Unjoni u 
madwar id-dinja, kif ukoll bejn 
komunitajiet rilevanti ta' riċerka u 
innovazzjoni, għalhekk se jkun kompitu 
ċentrali skont din l-isfida. L-involviment 
taċ-ċittadini u l-industrija, l-appoġġ ta' 
proċessi soċjali u teknoloġiji tal-
innovazzjoni, l-inkoraġġiment ta' 
amministrazzjoni pubblika intelliġenti u 
parteċipatorja, kif ukoll il-promozzjoni ta' 
tfassil tal-politika bbażat fuq l-evidenza se 
jiġu segwiti sistematikament sabiex 
tissaħħaħ ir-rilevanza ta' dawn l-attivitajiet 
kollha għal dawk li jfasslu l-politika, l-
atturi soċjali u ekonomiċi u ċ-ċittadini. 
F'dan ir-rigward, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
se jkunu prekundizzjoni għall-
kompetittività tal-industriji u s-servizzi 
Ewropej, b'mod partikolari fl-oqsma tas-
sigurtà, l-iżvilupp diġitali u l-protezzjoni 
tal-privatezza

It-trawwim ta' modi ġodda ta' 
kooperazzjoni bejn il-pajjiżi fl-Unjoni u 
madwar id-dinja, kif ukoll bejn 
komunitajiet rilevanti ta' riċerka u 
innovazzjoni, għalhekk se jkun kompitu 
ċentrali skont din l-isfida. L-involviment 
taċ-ċittadini u l-industrija, l-appoġġ ta' 
proċessi soċjali u teknoloġiji tal-
innovazzjoni, l-inkoraġġiment ta' 
amministrazzjoni pubblika intelliġenti u 
parteċipatorja, kif ukoll il-promozzjoni ta' 
tfassil tal-politika bbażat fuq l-evidenza se 
jiġu segwiti sistematikament sabiex 
tissaħħaħ ir-rilevanza ta' dawn l-attivitajiet 
kollha għal dawk li jfasslu l-politika, l-
atturi soċjali u ekonomiċi u ċ-ċittadini. 
F'dan ir-rigward, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
se jkunu prekundizzjoni għall-
kompetittività tal-industriji u s-servizzi 
Ewropej, b'mod partikolari fl-oqsma tas-
sigurtà, l-iżvilupp diġitali u l-protezzjoni 
tal-privatezza. Is-suċċess tal-
implimentazzjoni tat-tibdil neċessarju 
jiddependi realment mill-impenn pubbliku 
fil-konfront tax-xjenza u tal-innovazzjoni 
u tal-benefiċċji tagħhom. Bil-għan li 
jinkiseb dan l-objettiv, huwa essenzjali li 
tingħata attenzjoni lill-aspetti soċjali tal-
isfidi li jirrigwardaw il-komunità u li 
jinvolvu mhux biss l-operaturi tal-
industrija, iżda wkoll ir-riċerkaturi u l-
universitajiet, kif ukoll is-soċjetà ċivili u l-
organizzjonijiet u l-istituzzjonijiet tagħha.

Or. en

Emenda 1683
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.2 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi tal-Unjoni f'din l-isfida għalhekk 
se jappoġġaw l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-adattament tal-politiki 
ewlenin tal-Unjoni, b'mod partikolari l-
prijoritajiet tal-Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni u l-
Istrateġija tas-Sigurtà Interna tal-Unjoni, 
inklużi l-politiki dwar il-prevenzjoni u r-
rispons għad-diżastri. Se tiġi segwita 
koordinazzjoni mal-azzjonijiet diretti taċ-
Ċentru Konġunt għar-Riċerka.

Il-fondi tal-Unjoni f'din l-isfida għalhekk 
se jappoġġaw l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-adattament tal-politiki 
ewlenin tal-Unjoni, b'mod partikolari l-
prijoritajiet tal-Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, se tiġi 
segwita koordinazzjoni mal-azzjonijiet 
diretti taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka.

Or. en

Emenda 1684
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fondi tal-Unjoni f'din l-isfida għalhekk 
se jappoġġaw l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-adattament tal-politiki 
ewlenin tal-Unjoni, b'mod partikolari l-
prijoritajiet tal-Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni u l-
Istrateġija tas-Sigurtà Interna tal-Unjoni, 
inklużi l-politiki dwar il-prevenzjoni u r-
rispons għad-diżastri. Se tiġi segwita 
koordinazzjoni mal-azzjonijiet diretti taċ-
Ċentru Konġunt għar-Riċerka.

Il-fondi tal-Unjoni f'din l-isfida għalhekk 
se jappoġġaw l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-adattament tal-politiki 
ewlenin tal-Unjoni, b'mod partikolari l-
prijoritajiet tal-Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, il-
missjonijiet ċivili fil-qafas tal-politika ta' 
sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK) u
b'attenzjoni partikolari għall-Istat tad-
dritt, il-ġustizzja u r-riforma tas-settur tas-
sigurtà interna, inklużi l-politiki dwar il-
prevenzjoni u r-rispons għad-diżastri. Se 
tiġi segwita koordinazzjoni mal-azzjonijiet 
diretti taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka.

Or. en
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Emenda 1685
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.2 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rispett tal-valuri fundamentali huwa 
element kostituttiv ta' kull riċerka u 
politika effikaċi fil-qasam tas-sigurtà. Ir-
riċerka u t-teknoloġija fil-qasam tas-
sigurtà jistgħu jikkontribwixxu għat-
tnaqqis tar-riskju, iżda t-teknoloġija 
għandha tevita li żżid is-sentiment ta' 
biża' u li tkun strument ta' segregazzjoni 
jew ta' esklużjoni, u għandha tkun 
tirrispetta d-drittijiet tal-bniedem u l-
liġijiet mill-fażi tal-iddisinjar.

Or. en

Emenda 1686
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6 – punt 6.2 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dan il-għan, kwalunkwe riċerka 
marbuta mas-sigurtà se tinvolvi l-
konsultazzjoni tal-Kontrollur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Data, tal-Aġenzija 
tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet 
Fundamentali, tal-Grupp Ewropew dwar 
l-Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji l-
Ġodda, tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u tad-dinja akkademika. B'mod 
partikolari, il-proġetti kollha jridu 
jikkonformaw mad-dritt fis-seħħ u mad-
drittijiet fundamentali bħallikieku r-
riżultati previsti għoddhom jiġu applikati 
llum.
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Emenda 1687
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma' imsieħba
internazzjonali, permezz ta' xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet
organizzazzjonali. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista' jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta' 
politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta' diversi forom ta' 
diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi jew il-
diviżżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma' reġjuni oħra fid-dinja.
B'mod partikolari, dan għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
azzjoni esterna ġenerali tal-Unjoni.
Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi biex 
tiġi rilaxxata l-eċċellenza fir-reġjuni anqas 
żviluppati, biex b'hekk tiżdied il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020.

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma' msieħba
internazzjonali, permezz ta' xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet
organizzattivi. Ir-riċerka fl-istudji 
umanistiċi u fil-qasam tax-xjenzi soċjali 
tirrappreżenta strument fundamentali li 
bih isir progress lejn l-objettivi u l-
prijoritajiet speċifiċi stabbiliti minn 
Orizzont 2020 u ma hemm l-ebda dubju li 
din tiżvolġi rwoll essenzjali fil-ħolqien ta' 
soċjetajiet inklużivi. Ir-riċerka għandha 
tappoġġa lil dawk li jfasslu l-politika fit-
tfassil ta' politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta' diversi forom ta' 
diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi, id-
diskriminazzjonijiet ibbażati fuq is-sess, 
ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon 
jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-
orjentament sesswali, jew id-diviżjonijiet
tas-settur diġitali jew tal-innovazzjoni, u 
ma' reġjuni oħra fid-dinja. B'mod 
partikolari, dan għandu jikkontribwixxi 
għall-implimentazzjoni u l-adattament tal-
istrateġija Ewropa 2020 u l-azzjoni esterna 
ġenerali tal-Unjoni. Għandhom jittieħdu 
miżuri speċifiċi biex tiġi rilaxxata l-
eċċellenza fir-reġjuni anqas żviluppati, 
biex b'hekk tiżdied il-parteċipazzjoni fl-
Orizzont 2020.
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssaħħaħ ir-rwol u l-importanza tax-xjenzi soċjali u umanistiċi fi ħdan il-qafas 
ta' Orizzont 2020, billi tenfasizza l-objettiv tas-"soċjetajiet inklużivi". Tisħaq ukoll fuq il-fatt, 
għal darb'oħra, li kull tip ta' riċerka għandu jkun iggwidat mill-prinċipju tan-
nondistriminazzjoni.

Emenda 1688
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma' imsieħba
internazzjonali, permezz ta' xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet
organizzazzjonali. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista' jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta' 
politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta' diversi forom ta' 
diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi jew il-
diviżżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma' reġjuni oħra fid-dinja. 
B'mod partikolari, dan għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
azzjoni esterna ġenerali tal-Unjoni. 
Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi biex 
tiġi rilaxxata l-eċċellenza fir-reġjuni anqas 
żviluppati, biex b'hekk tiżdied il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020.

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma' msieħba
internazzjonali, permezz ta' xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet 
organizzattivi. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista' jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta' 
politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta' diversi forom ta' 
diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi jew id-
diviżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma' reġjuni oħra fid-dinja. 
B'mod partikolari, dan għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
azzjoni esterna ġenerali tal-Unjoni. 
Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi biex 
tiġi rilaxxata l-eċċellenza fir-reġjuni anqas 
żviluppati, biex b'hekk tiżdied il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020.

F'dan il-każ ir-riċerka fis-setturi tax-
xjenzi soċjali, tal-kultura, tal-kreattività, 
tad-dixxiplini umanistiċi u tal-patrimonju 



PE492.790v01-00 92/161 AM\907850MT.doc

MT

kulturali tista' tiżvolġi rwol importanti. Ir-
riċerka għandha ssostni dawk li jfasslu l-
politika fit-tfassil ta' politiki impenjati fil-
ġlieda kontra l-faqar u tipprevjeni l-
iżvilupp ta' diversi forom ta' diviżjonijiet, 
diskriminazzjonijiet u inugwaljanzi, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi jew id-
diviżjonijiet tas-settur diġitali jew 
innovattiv fis-soċjetajiet Ewropej u fir-
reġjuni l-oħra tad-dinja, u tippromwovi fl-
istess ħin il-kreattività, l-inklużjoni, l-
innovazzjoni, l-aċċess għall-patrimonju 
kulturali u l-preservazzjoni tiegħu. B'mod 
partikolari għandha tikkontribwixxi fl-
implimentazzjoni u fl-adattament tal-
istrateġija Ewropa 2020.

Or. en

Emenda 1689
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma' imsieħba
internazzjonali, permezz ta' xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet
organizzazzjonali. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista' jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta' 
politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta' diversi forom 
ta' diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej,
bħall-inugwaljanzi bejn is-sessi jew il-
diviżżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma' reġjuni oħra fid-dinja.
B'mod partikolari, dan għandu 

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma' msieħba
internazzjonali, permezz ta' xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet
organizzattivi. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista' jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta' 
politiki li jiġġieldu l-faqar u l-esklużjoni 
soċjali fis-soċjetajiet Ewropej, bħan-
nuqqas ta' opportunitajiet indaqs għan-
nisa u l-irġiel, id-diviżjonijiet tas-settur 
diġitali jew tal-innovazzjoni, u ma' reġjuni 
oħra fid-dinja. B'mod partikolari, dan 
għandu jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni u l-adattament tal-
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jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
azzjoni esterna ġenerali tal-Unjoni.
Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi biex 
tiġi rilaxxata l-eċċellenza fir-reġjuni anqas 
żviluppati, biex b'hekk tiżdied il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020.

istrateġija Ewropa 2020 u l-azzjoni esterna 
ġenerali tal-Unjoni. Għandhom jittieħdu 
miżuri speċifiċi biex tiġi rilaxxata l-
eċċellenza fir-reġjuni anqas żviluppati, 
biex b'hekk tiżdied il-parteċipazzjoni fl-
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 1690
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma' imsieħba
internazzjonali, permezz ta' xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet
organizzazzjonali. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista' jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta' 
politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta' diversi forom ta' 
diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi jew il-
diviżżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma' reġjuni oħra fid-dinja.
B'mod partikolari, dan għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
azzjoni esterna ġenerali tal-Unjoni.
Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi biex 
tiġi rilaxxata l-eċċellenza fir-reġjuni anqas 
żviluppati, biex b'hekk tiżdied il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020.

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma' msieħba
internazzjonali, permezz ta' xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet
organizzattivi. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista' jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta' 
politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta' diversi forom ta' 
diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet, 
esklużjonijiet u inugwaljanzi fis-soċjetajiet 
Ewropej, bħall-inugwaljanzi bejn is-sessi, 
l-esklużjoni politika u soċjali, id-
diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess, ir-
razza jew l-oriġini etnika, il-lingwa, ir-
reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà jew 
l-età jew id-diviżjonijiet tas-settur diġitali, 
informattiv, edukattiv jew tal-
innovazzjoni, u ma' reġjuni oħra fid-dinja.
B'mod partikolari, dan għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
azzjoni esterna ġenerali tal-Unjoni.
Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi biex 
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tiġi rilaxxata l-eċċellenza fir-reġjuni anqas
żviluppati, biex b'hekk tiżdied il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 1691
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma' imsieħba
internazzjonali, permezz ta' xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet 
organizzazzjonali. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista' jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta' 
politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta' diversi forom ta' 
diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi jew il-
diviżżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma' reġjuni oħra fid-dinja. 
B'mod partikolari, dan għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
azzjoni esterna ġenerali tal-Unjoni. 
Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi biex 
tiġi rilaxxata l-eċċellenza fir-reġjuni anqas 
żviluppati, biex b'hekk tiżdied il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020.

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma' msieħba
internazzjonali, permezz ta' xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet
organizzattivi. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista' jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta' 
politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta' diversi forom ta' 
diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi jew id-
diviżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma' reġjuni oħra fid-dinja. 
B'mod partikolari, dan għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
azzjoni esterna ġenerali tal-Unjoni. 
Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi biex 
tiġi rilaxxata l-eċċellenza fir-reġjuni anqas 
żviluppati, biex b'hekk tiżdied il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020.
Għandhom isiru sforzi speċjali favur ir-
riċerka dwar l-effetti tal-faqar fost it-tfal u 
tal-esklużjoni taż-żgħażagħ mis-suq tax-
xogħol.

Or. en
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Emenda 1692
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma' imsieħba
internazzjonali, permezz ta' xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet 
organizzazzjonali. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista' jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta' 
politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta' diversi forom ta' 
diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi jew il-
diviżżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma' reġjuni oħra fid-dinja. 
B'mod partikolari, dan għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
azzjoni esterna ġenerali tal-Unjoni. 
Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi biex 
tiġi rilaxxata l-eċċellenza fir-reġjuni anqas 
żviluppati, biex b'hekk tiżdied il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020.

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma' msieħba
internazzjonali, permezz ta' xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet
organizzattivi. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista' jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta' 
politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta' diversi forom ta' 
diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi jew id-
diviżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma' reġjuni oħra fid-dinja. 
B'mod partikolari, dan għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
azzjoni esterna ġenerali tal-Unjoni. 
Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi biex 
tiġi rilaxxata l-eċċellenza fir-reġjuni anqas 
żviluppati, biex b'hekk tiżdied il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020. L-
attivitajiet tal-IET u tal-Komunitajiet ta' 
Konoxxenza u Innovazzjoni tiegħu 
għandhom jikkontribwixxu fit-tixrid tal-
eċċellenza kif ukoll it-twessigħ tal-
parteċipazzjoni.

Or. en

Emenda 1693
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma' imsieħba
internazzjonali, permezz ta' xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet
organizzazzjonali. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista' jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta' 
politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta' diversi forom ta' 
diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi jew il-
diviżżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma' reġjuni oħra fid-dinja.
B'mod partikolari, dan għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
azzjoni esterna ġenerali tal-Unjoni.
Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi biex 
tiġi rilaxxata l-eċċellenza fir-reġjuni anqas 
żviluppati, biex b'hekk tiżdied il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020.

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma' msieħba
internazzjonali, permezz ta' xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet
organizzattivi. Hawnhekk ir-riċerka fil-
qasam tax-xjenzi soċjali u r-riċerka fl-
istudji umanistiċi jiżvolġu rwol ta' gwida.
Ir-riċerka għandha tappoġġa lil dawk li 
jfasslu l-politika fit-tfassil ta' politiki li 
jiġġieldu l-faqar u ma jippermettux l-
iżvilupp ta' diversi forom ta' diviżjonijiet, 
diskriminazzjonijiet u inugwaljanzi fis-
soċjetajiet Ewropej, bħall-inugwaljanzi 
bejn is-sessi jew id-diviżjonijiet tas-settur 
diġitali jew tal-innovazzjoni, u ma' reġjuni 
oħra fid-dinja. B'mod partikolari, dan 
għandu jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni u l-adattament tal-
istrateġija Ewropa 2020 u l-azzjoni esterna 
ġenerali tal-Unjoni. Għandhom jittieħdu 
miżuri speċifiċi biex tiġi rilaxxata l-
eċċellenza fir-reġjuni anqas żviluppati, 
biex b'hekk tiżdied il-parteċipazzjoni fl-
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 1694
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma' imsieħba
internazzjonali, permezz ta' xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet 
organizzazzjonali. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista' jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta' 
politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta' diversi forom ta' 
diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi jew il-
diviżżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma' reġjuni oħra fid-dinja. 
B'mod partikolari, dan għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
azzjoni esterna ġenerali tal-Unjoni. 
Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi biex 
tiġi rilaxxata l-eċċellenza fir-reġjuni anqas 
żviluppati, biex b'hekk tiżdied il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020.

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma' msieħba
internazzjonali, permezz ta' xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet
organizzattivi u soċjali. Hawnhekk ir-
riċerka fl-istudji umanistiċi, inklużi x-
xjenzi soċjali u politiċi, tiżvolġi rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta' 
politiki li jiġġieldu l-faqar, il-kunflitti, il-
gwerer, u ma jippermettux l-iżvilupp ta' 
diversi forom ta' diviżjonijiet, 
diskriminazzjonijiet u inugwaljanzi fis-
soċjetajiet Ewropej, bħall-inugwaljanzi 
bejn is-sessi jew id-diviżjonijiet tas-settur 
diġitali jew tal-innovazzjoni, u ma' reġjuni 
oħra fid-dinja. B'mod partikolari, dan 
għandu jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni u l-adattament tal-
istrateġija Ewropa 2020 u l-azzjoni esterna 
ġenerali tal-Unjoni. Għandhom jittieħdu 
miżuri speċifiċi biex tiġi rilaxxata l-
eċċellenza fir-reġjuni anqas żviluppati, 
biex b'hekk tiżdied il-parteċipazzjoni fl-
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 1695
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma' imsieħba

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma' msieħba
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internazzjonali, permezz ta' xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet 
organizzazzjonali. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista' jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta' 
politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta' diversi forom ta' 
diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi jew il-
diviżżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma' reġjuni oħra fid-dinja. 
B'mod partikolari, dan għandu
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
azzjoni esterna ġenerali tal-Unjoni. 
Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi biex 
tiġi rilaxxata l-eċċellenza fir-reġjuni anqas 
żviluppati, biex b'hekk tiżdied il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020.

internazzjonali, permezz ta' xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet
organizzattivi. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista' jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta' 
politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta' diversi forom ta' 
diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi, id-
diskriminazzjoni tal-persuni 
b'diżabbiltajiet jew id-diviżjonijiet tas-
settur diġitali jew tal-innovazzjoni, u ma' 
reġjuni oħra fid-dinja. B'mod partikolari, 
dan għandu jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni u l-adattament tal-
istrateġija Ewropa 2020 u l-azzjoni esterna 
ġenerali tal-Unjoni. Għandhom jittieħdu 
miżuri speċifiċi biex tiġi rilaxxata l-
eċċellenza fir-reġjuni anqas żviluppati, 
biex b'hekk tiżdied il-parteċipazzjoni fl-
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 1696
Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll l-inklużjoni soċjali, ekonomika u 
politika u d-dinamiżmu pożittiv 
interkulturali fl-Ewropa u ma' imsieħba
internazzjonali, permezz ta' xjenza mill-
aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet 
organizzazzjonali. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista' jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta' 

Il-mira hija li jiżdiedu s-solidarjetà kif 
ukoll il-koeżjoni soċjali, l-inklużjoni
ekonomika u politika u d-dinamiżmu 
pożittiv interkulturali fl-Ewropa u ma'
msieħba internazzjonali, permezz ta' xjenza 
mill-aktar avvanzata u interdixxiplinarjetà, 
avvanzi teknoloġiċi u innovazzjonijiet
organizzattivi. Hawnhekk ir-riċerka fl-
istudji umanistiċi jista' jkollha rwol 
importanti. Ir-riċerka għandha tappoġġa lil 
dawk li jfasslu l-politika fit-tfassil ta' 
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politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta' diversi forom ta' 
diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi jew il-
diviżżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma' reġjuni oħra fid-dinja. 
B'mod partikolari, dan għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
azzjoni esterna ġenerali tal-Unjoni. 
Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi biex 
tiġi rilaxxata l-eċċellenza fir-reġjuni anqas 
żviluppati, biex b'hekk tiżdied il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020.

politiki li jiġġieldu l-faqar u ma 
jippermettux l-iżvilupp ta' diversi forom ta' 
diviżjonijiet, diskriminazzjonijiet u 
inugwaljanzi fis-soċjetajiet Ewropej, bħall-
inugwaljanzi bejn is-sessi jew id-
diviżjonijiet tas-settur diġitali jew tal-
innovazzjoni, u ma' reġjuni oħra fid-dinja. 
B'mod partikolari, dan għandu 
jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-
adattament tal-istrateġija Ewropa 2020 u l-
azzjoni esterna ġenerali tal-Unjoni. 
Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi biex 
tiġi rilaxxata l-eċċellenza fir-reġjuni anqas 
żviluppati, biex b'hekk tiżdied il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-objettiv speċifiku "Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u riflessivi", ta' min li dak 
li jkun jenfasizza l-bżonn ta' riċerka dwar id-dinamika wara l-inklużjoni, l-esklużjoni u s-
solidarjetà, bħala eżempji tajbin tal-importanza tad-dixxiplini umanistiċi. Prospettiva 
importanti f'dan ir-rigward hija rappreżentata mill-inklużjoni ta' soluzzjonijiet ICT bl-iskop 
ta' tisħiħ tal-parteċipazzjoni demokratika. Għal dan il-għan, ambitu importanti ta' riċerka 
huwa kkostitwit mill-modi ta' integrazzjoni tat-teknoloġiji ICT fil-livelli kollha tas-sistemi ta' 
edukazzjoni Ewropej. F'din l-isfidi għalhekk it-tagħlim imsaħħaħ bit-teknoloġija għandu jiġu 
inkluż.

Emenda 1697
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bil-għan li tingħalaq id-diviżjoni eżistenti 
bejn ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-Istati 
Membri u fl-Ewropa, se jkunu żviluppati 
komplementarjetajiet u sinġerġiji stretti 
mal-Fondi Strutturali, kemm lejn 'il fuq 
(żvilupp tal-kapaċitajiet fuq livell tal-Istati 
Membri biex ikunu ppreparati aħjar biex 
jipparteċipaw f'Orizzont 2020), kif ukoll 
lejn 'l isfel (sfruttament u tixrid tar-
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riżultati tar-riċerka u tal-innovazzjoni li 
ġejjin minn Orizzont 2020). Meta jkun 
possibbli, se tkun promossa l-
interoperabbiltà bejn iż-żewġ strumenti. 
Il-finanzjamenti kumulattivi jew 
kombinati se jkun imħeġġa.
F'dan il-kuntest, l-interventi se jimmiraw 
lejn l-isfruttament totali tar-riżorsi tat-
talent Ewropew biex b'hekk jiġi ottimizzat 
l-impatt ekonomiku u soċjali tar-riċerka u 
tal-innovazzjoni, u se jkunu distinti mill-
politiki u mill-interventi tal-fondi tal-
politika ta' koeżjoni u fl-istess ħin 
komplementari magħhom.  Dawn l-
interventi jinkludu:
(a) Tqiegħed f'kollegament u 
f'kompetizzjoni l-istituti emerġenti, iċ-
ċentri ta' eċċellenza u r-reġjuni 
innovattivi ta' żoni, reġjuni jew Stati 
Membri inqas żviluppati mal-
kontropoartijiet tagħhom ta' pajjiżi 
Ewropej rinomati oħrajn f'livell 
internazzjonali. Dan se jinvolvi r-
raggruppament ta' istituti jew 
dipartimenti ta' riċerka eċċellenti u tal-
kontropartijiet tagħhom ta' żoni u reġjuni 
inqas żviluppati, ġemellaġġi bi skambji ta' 
persunal, konsulenza u assistenza ta' 
esperti u l-iżvilupp ta' strateġiji konġunti 
għall-ħolqien ta' ċentri ta' eċċellenza. 
Dawn jistgħu jkunu sostnuti mill-fondi 
tal-politika ta' koeżjoni fir-reġjuni l-inqas 
żviluppati. Sejra titqies il-possibbiltà li 
jiġu stabbiliti kollegamenti ma' 
raggruppamenti tal-innovazzjoni u tiġi 
rikonoxxuta l-eċċellenza fir-reġjuni l-
inqas żviluppati, anki permezz ta' verifiki 
inter pares u l-għoti ta' "tikketti ta' 
eċċellenza" lill-istituti li jissodisfaw l-
istandards internazzjonali.
(b) Stabbiliment sa 40 "Kattedra tal-
ŻER" biex jattiraw akkademiċi ta' livel 
għoli fl-istituti jew fid-dipartimenti 
b'potenzjal ċar ta' eċċellenza xjentifika, 
bil-għan li dawn l-istituti jiġu megħjuna 
jwettqu bis-sħiħ dan il-potenzjal u joħolqu 
b'hekk kundizzjonijiet ta' parità għar-
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riċerka u l-innovazzjoni fiż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka.  Dan se jinkludi 
forom ta' appoġġ istituzzjonali intiżi li 
joħolqu ambjent ta' riċerka kompetittiv u 
l-kundizzjonijiet neċessarji biex jattiraw, 
iżommu u jippermettu l-iżvilupp tal-aħjar 
talenti ta' riċerka fl-ambitu ta' dawn l-
istituti.
(c) Għoti ta' "tikketta ta' eċċellenza" lil 
proposti ta' proġetti ŻER, Marie 
Sklodowska-Curie jew kollaborattivi li 
rċevew valutazzjoni pożittiva iżda li ma 
setgħux jibbenefikaw minn finanzjamenti 
minħabba r-restrizzjonijiet tal-baġit. Il-
fondi nazzjonali u reġjonali jafu jkunu 
b'hekk imħeġġa jikkontribwixxu għall-
finanzjament ta' tali proġetti li, minkejja li 
jissodisfaw il-kriterji ta' eċċellenza, ma 
jistgħux jibbenefikaw minn fondi 
minħabba n-nuqqas ta' fondi Ewropej.
(d) Għoti ta' "tikketta ta' eċċellenza" lil 
proġetti mlestija biex jiġi faċilitat il-
finanzjament tas-segwitu (pereżempju, 
proġetti pilota, proġetti ta' dimostrazzjoni 
jew valorizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka) min-naħa ta' sorsi nazzjonali jew 
reġjonali.
(e) Attribuzzjoni ta' "Għotjiet ta' Ritorn" 
taż-ŻER lil riċerkaturi li attwalment 
jiżvolġu l-attivitajiet tagħhom barra mill-
Ewropa u li jixtiequ jaħdmu fl-Ewropa.
(f) Sostenn lil ftehimiet komplementari 
bejn l-organizzazzjonijiet benefiċjarji ta' 
proġetti ta' riċerka ta' tip kollaborattiv u 
entitajiet u organizzazzjonijiet oħra 
stabbilit l-aktar f'pajjiżi differenti minn 
dawk direttament involuti fil-proġett, bl-
objettiv speċifiku li jinħolqu 
opportunitajiet ta' taħriġ (partikolarment 
postijiet ta' dottorat u postdottorat).
(g) Tisħiħ tan-netwerks ta' suċċess li 
jimmiraw li jistabbilixxu netwerks 
istituzzjonali ta' livell għoli fil-qasam tar-
riċerka u tal-innovazzjoni. Attenzjoni 
partikolari se tingħata lil COST, bil-għan 
li jiġu promossi attivitajiet intiżi li 
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jidentifikaw u jikkollegaw bejniethom in-
"niċeċ ta' eċċellenza" (komunitajiet 
xjentifiċi ta' livell għoli u riċerkaturi fil-
bidu tal-karriera tagħha) fl-Ewropa 
kollha.
(h) Żvilupp ta' mekkaniżmi speċifiċi ta' 
taħriġ dwar il-modi ta' parteċipazzjoni 
f'Orizzont 2020, billi jiġu sfruttati bis-sħiħ 
in-netwerks eżistenti bħall-Punti ta' 
Kuntatt Nazzjonali.
(i) Tqiegħed għad-dispożizzjoni ta' boroż 
ta' dottorat u postdottorat, kif ukoll boroż 
ta' taħriġ avvanzat li jippermettu lill-
inġiniera jaċċedu għall-infrastrutturi 
kollha ta' riċerka tal-Ewropa, inklużi 
dawk ġestiti minn organizzazzjonijiet 
xjentifiċi internazzjonali.
(j) Sostenn lill-iżvilupp u lill-monitoraġġ 
ta' strateġiji ta' speċjalizzazzjoni 
intelliġenti. Se jkun żviluppat 
mekkaniżmu ta' sostenn tal-politiki u se 
jkun aġevolat it-tagħlim tal-politiki f'livell 
reġjonali permezz ta' valutazzjonijiet 
internazzjonali inter pares u l-
kondiviżjoni tal-aħjar prattiki.
(k) Ħolqien ta' suq online fejn jiġu 
reklamati d-drittijiet ta' proprjetà 
intellettwali bl-iskop jitlaqqgħu flimkien 
id-detenturi u l-utenti tad-drittijiet ta' 
proprjetà intellettwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda ġejja mir-rapport Carvalho, iżda tistabbilixxi għadd preċiż ta' kattedri taż-ŻER; 
huwa importanti li dawn ikunu ta' kwalità għolja.

Emenda 1698
Luigi Berlinguer

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiġi promoss it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv;

(a) mekkaniżmi intiżi li jippromwovu 
tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, 
fid-dawl tal-eteroġenejtà kulturali 
Ewropea;

Or. en

Emenda 1699
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiġi promoss it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv;

(a) jiġi promoss it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv, b'analiżi tad-
dgħufijiet tal-mudell ekonomiku attwali;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan il-qasam ta' attività tiġi definita aħjar billi tintalab analiżi tal-mudell ekonomiku attwali.

Emenda 1700
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jitnaqqsu d-disparitajiet bejn reġjuni 
fl-Ewropa u d-disparitajiet ma' reġjuni 
oħrajn tad-dinja;

Or. en
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Emenda 1701
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jinbnew soċjetajiet robusti u inklużivi 
fl-Ewropa;

(b) jinbnew soċjetajiet robusti u inklużivi 
fl-Ewropa, li fihom jiġi inkoraġġit il-
ħolqien ta' kuxjenza Ewropea komuni;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiġi inkoraġġita l-kuxjenza komuni bil-għan li tinbena soċjetà reżistenti u 
inklużiva.

Emenda 1702
Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 2 – punt b – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) nissuġġerixxu wkoll li f'din l-attività tiġi 
inkluża r-riċerka dwar it-turiżmu, l-
ekonomija tal-esperjenza u l-patrimonju 
kulturali. Pereżempju, it-turiżmu u l-
patrimonju kulturali tagħna jiżvolġu rwol 
importanti fil-bini ta' identità Ewropea u 
għalhekk huwa essenzjali li jinstab kif it-
turiżmu, pereżempju, jiddetermina l-mod 
li bih inqisu lilna nfusna;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka dwar it-turiżmu, l-ekonomija tal-esperjenza u l-istudji kulturali jiżvolġu rwol fl-
objettiv rappreżentat minn Ewropa inklużiva. Dawn l-oqsma kollha għandhom rwol ċentrali 
fil-ħolqien ta' identità Ewropea u għalhekk huwa importanti li jiġi stabbilit kif it-turiżmu, 
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pereżempju, jiddetermina l-mod li bih iċ-ċittadini tagħna jqisu lilhom infushom u lill-oħrajn.

Emenda 1703
Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 2 – punt b – punt ii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) għandha tingħata attenzjoni partikolari 
wkoll lill-progress teknoloġiku orjentat 
lejn l-utenti li jippermetti titjib radikali 
f'termini ta' faċilità tal-użu tas-
soluzzjonijiet ICT;

Or. en

Emenda 1704
Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 2 – punt b – punt iii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) dan se jeħtieġ ukoll fehim aħjar tal-
mod li bih l-ICT tista' ttejjeb il-proċessi ta' 
tagħlim fil-livelli kollha tas-sistemi 
edukattivi Ewropej;

Or. en

Emenda 1705
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jinbnew memorja u identità u jiġi 
promoss skambju kulturali;

Or. en

Emenda 1706
Britta Thomsen

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jissaħħaħ ir-rwol tal-Ewropa bħala attur 
globali;

(c) jissaħħaħ ir-rwol tal-Ewropa bħala attur 
globali. L-importanza ġeopolitika, 
ambjentali u kulturali taż-żoni artiċi 
x'aktarx se tibqa' tiżdied fis-snin li ġejjin, 
b'hekk jiġi enfasizzat il-bżonn li tissaħħaħ 
ir-riċerka Artika umanistika bil-għan li 
jitjieb il-fehim tal-iżvilupp u tat-tibdil 
rapidi li dawn is-soċjetajiet, kulturi u żoni 
ġeografiċi jirreġistraw attwalment;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li jinftiehem u jissaħħaħ ir-rwol tal-Ewropa fix-xena dinjija, huwa wkoll importanti 
li jsir riferiment lir-riċerka fis-settur tax-xjenzi umani u soċjali fl-Artiku. F'dawn is-snin l-
importanza ġeopolitika tar-reġjun Artiku żdiedet. Dan jagħmel dejjem iktar importanti l-
fehim tat-tibdil radikali soċjali u kulturali li ż-żoni Artiċi jirreġistraw attwalment. Ir-riċerka 
Artika Daniża fil-qasam tax-"Xjenzi soċjoekonomiċi u umanistiċi" (SSH) tokkupa pożizzjoni 
importanti li tista' tagħti ideat u soluzzjoni prezzjużi fir-rigward ta' din l-isfida.

Emenda 1707
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jissaħħaħ ir-rwol tal-Ewropa bħala attur 
globali;

(c) jissaħħaħ ir-rwol tal-Ewropa bħala attur 
globali speċjalment fir-rigward tal-
prevenzjoni tal-kunflitti, tal-ġestjoni tal-
kriżijiet ċivili, tal-medjazzjoni, tad-djalogu 
u tal-konsolidament tal-paċi;

Or. en

Emenda 1708
Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) tinxtered l-eċċellenza u titwessa' l-
parteċipazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżistu diskrepanzi fil-livell tal-parteċipazzjoni mhux biss bejn l-Istati Membri, iżda wkoll 
bejn ir-reġjuni u fi ħdanhom stess. Il-livell ta' preparazzjoni fix-xjenza, teknoloġija, inġinerija 
u matematika (STEM) jista' jvarja notevolment anki fi ħdan ir-reġjuni. Il-kwistjoni tat-tixrid 
tal-eċċellenza u tat-twessigħ tal-parteċipazzjoni għandha għalhekk titqies bħala sfida tas-
soċjetà.

Emenda 1709
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3.2. Soċjetajiet innovattivi imħassar
Il-mira hija li jiġi mrawwem l-iżvilupp 
tas-soċjetajiet u l-politiki innovattivi fl-
Ewropa permezz tal-involviment taċ-
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ċittadini, l-impriżi u l-utenti fir-riċerka u 
l-innovazzjoni u l-promozzjoni ta' politiki 
koordinati ta' riċerka u innovazzjoni fil-
kuntest tal-globalizzazzjoni. Se jingħata 
appoġġ partikolari għall-iżvilupp taż-ŻER 
u l-iżvilupp ta' kundizzjonijiet ta' qafas 
għall-innovazzjoni.
Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun 
li:
(a) jissaħħu l-bażi ta' evidenza u l-appoġġ 
għall-Unjoni tal-Innovazzjoni u ż-ŻER.
(b) jiġu esplorati forom ġodda ta' 
innovazzjoni, inklużi l-innovazzjoni 
soċjali u l-kreattività;
(c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà fir-
riċerka u l-innovazzjoni;
(d) tiġi promossa kooperazzjoni koerenti u 
effettiva ma' pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 1710
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġi mrawwem l-iżvilupp tas-
soċjetajiet u l-politiki innovattivi fl-Ewropa 
permezz tal-involviment taċ-ċittadini, l-
impriżi u l-utenti fir-riċerka u l-
innovazzjoni u l-promozzjoni ta' politiki 
koordinati ta' riċerka u innovazzjoni fil-
kuntest tal-globalizzazzjoni. Se jingħata 
appoġġ partikolari għall-iżvilupp taż-ŻER 
u l-iżvilupp ta' kundizzjonijiet ta' qafas 
għall-innovazzjoni.

Il-mira hija li jiġi mrawwem l-iżvilupp tas-
soċjetajiet u l-politiki innovattivi fl-Ewropa 
permezz tal-involviment taċ-ċittadini, l-
impriżi u l-utenti fir-riċerka u l-
innovazzjoni u l-promozzjoni ta' politiki 
koordinati ta' riċerka u innovazzjoni fil-
kuntest tal-globalizzazzjoni. Il-ħolqien ta' 
soċjetà innovattiva jeħtieġ li ż-żgħażagħ 
jingħataw edukazzjoni solida, adegwata 
għall-eżiġenzi tad-dinja moderna. Barra 
minn hekk, ma nistgħux ninjoraw il-
bżonn dejjem ikbar ta' tagħlim tul il-ħajja, 
aspett li jirrigwarda s-soċjetà kollha 
kemm hi.  Din il-kwistjoni se toħloq sfidi 



AM\907850MT.doc 109/161 PE492.790v01-00

MT

ġodda, partikolarment għall-
istituzzjonijiet pubbliċi, billi ż-żamma ta' 
sistematiċità tal-istudji skolastiċi 
tirrappreżenta prerekwiżit għall-ħolqien 
ta' strateġiji moderni ta' żvilupp intiżi li 
jibnu ekonomija kompetittiva fl-Ewropa 
bbażata fuq l-għarfien.
Se jingħata appoġġ partikolari għall-
iżvilupp taż-ŻER u l-iżvilupp ta' 
kundizzjonijiet ta' qafas għall-
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 1711
Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġi mrawwem l-iżvilupp tas-
soċjetajiet u l-politiki innovattivi fl-Ewropa 
permezz tal-involviment taċ-ċittadini, l-
impriżi u l-utenti fir-riċerka u l-
innovazzjoni u l-promozzjoni ta' politiki 
koordinati ta' riċerka u innovazzjoni fil-
kuntest tal-globalizzazzjoni. Se jingħata 
appoġġ partikolari għall-iżvilupp taż-ŻER 
u l-iżvilupp ta' kundizzjonijiet ta' qafas 
għall-innovazzjoni.

Il-mira hija li jiġi mrawwem l-iżvilupp tas-
soċjetajiet u l-politiki innovattivi fl-Ewropa 
permezz tal-involviment taċ-ċittadini, l-
impriżi u l-utenti fir-riċerka u l-
innovazzjoni, tal-promozzjoni ta' politiki 
koordinati ta' riċerka u innovazzjoni fil-
kuntest tal-globalizzazzjoni u permezz tal-
istudju u l-valorizzazzjoni tal-patrimonju 
kulturali Ewropew, billi jsir enfasi 
partikolari fuq l-importanza tat-
tradizzjonijiet u tal-identitajiet nazzjonali 
u reġjonali u tal-interazzjoni tagħhom. Se 
jingħata appoġġ partikolari għall-iżvilupp 
taż-ŻER u l-iżvilupp ta' kundizzjonijiet ta' 
qafas għall-innovazzjoni.

Or. it

Emenda 1712
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġi mrawwem l-iżvilupp tas-
soċjetajiet u l-politiki innovattivi fl-Ewropa 
permezz tal-involviment taċ-ċittadini, l-
impriżi u l-utenti fir-riċerka u l-
innovazzjoni u l-promozzjoni ta' politiki 
koordinati ta' riċerka u innovazzjoni fil-
kuntest tal-globalizzazzjoni. Se jingħata 
appoġġ partikolari għall-iżvilupp taż-ŻER 
u l-iżvilupp ta' kundizzjonijiet ta' qafas 
għall-innovazzjoni.

Il-mira hija li jiġi mrawwem l-iżvilupp tas-
soċjetajiet u l-politiki innovattivi fl-Ewropa 
permezz tal-involviment taċ-ċittadini, l-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
impriżi u l-utenti fir-riċerka u l-
innovazzjoni u l-promozzjoni ta' politiki 
koordinati ta' riċerka u innovazzjoni fil-
kuntest tal-globalizzazzjoni. Se jingħata 
appoġġ partikolari għall-iżvilupp taż-ŻER 
u l-iżvilupp ta' kundizzjonijiet ta' qafas 
għall-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 1713
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġi mrawwem l-iżvilupp tas-
soċjetajiet u l-politiki innovattivi fl-Ewropa 
permezz tal-involviment taċ-ċittadini, l-
impriżi u l-utenti fir-riċerka u l-
innovazzjoni u l-promozzjoni ta' politiki 
koordinati ta' riċerka u innovazzjoni fil-
kuntest tal-globalizzazzjoni. Se jingħata 
appoġġ partikolari għall-iżvilupp taż-ŻER 
u l-iżvilupp ta' kundizzjonijiet ta' qafas 
għall-innovazzjoni.

Il-mira hija li jiġi mrawwem l-iżvilupp tas-
soċjetajiet u l-politiki innovattivi fl-Ewropa 
permezz tal-involviment taċ-ċittadini, 
inklużi l-persuni b'diżabbiltajiet, l-impriżi 
u l-utenti fir-riċerka u l-innovazzjoni u l-
promozzjoni ta' politiki koordinati ta' 
riċerka u innovazzjoni fil-kuntest tal-
globalizzazzjoni. Se jingħata appoġġ 
partikolari għall-iżvilupp taż-ŻER u l-
iżvilupp ta' kundizzjonijiet ta' qafas għall-
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 1714
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
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Caspary, Konrad Szymański, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Xjenza u soċjetà:
Il-mira hija l-promozzjoni tad-djalogu 
bejn ix-xjenza u s-soċjetà biex iċ-ċittadini 
jifhmu l-mekkaniżmu u l-iżvilupp tax-
xjenza u l-ixjenzjati jifhmu aħjar il-limiti 
neċessarji tal-attivitajiet tagħhom. Il-
politika Ewropea fil-qasam tar-riċerka se 
jkollha suċċess biss jekk is-soċjetà 
Ewropea u l-Istati Membri se jkunu 
konvinti mir-rispett ta' limiti etiċi varji u 
ġustifikati.
– Il-qalba tal-attivitajiet hija kkostitwita 
mit-tisħiħ tad-djalogu bejn ix-xjenzjati u 
l-bqija tas-soċjetà
– Riflessjoni kritika dwar l-attivitajiet ta' 
riċerka, intiża li tiddefinixxi l-punti ta' 
riferiment għal riċerka etikament soda, 
b'kunsiderazzjoni xierqa lid-drittijiet 
fundamentali.

Or. en

Emenda 1715
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) tinftiehem, tissaħħaħ u tiġi promossa 
l-innovazzjoni soċjali bħala approċċ 
multidixxiplinari għar-riċerka;

Or. en
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Emenda 1716
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiġu esplorati forom ġodda ta' 
innovazzjoni, inklużi l-innovazzjoni soċjali 
u l-kreattività;

(b) jiġu esplorati forom ġodda ta' 
innovazzjoni, b'enfasi partikolari fuq l-
innovazzjoni soċjali u l-kreattività;

Or. en

Emenda 1717
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiġu esplorati forom ġodda ta' 
innovazzjoni, inklużi l-innovazzjoni soċjali 
u l-kreattività;

(b) jiġu esplorati forom ġodda ta' 
innovazzjoni, inklużi l-innovazzjoni soċjali 
u l-kreattività bil-għan jimtela d-distakk 
bejn ix-xjenzi naturali u x-xjenzi soċjali;

Or. en

Emenda 1718
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) issir riċerka u jitqabblu l-proċessi li 
jagħtu kuntest favorevoli għall-kreattività 
u l-innovazzjoni;
Il-mira hija s-sostenn għall-eċċellenza 
kreattiva u imprenditojali tal-Ewropa u l-
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kapaċità tagħha li ttejjeb il-kompetittività 
inkwantu wieħed mir-raggruppamenti 
industrijali prinċipali fl-Ewropa, li 
jwassal għal kapaċità ġdida ta' attrazzjoni 
tal-investimenti, partikolarment għall-
SMEs, għat-tkabbir ta' setturi kreattivi 
b'teknoloġija għolja u għall-innovazzjoni 
ta' sistemi industrijali tradizzjonali, 
f'setturi fundamentali għall-ekonomija 
Ewropea, bħad-Design & Content u s-
setturi awdjoviżiv, tax-xandir u artistiku.

Or. en

Emenda 1719
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà fir-
riċerka u l-innovazzjoni;

(c) titwettaq xjenza ma' u għas-soċjetà;

Or. en

Emenda 1720
Francisco Sosa Wagner

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà fir-
riċerka u l-innovazzjoni;

(c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà fir-
riċerka u l-innovazzjoni, bil-promozzjoni 
tal-konsultazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili;

Or. es



PE492.790v01-00 114/161 AM\907850MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Fil-qafas tal-objettiv "Soċjetajiet innovattivi", titfakkar l-importanza tas-soċjetà ċivili u l-fatt 
li l-organizzazzjonijiet tagħha jeħtieġu jkunu involuti f'dawn l-oqsma ta' attività. 

Emenda 1721
Marisa Matias

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà fir-
riċerka u l-innovazzjoni;

(c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà fir-
riċerka u l-innovazzjoni bil-għan li 
titwettaq ix-xjenza ma' u għas-soċjetà;

Or. en

Emenda 1722
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà fir-
riċerka u l-innovazzjoni;

(c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà fir-
riċerka u l-innovazzjoni; tiżdied il-
kunsiderazzjoni pubblika tax-xjenza;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perċezzjoni tal-importanza tax-xjenza hija fattur importanti għas-soċjetà.

Emenda 1723
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà fir-
riċerka u l-innovazzjoni;

(c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà fir-
riċerka u l-innovazzjoni; tiżdied il-
kunsiderazzjoni pubblika tax-xjenza;

Or. en

Emenda 1724
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà fir-
riċerka u l-innovazzjoni;

(c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà fir-
riċerka u l-innovazzjoni, bil-konsultazzjoni 
mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;

Or. en

Emenda 1725
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà fir-
riċerka u l-innovazzjoni;

(c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà fir-
riċerka u l-innovazzjoni, bl-inklużjoni tal-
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;

Or. en

Emenda 1726
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà fir-
riċerka u l-innovazzjoni;

(c) jiġi żgurat l-involviment tas-soċjetà u l-
parteċipazzjoni fir-riċerka u l-
innovazzjoni;

Or. en

Emenda 1727
Antonio Cancian

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) isir studju, konservazzjoni u 
valorizzazzjoni tal-patrimonju kulturali, 
fiżiku u mhux fiżiku, tat-tradizzjonijiet 
nazzjonali u reġjonali, tal-interazzjoni 
tagħhom u tal-opportunitajiet li dawn l-
elementi jirrappreżentaw biex isaħħu l-
koeżjoni soċjali u jiżviluppaw identità 
Ewropea kondiviża;

Or. it

Emenda 1728
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ikun hemm kreattività intelliġenti u 
parteċipazzjoni kollettiva fis-soċjetà; il-
mira speċifika hija l-aċċelerazzjoni tat-
tixrif ta' proċessi u servizzi innovattivi 
bbażati fuq it-teknoloġiji għal soċjetà 
kreattiva u intelliġenti;
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Or. en

Emenda 1729
Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – paragrafu 2 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) jingħata sostenn lill-esperjenza 
kulturali u lill-identità Ewropea. Is-settur 
tal-esperjenzi kulturali huwa qasam li 
jista' jkun sfruttat b'mod aktar vantaġġuż 
għat-teknoloġiji tal-futur u l-inizjattivi 
proposti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-azzjonijiet huma neċessarji biex jiġu implimentati l-ideat preċedenti b'mod attiv, 
espressi fil-paragrafu 1 bħala viżjoni ġenerali; din il-verżjoni hija segwita mill-
implimentazzjoni konkreta permezz tal-azzjonijiet (ba), (da) u (db).

Emenda 1730
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3.2 Soċjetajiet li jirrispettaw il-
patrimonju kulturali tagħhom u 
jippromwovu l-valorizzazzjoni ekonomika 
tiegħu
Minkejja li l-patrimonju kulturali 
jirrappreżenta wieħed mis-setturi l-aktar 
promettenti tal-ekonomija Ewropea għall-
futur qrib, jeżistu ostakli teknoloġiċi, 
soċjali u kulturali li għad iridu jiġu 
megħluba.
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Objettivi speċifiċi:
– Promozzjoni tar-riċerka għall-finijiet 
tal-konservazzjoni u tal-ħarsien tal-
patrimonju kulturali
– Żvilupp ta' mudelli ekonomiċi u metodi 
ta' valutazzjoni tal-aspetti soċjoekonomiċi 
tal-patrimonju kulturali

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-ekonomija Ewropea hija strettament marbuta mal-kultura – is-settur kulturali u kreattiv 
jiġgenera fatturat ta' aktar minn EUR 654 biljun, li jirrappreżenta 2.6 % tal-PDG u li f'dawn 
l-aħħar snin irreġistra tkabbir ta' 12.3 %. Il-patrimonju kulturali huwa marbut ma' attivitajiet 
ekonomiċi oħrajn, bħat-turiżmu. It-teknoloġiji l-ġodda huma neċessarji għall-promozzjoni tal-
kompetittività tal-impriżi Ewropej involuti fil-patrimonju kulturali. Huwa essenzjali li fl-
ambitu tal-Programm Qafas li jmiss jitwettqu attivitajiet ta' riċerka intiżi li solvu l-problemi 
assoċjati mal-ħarsien tal-patrimonju kulturali.

Emenda 1731
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3.3. Soċjetajiet siguri imħassar
Il-mira hija li jiġu appoġġati politiki tal-
Unjoni għas-sigurtà interna u esterna u li 
tiġi żgurata ċibersigurtà, fiduċja u 
privatezza fis-Suq Uniku Diġitali, filwaqt 
li fl-istess ħin titjib il-kompetittività tas-
sigurtà tal-Unjoni, l-ICT u l-industriji tas-
servizzi. Dan se jsir billi jiġu żviluppati 
teknoloġiji u soluzzjonijiet innovattivi li 
jindirizzaw nuqqasijiet fis-sigurtà u 
jwasslu għall-prevenzjoni ta' theddid 
għas-sigurtà. Dawn l-azzjonijiet orjentati 
lejn missjoni se jintegraw it-talbiet ta' 
utenti aħħarin differenti (ċittadini, 
negozji, u amministrazzjonijiet, inklużi 
awtoritajiet nazzjonali u internazzjonali, 
protezzjonijiet ċivili, infurzar tal-liġi,
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gwardjani tal-fruntieri, eċċ.) sabiex titqis 
l-evoluzzjoni tat-theddid għas-sigurtà u l-
protezzjoni tal-privatezza u l-aspetti tas-
soċjetà meħtieġa.
Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun 
li:
(a) jiġġieldu kontra l-kriminalità u t-
terroriżmu
(b) tissaħħaħ is-sigurtà permezz ta' 
ġestjoni tal-fruntieri;
(c) jipprovdu ċ-ċibersigurtà
(d) tiżdied r-reżistenza tal-Ewropa għall-
kriżijiet ud-diżastri;
(e) jiżguraw il-privatezza u l-libertà fuq l-
Internet u jtejbu d-dimensjoni tas-soċjetà 
tas-sigurtà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sfida 7 l-ġdida.

Emenda 1732
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3.3. Soċjetajiet siguri 6.3.3. Tibdil soċjali u patrimonju kulturali
Il-mira hija li jiġu appoġġati politiki tal-
Unjoni għas-sigurtà interna u esterna u li 
tiġi żgurata ċibersigurtà, fiduċja u 
privatezza fis-Suq Uniku Diġitali, filwaqt 
li fl-istess ħin titjib il-kompetittività tas-
sigurtà tal-Unjoni, l-ICT u l-industriji tas-
servizzi. Dan se jsir billi jiġu żviluppati 
teknoloġiji u soluzzjonijiet innovattivi li 
jindirizzaw nuqqasijiet fis-sigurtà u 
jwasslu għall-prevenzjoni ta' theddid 
għas-sigurtà. Dawn l-azzjonijiet orjentati 

Il-mira hija dik li jingħata kontribut lill-
fehim tal-bażi intellettwali tal-Ewropa, 
tal-istorja tagħha u tal-bosta influwenzi 
Ewropej u mhux Ewropej, li 
jikkostitwixxu għajn ta' ispirazzjoni għall-
ħajja tagħna ta' kuljum. L-Ewropa hija 
karatterizzata minn varjetà ta' popli 
(inklużi l-minoranzi u l-popli indiġeni), 
tradizzjonijiet u identitajiet reġjonali u 
nazzjonali differenti kif ukoll minn livelli 
differenti ta' żvilupp ekonomiku u soċjali. 
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lejn missjoni se jintegraw it-talbiet ta' 
utenti aħħarin differenti (ċittadini,
negozji, u amministrazzjonijiet, inklużi 
awtoritajiet nazzjonali u internazzjonali, 
protezzjonijiet ċivili, infurzar tal-liġi, 
gwardjani tal-fruntieri, eċċ.) sabiex titqis 
l-evoluzzjoni tat-theddid għas-sigurtà u l-
protezzjoni tal-privatezza u l-aspetti tas-
soċjetà meħtieġa.

Il-migrazzjoni u l-mobbiltà, il-mezzi ta' 
komunikazzjoni, l-industrija u t-trasport 
jikkontribwixxu għad-diversità tal-
prospettivi u tal-istili ta' ħajja.  Tali 
diversità u l-opportunitajiet tagħha  
għandhom ikunu rikonoxxuti u meqjusa.

Il-kollezzjonijiet Ewropej miżmuma fil-
bibljoteki, anki diġitali, arkivji, 
mużewijiet, galleriji u istituzzjonijiet 
pubbliċi oħrajn għandhom patrimonju 
rikk u li għadu ma ġiex esplorat ta' 
dokumenti u oġġetti ta' studju. Tali riżorsi 
ta' arkivju jirrappreżentaw, flimkien mal-
patrimonju intanġibbli, l-istorja tal-Istati 
Membri individwali, iżda wkoll il-
patrimonju kollettiv ta' Unjoni Ewropea li 
feġġet tul iż-żminijiet. Dan il-materjal 
għandu jsir aċċessibbli lir-riċerkaturi u 
liċ-ċittadini, anki permezz tat-teknoloġiji 
l-ġodda, biex jippermetti ħarsa lejn il-
ġejjieni permezz tal-arkivju tal-imgħoddi. 
L-aċċessibbiltà u l-konservazzjoni tal-
patrimonju kulturali f'dawn il-forom 
huma neċessarji għall-vitalità tar-
relazzjonijiet eżistenti bejn id-diversi 
kulturi u fi ħdanhom stess fl-Ewropa tal-
lum u jikkontribwixxu għat-tkabbir 
ekonomiku sostenibbli.

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun li: Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun:

(a) jiġġieldu kontra l-kriminalità u t-
terroriżmu

(a) l-istudju tal-patrimonju kulturali, tal-
memorja, tal-identità, tal-integrazzjoni u 
tal-interazzjonijiet u traduzzjonijiet 
kulturali fl-Ewropa, inkluż il-mod li bih 
tali elementi huma rappreżentati fil-
kollezzjonijiet kulturali u xjentifiċi, fl-
arkivji u fil-mużewijiet, bl-iskop ta' 
informazzjoni u fehim aħjar tal-preżent 
permezz ta' interpretazzjonijiet aktar bir-
reqqa tal-imgħoddi;

(b) tissaħħaħ is-sigurtà permezz ta' 
ġestjoni tal-fruntieri;

(b) ir-riċerka dwar l-istorja, il-letteratura, 
l-arti, il-filosofija u r-reliġjonijiet tal-
pajjiżi u tar-reġjuni tal-Ewropa u dwar il-
mod li bih dawn sawru d-diversità 
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Ewropea kontemporanja;
(c) jipprovdu ċ-ċibersigurtà (c) ir-riċerka dwar ir-rwol tal-Ewropa fid-

dinja, l-influwenzi u r-rabtiet reċiproċi 
bejn ir-reġjuni tad-dinja u dwar il-kulturi 
Ewropej kif jidhru minn barra.

(d) tiżdied r-reżistenza tal-Ewropa għall-
kriżijiet ud-diżastri;
(e) jiżguraw il-privatezza u l-libertà fuq l-
Internet u jtejbu d-dimensjoni tas-soċjetà 
tas-sigurtà.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tingħata attenzjoni xierqa lill-ħarsien tal-patrimonju u l-identità kulturali tal-
Ewropa.

Emenda 1733
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3.3. Soċjetajiet siguri 6.3.3. Protezzjoni tal-libertà u tas-sigurtà 
umana

Or. en

Emenda 1734
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġu appoġġati politiki tal-
Unjoni għas-sigurtà interna u esterna u li 
tiġi żgurata ċibersigurtà, fiduċja u 

imħassar
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privatezza fis-Suq Uniku Diġitali, filwaqt 
li fl-istess ħin titjib il-kompetittività tas-
sigurtà tal-Unjoni, l-ICT u l-industriji tas-
servizzi. Dan se jsir billi jiġu żviluppati 
teknoloġiji u soluzzjonijiet innovattivi li 
jindirizzaw nuqqasijiet fis-sigurtà u 
jwasslu għall-prevenzjoni ta' theddid 
għas-sigurtà. Dawn l-azzjonijiet orjentati 
lejn missjoni se jintegraw it-talbiet ta' 
utenti aħħarin differenti (ċittadini, 
negozji, u amministrazzjonijiet, inklużi 
awtoritajiet nazzjonali u internazzjonali, 
protezzjonijiet ċivili, infurzar tal-liġi, 
gwardjani tal-fruntieri, eċċ.) sabiex titqis 
l-evoluzzjoni tat-theddid għas-sigurtà u l-
protezzjoni tal-privatezza u l-aspetti tas-
soċjetà meħtieġa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sfida 7 l-ġdida.

Emenda 1735
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mira hija li jiġu appoġġati politiki tal-
Unjoni għas-sigurtà interna u esterna u li 
tiġi żgurata ċibersigurtà, fiduċja u 
privatezza fis-Suq Uniku Diġitali, filwaqt 
li fl-istess ħin titjib il-kompetittività tas-
sigurtà tal-Unjoni, l-ICT u l-industriji tas-
servizzi. Dan se jsir billi jiġu żviluppati 
teknoloġiji u soluzzjonijiet innovattivi li 
jindirizzaw nuqqasijiet fis-sigurtà u 
jwasslu għall-prevenzjoni ta' theddid għas-
sigurtà. Dawn l-azzjonijiet orjentati lejn 
missjoni se jintegraw it-talbiet ta' utenti 
aħħarin differenti (ċittadini, negozji, u 

Il-mira hija li jiġu appoġġati politiki tal-
Unjoni fil-qasam tas-sigurtà 
internazzjonali, id-drittijiet tal-bniedem, 
in-nondiskriminazzjoni, l-inklużjoni 
soċjali, il-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni 
paċifika tal-kunflitti, il-medjazzjoni, id-
djalogu, il-ġustizzja tranżizzjonali u 
rikonċiljazzjoni, ir-riforma tas-settur tas-
sigurtà, ir-riforma tas-settur tal-ġustizzja, 
ir-responsabbiltà demokratika, il-libertà u 
l-interdipendenza tal-mezzi ta' 
komunikazzjoni u l-Istat tad-dritt. Dan se 
jsir billi ssir riċerka dawr il-fatturi soċjali 
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amministrazzjonijiet, inklużi awtoritajiet 
nazzjonali u internazzjonali, protezzjonijiet 
ċivili, infurzar tal-liġi, gwardjani tal-
fruntieri, eċċ.) sabiex titqis l-evoluzzjoni 
tat-theddid għas-sigurtà u l-protezzjoni tal-
privatezza u l-aspetti tas-soċjetà meħtieġa.

u ekonomiċi li jwasslu għall-kunflitt jew li 
jippermettu l-kooperazzjoni, jiġu 
żviluppati politiki, teknoloġiji u 
soluzzjonijiet innovattivi li jindirizzaw 
nuqqasijiet u jwasslu għall-prevenzjoni ta' 
theddid għas-sigurtà u l-ostakli għall-
kooperazzjoni. Dawn l-azzjonijiet orjentati 
lejn missjoni se jintegraw it-talbiet ta' 
utenti aħħarin differenti (ċittadini, negozji, 
u amministrazzjonijiet, inklużi awtoritajiet 
nazzjonali u internazzjonali, protezzjonijiet 
ċivili, infurzar tal-liġi, eċċ.) sabiex titqis l-
evoluzzjoni tat-theddid u tal-isfidi għas-
sigurtà u l-protezzjoni tal-privatezza u l-
aspetti tas-soċjetà meħtieġa.

Or. en

Emenda 1736
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun 
li:

imħassar

(a) jiġġieldu kontra l-kriminalità u t-
terroriżmu
(b) tissaħħaħ is-sigurtà permezz ta' 
ġestjoni tal-fruntieri;
(c) jipprovdu ċ-ċibersigurtà
(d) tiżdied r-reżistenza tal-Ewropa għall-
kriżijiet ud-diżastri;
(e) jiżguraw il-privatezza u l-libertà fuq l-
Internet u jtejbu d-dimensjoni tas-soċjetà 
tas-sigurtà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sfida 7 l-ġdida.
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Emenda 1737
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiġġieldu kontra l-kriminalità u t-
terroriżmu

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sfida 7 l-ġdida.

Emenda 1738
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiġġieldu kontra l-kriminalità u t-
terroriżmu

(a) jiġġieldu kontra l-kriminalità u t-
terroriżmu, inkluż il-fehim tad-
dimensjonijiet soċjali ta' tali kwistjonijiet 
u l-identifikazzjoni ta' miżuri effikaċi ta' 
politika soċjali biex jiġu ttrattati;

Or. en

Emenda 1739
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiġġieldu kontra l-kriminalità u t- (a) jiġġieldu kontra l-kriminalità u t-
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terroriżmu terroriżmu anki permezz ta' miżuri effikaċi 
ta' politika soċjali;

Or. en

Emenda 1740
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jissaħħu s-sigurtà u t-trasformazzjoni 
tal-kunflitti fi ħdan il-pajjiżi terzi permezz 
tal-prevenzjoni tal-kunflitti, il-
konsolidament tal-paċi, id-djalogu, il-
medjazzjoni u r-rikonċiljazzjoni, kif ukoll 
ir-riformi tas-settur tas-sigurtà ċivili;

Or. en

Emenda 1741
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jiġu protetti l-infrastrutturi u n-
netwerks kritiċi;

Or. en

Emenda 1742
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 2 – punt b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) jiġu ttrattati l-fatturi li 
jikkontribwixxu għa-radikalizzazzjoni 
vjolenti;

Or. en

Emenda 1743
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tissaħħaħ is-sigurtà permezz ta' 
ġestjoni tal-fruntieri;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sfida 7 l-ġdida.

Emenda 1744
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tissaħħaħ is-sigurtà permezz ta' 
ġestjoni tal-fruntieri;

imħassar

Or. en

Emenda 1745
Oreste Rossi
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tissaħħaħ is-sigurtà permezz ta' ġestjoni 
tal-fruntieri;

(b) tissaħħaħ is-sigurtà permezz ta' ġestjoni 
tal-fruntieri, partikolarment fid-dawl tal-
ġlieda kontra l-immigrazzjoni klandestina 
fl-Unjoni;

Or. it

Emenda 1746
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jipprovdu ċ-ċibersigurtà imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sfida 7 l-ġdida.

Emenda 1747
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tiżdied r-reżistenza tal-Ewropa għall-
kriżijiet ud-diżastri;

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sfida 7 l-ġdida.

Emenda 1748
Marita Ulvskog

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tiżdied r-reżistenza tal-Ewropa għall-
kriżijiet ud-diżastri;

(d) tiżdied r-reżistenza tal-Ewropa għall-
kriżijiet u d-diżastri u jonqsu sal-minimu 
l-problemi ta' sigurtà marbuta ma' fatturi 
ambjentali u klimatiċi, inkluża l-ġestjoni 
tal-iskarsezza ta' riżorsi, eż. fir-reġjun 
Artiku.

Or. en

Emenda 1749
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tiżdied r-reżistenza tal-Ewropa għall-
kriżijiet ud-diżastri;

(d) tiżdied il-prevenzjoni, ir-risposta u r-
reżistenza tal-Ewropa għall-kriżijiet u d-
diżastri, inklużi dawk naturali u dawk 
ikkawżati mill-bniedem;

Or. en

Emenda 1750
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Annex 1 – Part 3 – point 6.3 – point 6.3.3 – paragraph 2 – point d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tiżdied r-reżistenza tal-Ewropa għall-
kriżijiet ud-diżastri;

(d) jitjiebu l-kapaċitajiet tal-Ewropa li 
tirreaġixxi u tirreżisti għall-kriżijiet u d-
diżastri;

Or. en

Emenda 1751
Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jiżguraw il-privatezza u l-libertà fuq l-
Internet u jtejbu d-dimensjoni tas-soċjetà 
tas-sigurtà.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sfida 7 l-ġdida.

Emenda 1752
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jiżguraw il-privatezza u l-libertà fuq l-
Internet u jtejbu d-dimensjoni tas-soċjetà 
tas-sigurtà.

(e) jiżguraw il-privatezza u l-libertà fuq l-
Internet u jtejbu l-fehim mil-lat tas-soċjetà, 
ġuridiku u etiku, tas-setturi kollha tas-
sigurtà, tar-riskju u tal-ġestjoni.

Or. en
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Emenda 1753
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jiżguraw il-privatezza u l-libertà fuq l-
Internet u jtejbu d-dimensjoni tas-soċjetà 
tas-sigurtà.

(e) jiżguraw il-privatezza u l-libertà u 
jtejbu d-dimensjoni tas-soċjetà tas-sigurtà.

Or. en

Emenda 1754
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) tiżdied r-reżistenza għall-kriżijiet u d-
diżastri u jonqsu sal-minimu l-problemi 
ta' sigurtà marbuta ma' fatturi ambjentali 
u klimatiċi, inkluża l-ġestjoni tal-
iskarsezza ta' riżorsi naturali, eż. fir-
reġjun Artiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tibdil fil-klima u fl-ambjent hu mistenni jaggrava notevolment il-kundizzjonijiet ta' ħajja 
f'bosta żoni diġà foqra fid-dinja. Da se jiġri minħabba fenomeni bħan-nixfa, l-għargħar, il-
kundizzjonijiet meteoroloġiċi estremi, eċċ. Jeżisti riskju konsiderevoli ta' effetti sekondarji 
bħal problemi importanti ta' migrazzjoni, kompetizzjoni aħrax għar-riżorsi naturali skarsi u 
indeboliment tal-kapaċità, li hi diġà baxxa, ta' ċerti soċjetajiet li jaffrontaw il-kunflitti u l-
kriżijiet.

Emenda 1755
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka fil-qasam tad-difiża, inkluż l-
użu ċivili/militari dupliċi, hija eskluża 
mill-programm.

Or. en

Emenda 1756
Christian Ehler, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Norbert Glante, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Niebler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti III – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. SOĊJETAJIET SIKURI –
PROTEZZJONIJIET TAL-LIBERTÀ U 
TAS-SIGURTÀ TAL-EWROPA U TAĊ-
ĊITTADINI TAGĦHA
6.1. (a) Objettiv speċifiku
L-objettiv speċifiku huwa l-promozzjoni 
ta' soċjetajiet Ewropej sikuri f'kuntest ta' 
trasformazzjonijiet mingħajr preċedenti u 
ta' interdipendenzi u theddid dejjem akbar 
fi skala dinjija, filwaqt li fl-istess ħin 
tissaħħaħ il-kultura Ewropea tal-libertà u 
tal-ġustizzja.
Teżisti sensazzjoni mifruxa ta' insigurtà li 
tirriżulta mill-kriminalità, il-vjolenza, it-
terroriżmu, id-diżastri naturali jew 
ikkawżati mill-bniedem, l-attakki 
informatiċi, l-abbużi tal-privatezza u 
forom oħra ta' diżordnijiet soċjali u 
ekonomiċi. Din is-sensazzjoni ta' 
insigurtà għandha impatt dirett fuq iċ-
ċittadini u, f'termini aktar ġenerali, fuq 
in-nozzjonijiet ta' fiduċja, assistenza u 
komunikazzjoni, u hija marbuta mal-livell 
ta' preparazzjoni u organizzazzjoni tas-
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soċjetà.
Skont l-istimi, probabbilment ikun hemm 
sa 75 miljun vittma diretta ta' reati kull 
sena fl-Ewropa. L-ispiża diretta tar-reati, 
tat-terroriżmu, tal-attivitajiet illegali, tal-
vjolenza u tad-diżastri fl-Ewropa ġiet 
stmata għal mill-inqas EUR 650 biljun 
(madwar 5 % tal-PDG tal-Unjoni) fl-
2010. Eżempju ċar tal-konsegwenzi tat-
terroriżmu huwa l-attakk kontra t-Twin 
Towers f'Manhattan fil-
11 ta' Settembru 2001. Mietu eluf ta' nies 
u huwa stmat li dan l-avveniment ikkawża 
telf fil-produttività tal-USA li jammonta 
għal US$ 35 biljun, US$ 47 biljun fil-
prodott totali u żieda fil-qgħad ta' kważi 
1 % fit-trimestru ta' wara. Tali 
avveniment ħalla wkoll impatt kulturali u 
globali sinifikattiv. Iċ-ċittadini, l-impriżi u 
l-istituzzjonijiet huma dejjem aktar 
involuti f'interazzjonijiet diġitali u 
transazzjonijiet f'oqsma soċjali, 
finanzjarji u kummerċjali tal-ħajja iżda l-
iżvilupp tal-Internet wassal ukoll għal 
reati informatiċi li jiswew biljuni ta' euro 
kull sena u ksur tal-privatezza li taffettwa 
lil individwi jew assoċjazzjonijiet fil-
kontinent kollu. L-attakki informatiċi 
ħallew ukoll impatt serju fuq l-
infrastrutturi kritiċi. It-tibdil fin-natura u 
fil-perċezzjoni tal-insigurtà fil-ħajja ta' 
kuljum, barra mis-sitwazzjonijiet mhux 
mistennija, jistgħu jolqtu l-fiduċja taċ-
ċittadini mhux biss fil-konfront tal-
istituzzjonijiet, iżda wkoll fuq livell 
interpersonali.
Bil-għan li dan it-theddid ikun antiċipat, 
evitat u ġestit, huwa neċessarju li jiġu 
żviluppati u applikati teknoloġiji, 
soluzzjonijiet, għodod ta' tbassir u 
għarfien innovattivi, tiġi stimolata il-
kooperazzjoni bejn il-fornituri u l-utenti, 
jinstabu soluzzjonijiet fil-qasam tas-
sigurtà ċivili, titjieb il-kompetittività tal-
industriji Ewropej tas-sigurtà u tas-
servizzi, kif ukoll jiġu evitati u miġġielda 
l-vjolazzjonijiet tal-ħajja privata u tad-
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dritti tal-bniedem fuq l-Internet u 
band'oħra, billi fl-istess ħin jiġu garantiti 
d-drittijiet u l-libertajiet individwali taċ-
ċittadini Ewropej.
Biex tkompli titjieb il-kollaborazzjoni 
transkonfinali bejn diversi tipi ta' servizzi 
ta' emerġenza għandha tingħata 
attenzjoni lill-interoperabbiltà u lill-
istandardizzazzjoni.
Finalment, peress li l-politiki tas-sigurtà 
għandhom jinteraġixxu ma' politiki 
soċjali differenti, it-tisħiħ tad-dimensjoni 
tas-soċjetà tar-riċerka tas-sigurtà se jkun 
aspett importanti ta' din l-isfida.
6.1. (b) Raġunament u valur miżjud għall-
Unjoni
Is-sigurtà hija inkwiet leġittimu tal-
Ewropa u taċ-ċittadini tagħha u 
tirrappreżenta għaldaqstant sfida 
importanti għas-soċjetà. L-Unjoni 
Ewropea, iċ-ċittadini tagħha, l-industrija 
tagħha u s-sħab internazzjonali tagħha 
jħabbtu wiċċhom ma' sensiela ta' theddid 
fuq livell tas-sigurtà, bħall-kriminalità, it-
terroriżmu, it-traffikar illeċitu u s-
sitwazzjonijiet ta' emerġenza ta' portata 
kbira minħabba diżastri naturali jew 
ikkawżati mill-bniedem. Tali theddid jista' 
jaqsam il-fruntieri u jimmiraw lejn 
objettivi materjali jew iċ-ċiberspazju 
b'attakki li ġejjin minn għejun differenti. 
Pereżempju, l-attakki kontra s-sistemi ta' 
informazzjoni jew ta' komunikazzjoni ta' 
awtoritajiet pubbliċi u ta' entitajiet privati 
mhux biss jikkompromettu l-fiduċja taċ-
ċittadini fis-sistemi ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni u jwasslu għal telf 
finanzjarju dirett u telf ta' opportunitajiet 
kummerċjali, iżda jistgħu wkoll jolqtu 
b'mod gravi infrastrutturi u servizzi 
essenzjali, bħall-enerġija, it-trasport bl-
ajru u modi ta' trasport oħra, il-provvista 
tal-ikel u tal-ilma, is-saħħa, il-finanzi u t-
telekomunikazzjonijiet.
Dan it-theddid jaf ipoġġi f'periklu s-sisien 
interni tas-soċjetà tagħna. It-teknoloġija u 
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d-disinn kreattiv jistgħu jagħtu kontribut 
importanti lil kwalunkwe risposta 
neċessarja. Għandhon iżda jiġi żviluppati 
soluzzjoni ġodda dejjem fid-dawl tal-
adegwatezza tal-istrumenti u tat-talbiet 
tas-soċjetà, partikolarment f'termini ta' 
garanziji tad-drittijiet u tal-libertajiet 
fundamentali taċ-ċittadini.
Fl-aħħar, is-sigurtà tirrappreżenta anki 
sfida ekonomika kbira. Is-suq tas-sigurtà 
jirrappreżenta valur bejn EUR 100 u 
300 biljun fis-sena fid-dinja kollha u l-
partu tal-Ewropa hija bejn 25 u 35 %. 
Barra minn hekk, minkejja l-kriżi 
ekonomika attwali, dan huwa suq li qed 
jikber b'ritmu mgħaġġel.  Minħabba l-
impatt potenzjali ta' ċertu theddid għas-
servizzi, netwerks jew impriżi, l-iżvilupp 
ta' soluzzjonijiet adegwati ta' sigurtà sar 
fundamentali għall-ekonomija u l-
kompetittività tal-produzzjoni Ewropea.
Il-fondi tal-Unjoni f'din l-isfida għalhekk 
se jappoġġaw l-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-adattament tal-
politiki ewlenin tal-Unjoni, b'mod 
partikolari l-prijoritajiet tal-Ewropa 2020 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklużiv, il-Politika Estera u ta' Sigurtà 
Komuni u l-Istrateġija tas-Sigurtà Interna 
tal-Unjoni. Se jiġi segwit koordinament 
mal-azzjonijiet diretti taċ-Ċentru Konġunt 
tar-Riċerka.
6.1. (c) Linji ġenerali ta' attivitajiet
Il-mira hija li jiġu appoġġati politiki tal-
Unjoni għas-sigurtà interna u esterna u li 
tiġi żgurata ċibersigurtà, fiduċja u 
privatezza fis-Suq Uniku Diġitali, filwaqt 
li fl-istess ħin titjieb il-kompetittività tas-
sigurtà tal-Unjoni u l-industriji tas-
servizzi. L-attivitajiet se jikkonċentraw fuq 
ir-riċerka u l-iżvilupp fir-rigward tal-
ġenerazzjoni li jmiss ta' soluzzjonijiet 
innovattivi, billi ssir ħidma fuq kunċetti u 
disinji ġodda u standards interoperabbli. 
Dan se jsir billi jiġu żviluppati teknoloġiji 
u soluzzjonijiet innovattivi li jindirizzaw 
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nuqqasijiet fis-sigurtà u jwasslu għat-
tnaqqis tar-riskji li ġejjiin mit-theddid 
għas-sigurtà. Dawn l-azzjonijiet orjentati 
lejn missjoni se jintegraw it-talbiet ta' 
utenti aħħarin differenti (ċittadini, 
impriżi, u amministrazzjonijiet, inklużi 
awtoritajiet nazzjonali u internazzjonali, 
protezzjonijiet ċivili, infurzar tal-liġi, 
gwardjani tal-fruntieri, eċċ.) sabiex titqis 
l-evoluzzjoni tat-theddid għas-sigurtà u l-
protezzjoni tal-privatezza u l-aspetti tas-
soċjetà meħtieġa.
Ir-riċerka relatata ma' din l-isfida se 
ssostni għalhekk il-Politika Estera u ta' 
Sigurtà Komuni u l-Istrateġija tas-Sigurtà 
Interna tal-Unjoni, inklużi l-politiki fil-
qasam tal-prevenzjoni tad-diżastri u ta' 
risposta għalihom.
Il-punt fokali tal-attivitajiet għandu jkun:
(a) jiġu miġġielda l-kriminalità u t-
terroriżmu, anki billi jiġu mifhuma u 
indirizzati l-ideat u l-konvinzjonijiet tat-
terroristi;
(b) jiġu protetti u titjieb ir-reżiljenza tal-
infrastrutturi kritiċi;
(c) tissaħħaħ is-sigurtà permezz ta' 
ġestjoni tal-fruntieri;
(d) titjieb iċ-ċibersigurtà;
(e) tiżdied ir-reżistenza tal-Ewropa għall-
kriżijiet u d-diżastri;
(f) jiżguraw il-privatezza u l-libertà u 
jtejbu l-fehim mil-lat tas-soċjetà, ġuridiku 
u etiku, tas-setturi kollha tas-sigurtà, tar-
riskju u tal-ġestjoni;
(g) jingaħta sostenn lill-politika ta' sigurtà 
u ta' difiża komuni tal-Unjoni u jiġu 
żviluppati l-kapaċitajiet ċivili-militari;
(h) tissaħħaħ l-istandardizzazzjoni u l-
interoperabbiltà tas-sistemi ta' sigurtà.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fis-Seba' Programm Kwadru r-riċerka fil-qasam tas-sigurtà hija tema għaliha stess li tagħti 
riżultati eċċellenti. Huwa l-Programm li jippreżenta waħdra mill-ogħla rati ta' 
parteċipazzjoni tal-SMEs u li jagħti soluzzjonijiet ta' applikazzjoni orjentati lejn is-suq kif 
ukoll madwar 50 % tat-total tal-fondi għar-riċerka fil-qasam tas-sigurtà pubblika f'livell tal-
UE u nazzjonali. Barra minn hekk, it-Trattat ta' Lisbona jipprevedi li l-UE jkollha aktar 
setgħat fis-settur tas-sigurtà. Il-kompiti l-ġodda għandhom ikunu appoġġati minn tema 
adegwata ta' riċerka fil-qasam tas-sigurtà fl-ambitu ta' Orizzont 2020.

Emenda 1757
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-oqsma ewlenin ta' kompetenza tal-JRC
se jkunu l-enerġija, it-trasport, l-ambjent u 
t-tibdil fil-klima, l-agrikoltura u s-sikurezza 
fl-ikel, is-saħħa u l-protezzjoni tal-
konsumatur, it-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni, materjal 
ta' referenza u s-saħħa u s-sigurtà (inklużi 
dawk nukleari fil-programm Euratom).

L-oqsma ewlenin ta' kompetenza tal-JRC 
se jkunu l-enerġija, it-trasport, l-ambjent u 
t-tibdil fil-klima, l-agrikoltura u s-sikurezza 
fl-ikel, is-saħħa u l-protezzjoni tal-
konsumatur, it-teknoloġiji tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni, materjal 
ta' referenza u s-saħħa u s-sigurtà (inklużi 
dawk nukleari fil-programm Euratom). L-
atttivitajiet tal-JRC f'dawn l-oqsma se 
jitmexxew fid-dawl tal-inizjattivi rilevanti 
f'livell tar-reġjuni, tal-Istati Membri jew 
tal-UE, fil-prospettiva ta' definizzjoni ta' 
Żona Ewropea tar-Riċerka.

Or. en

Emenda 1758
Markus Pieper

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) antiċipazzjoni u tbassir - intelligence 
strateġika proattiva fir-rigward ta' tendenzi 

(a) antiċipazzjoni u tbassir - intelligence 
strateġika proattiva fir-rigward ta' tendenzi 
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u avvenimenti fix-xjenza, it-teknoloġija u 
fis-soċjetà u l-implikazzjonijiet li jista' 
jkollhom għall-politika pubblika.

u avvenimenti fix-xjenza, l-ambjent, it-
teknoloġija u fis-soċjetà u l-
implikazzjonijiet li jista' jkollhom għall-
politika pubblika u l-persuni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tittratta ż-żieda fil-kapaċità tal-UE li taffronta t-tibdil ambjentali u għall-effetti 
tiegħu permezz ta' strateġiji proattivi u l-iżvilupp ta' strateġiji ta' azzjoni, eż. fil-ġestjoni tal-
għargħar.

Emenda 1759
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti IV – punt 3 – punt 3.3 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1760
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti IV – punt 3 – punt 3.3 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) L-isfidi tal-bijoekonomija Ewropea: 
sikurezza tal-ikel inkluża s-sigurtà, 
agrikoltura u forestrija sostenibbli, riċerka 
tal-baħar u martittima

Or. en
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Emenda 1761
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti IV – punt 3 – punt 3.3 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 1762
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ għall-iżvilupp, l-implimentazzjoni 
u l-monitoraġġ tal-politiki Ewropej tal-
agrikoltura u tas-sajd, inklużi s-sikurezza u 
s-sigurtà tal-ikel u l-iżvilupp ta' 
bijoekonomija, pereżempju permezz ta' 
tbassir dwar il-produzzjoni tal-uċuħ tar-
raba', l-analiżi teknika u dik 
soċjoekonomika u l-immudellar.

Appoġġ għall-iżvilupp, l-implimentazzjoni 
u l-monitoraġġ tal-politiki Ewropej tal-
agrikoltura u tas-sajd, inklużi s-sikurezza u 
s-sigurtà tal-ikel u l-iżvilupp ta' 
bijoekonomija, pereżempju permezz ta' 
tbassir dwar il-produzzjoni tal-uċuħ tar-
raba', l-analiżi teknika u dik 
soċjoekonomika u l-immudellar, kif ukoll 
il-promozzjoni ta' ibħra b'saħħithom u 
produttivi bil-għan li jiżviluppaw status 
ambjentali tajjeb u jirrealizzaw tkabbir 
blu.

Or. en

Emenda 1763
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Appoġġ għall-miri tal-klima u l-enerġija 
20/20/20 b'riċerka dwar l-aspetti 
teknoloġiċi u ekonomiċi tal-provvista tal-
enerġija, l-effiċjenza, it-teknoloġiji b'livell 
baxx ta' karbonju u b'netwerks ta' 
trażmissjoni tal-enerġija/elettriku.

Appoġġ għall-miri tal-klima u l-enerġija 
20/20/20 b'riċerka dwar l-aspetti 
teknoloġiċi u ekonomiċi tal-provvista tal-
enerġija, l-effiċjenza, it-teknoloġiji 
b'emissjonijiet baxxi u b'netwerks ta' 
trażmissjoni tal-enerġija/elettriku.

Or. en

Emenda 1764
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Part IV – punt 3 – punt 3.3 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) Trasport intelliġenti, ekoloġiku u 
integrat

(d) Trasport u mobbiltà intelliġenti, 
ekoloġiku u integrat

Or. en

Emenda 1765
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ għall-politika tal-Unjoni dwar il-
mobbiltà sostenibbli, sikura u sigura ta' 
persuna u oġġetti bi studji laboratorji, 
b'approċċi ta' mmudellar u monitoraġġ 
inklużi teknoloġiji b'livell baxx ta' 
karbonju għat-trasport, bħall-
elettrifikazzjoni, il-vetturi nodfa u effiċjenti 
li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u l-
fjuwils alternattivi, u sistemi tal-mobbiltà 

Appoġġ għall-politika tal-Unjoni dwar il-
mobbiltà sostenibbli, sikura u sigura ta' 
persuna u oġġetti bi studji laboratorji, 
b'approċċi ta' mmudellar u monitoraġġ 
inklużi teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi
għat-trasport, bħall-elettrifikazzjoni, il-
vetturi nodfa u effiċjenti li ma jagħmlux
ħsara lill-ambjent u l-fjuwils alternattivi, u 
sistemi tal-mobbiltà intelliġenti.
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intelliġenti.

Or. en

Emenda 1766
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Part IV – punt 3 – punt 3.3 – punt e – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Azzjoni Klimatika, użu effiċjenti ta' 
riżorsi u materja prima

(e) Azzjoni klimatika, ambjent, użu 
effiċjenti ta' riżorsi u materja prima

Or. en

Emenda 1767
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta għal regolament
Anness 1 – Part IV – punt 3 – punt 3.3 – punt f – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u
siguri

(f) L-Ewropa f'dinja li qed tinbidel –
Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u riflessivi

Or. en

Emenda 1768
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – Part IV – punt 3 – punt 3.3 – punt f – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jappoġġa s-sigurtà u s-sikurezza interni 
permezz tal-identifikazzjoni u l-

Se jappoġġa s-sigurtà u s-sikurezza interni 
permezz tal-identifikazzjoni u l-
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valutazzjoni tal-vulnerabbiltà ta' 
infrastrutturi kritiċi bħala elementi vitali 
tal-funzjonijiet tas-soċjetà; u permezz tal-
valutazzjoni tal-prestazzjoni operattiva tat-
teknoloġiji relatati mal-identità diġitali; se 
jindirizza l-isfidi tas-sigurtà globali inkluż 
theddid emerġenti jew ibridu permezz tal-
iżvilupp ta' għodod avvanzati għat-tiftix u 
l-analiżi tal-informazzjoni kif ukoll għall-
ġestjoni tal-kriżi.

valutazzjoni tal-vulnerabbiltà ta' 
infrastrutturi kritiċi bħala elementi vitali 
tal-funzjonijiet tas-soċjetà; u permezz tal-
valutazzjoni tal-prestazzjoni operattiva, 
soċjali u etika tat-teknoloġiji relatati mal-
identità diġitali; se jindirizza l-isfidi tas-
sigurtà globali inkluż theddid emerġenti 
jew ibridu permezz tal-iżvilupp ta' għodod 
avvanzati għat-tiftix u l-analiżi tal-
informazzjoni kif ukoll għall-ġestjoni tal-
kriżi.

Or. en

Emenda 1769
Markus Pieper

Proposta għal regolament
Anness 1 – Part IV – punt 3 – punt 3.3 – punt f – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jtejjeb il-kapaċità tal-Unjoni għall-
ġestjoni tad-diżastri naturali u dawk 
ikkaġunati mill-bniedem billi jsaħħaħ il-
monitoraġġ tal-infrastrutturi u l-iżvilupp ta' 
sistemi ta' informazzjoni globali ta' twissija 
bikrija dwar diversi perikli u sistemi ta' 
informazzjoni globali dwar il-ġestjoni tar-
riskju, filwaqt li juża oqfsa ta' 
osservazzjoni tad-dinja permezz ta' satelliti.

Se jtejjeb il-kapaċità tal-Unjoni għall-
ġestjoni tad-diżastri naturali u dawk 
ikkaġunati mill-bniedem billi jsaħħaħ il-
monitoraġġ tal-infrastrutturi u l-iżvilupp ta' 
impjanti ta' prova u ta' sistemi ta' 
informazzjoni globali ta' twissija bikrija 
dwar diversi perikli u sistemi ta' 
informazzjoni globali dwar il-ġestjoni tar-
riskju, filwaqt li juża oqfsa ta' 
osservazzjoni tad-dinja permezz ta' satelliti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-tegħlib tad-diżastri naturali u dak ikkaġunati mill-bniedem jirrikjedi mhux biss 
osservazzjoni u twissija, iżda wkoll assistenza prattika fil-mument meta d-diżastru jseħħ; 
għall-finijiet tal-protezzjoni tas-soċjetà, l-iżvilupp ta' impjanti speċjali ta' prova li jippermettu 
preparazzjoni prattika għad-diżastri, pereżempju f'każ ta' għargħar gravi, huwa għalhekk 
daqstant importanti.
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Emenda 1770
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa l-integrazzjoni 
tat-trijangolu tal-għarfien tar-riċerka, l-
innovazzjoni u l-edukazzjoni u b'hekk 
jirrinforza l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-
Unjoni u jindirizza l-isfidi tas-soċjetà.

L-objettiv speċifiku huwa l-integrazzjoni 
tat-trijangolu tal-għarfien tar-riċerka, l-
innovazzjoni u l-edukazzjoni u b'hekk 
jirrinforza l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-
Unjoni u jindirizza b'mod partikolari l-
isfidi tas-soċjetà.

Or. en

Emenda 1771
Judith A. Merkies

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv speċifiku huwa l-integrazzjoni 
tat-trijangolu tal-għarfien tar-riċerka, l-
innovazzjoni u l-edukazzjoni u b'hekk 
jirrinforza l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-
Unjoni u jindirizza l-isfidi tas-soċjetà.

L-objettiv speċifiku huwa l-integrazzjoni 
tat-trijangolu tal-għarfien tar-riċerka, l-
innovazzjoni u l-edukazzjoni u b'hekk 
jirrinforza u jaċċelera l-kapaċità tal-
innovazzjoni tal-Unjoni u jindirizza l-isfidi 
tas-soċjetà.

Or. en

Emenda 1772
Ioannis A. Tsoukalas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa qed tiffaċċja għadd ta' dgħufiji L-Ewropa qed tiffaċċja għadd ta' dgħufiji 
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strutturali f'dak li jirrigwarda l-kapaċità ta' 
innovazzjoni u l-ħila tagħha li toħloq 
servizzi, prodotti u proċessi ġodda. Fost il-
kwistjonijiet ewlenin attwali hemm ir-
rekord relattivament fqir tal-Ewropa biex
jattira u jżomm it-talenti; l-użu insuffiċjenti 
tal-punti tajbin eżistenti tar-riċerka biex 
jinħoloq valur ekonomiku u soċjali; il-
livelli baxxi ta' attività intraprenditorjali; 
skala ta' riżorsi f'ċentri ta' eċċellenza li 
mhix suffiċjenti biex tikkompeti
globalment; u għadd eċċessiv ta' ostakli 
għal kollaborazzjoni fi ħdan it-trijangolu 
tal-għarfien ta' edukazzjoni, riċerka u 
kummerċ ogħla fil-livell Ewropew.

strutturali f'dak li jirrigwarda l-kapaċità ta' 
innovazzjoni u l-ħila tagħha li toħloq 
servizzi, prodotti u proċessi ġodda. Fost il-
kwistjonijiet ewlenin attwali hemm ir-
rekord relattivament fqir tal-Ewropa biex 
jattira u jżomm it-talenti; l-użu insuffiċjenti 
tal-punti tajbin eżistenti tar-riċerka biex 
jinħoloq valur ekonomiku u soċjali; il-
livelli baxxi ta' attività u spirtu
imprenditorjali; sfruttament skars tar-
riżultati tar-riċerka; ostakli għat-
trasferiment tat-teknoloġiji u tal-
innovazzjoni minn reġjuni aktar 
żviluppati lejn dawk inqas żviluppati; in-
nuqqas ta' inċentivi adegwati għall-
finanzjament privat fir-R&Ż&I; skala ta' 
riżorsi, f'termini ta' kwantitattivi u 
kwalitattivi, f'ċentri ta' eċċellenza li mhix 
suffiċjenti biex tikkompeti globalment; u 
għadd eċċessiv ta' ostakli għal 
kollaborazzjoni fi ħdan it-trijangolu tal-
għarfien ta' edukazzjoni, riċerka u 
kummerċ ogħla fil-livell Ewropew.

Or. en

Emenda 1773
Oreste Rossi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa qed tiffaċċja għadd ta' dgħufiji 
strutturali f'dak li jirrigwarda l-kapaċità ta' 
innovazzjoni u l-ħila tagħha li toħloq 
servizzi, prodotti u proċessi ġodda. Fost il-
kwistjonijiet ewlenin attwali hemm ir-
rekord relattivament fqir tal-Ewropa biex 
jattira u jżomm it-talenti; l-użu insuffiċjenti 
tal-punti tajbin eżistenti tar-riċerka biex 
jinħoloq valur ekonomiku u soċjali; il-
livelli baxxi ta' attività intraprenditorjali; 
skala ta' riżorsi f'ċentri ta' eċċellenza li 
mhix suffiċjenti biex tikkompeti 

L-Ewropa qed tiffaċċja għadd ta' dgħufiji 
strutturali f'dak li jirrigwarda l-kapaċità ta' 
innovazzjoni u l-ħila tagħha li toħloq 
servizzi, prodotti u proċessi ġodda. Fost il-
kwistjonijiet ewlenin attwali hemm: ir-
rekord relattivament fqir tal-Ewropa biex 
jattira u jżomm it-talenti; it-tnaqqis tal-
ħiliet tekniċi u xjentifiċi storikament 
pekuljari tad-diversi territorji; l-użu 
insuffiċjenti tal-punti tajbin eżistenti tar-
riċerka biex jinħoloq valur ekonomiku u 
soċjali; il-livelli baxxi ta' attività 
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globalment; u għadd eċċessiv ta' ostakli 
għal kollaborazzjoni fi ħdan it-trijangolu 
tal-għarfien ta' edukazzjoni, riċerka u 
kummerċ ogħla fil-livell Ewropew.

imprenditorjali; skala ta' riżorsi f'ċentri ta' 
eċċellenza li mhix suffiċjenti biex 
tikkompeti globalment; u għadd eċċessiv 
ta' ostakli għal kollaborazzjoni fi ħdan it-
trijangolu tal-għarfien ta' edukazzjoni, 
riċerka u kummerċ ogħla fil-livell
Ewropew.

Or. it

Emenda 1774
Ioannis A. Tsoukalas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT se jindirizza dawn il-kwistjonijiet 
billi jippromwovi bidliet strutturali fix-
xenarju Ewropew tal-innovazzjoni. Dan se 
jagħmlu billi jrawwem l-integrazzjoni tal-
edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-ogħla standards, biex 
b'hekk jinħolqu ambjenti ġodda li jwasslu 
għall-innovazzjoni, u billi jiġu promossi u 
appoġġati ġenerazzjoni ġdida ta' persuni 
intraprenditorjali. Billi jagħmel dan, l-EIT 
se jagħti l-kontribuzzjoni sħiħa tiegħu 
għall-ilħuq tal-objettivi tal-Ewropa 2020 u 
b'mod partikolari dawk tal-inizjattivi 
ewlenin Unjoni tal-Innovazzjoni u 
Żgħażagħ Attivi.

L-EIT se jindirizza dawn il-kwistjonijiet 
billi jippromwovi bidliet strutturali fix-
xenarju Ewropew tal-innovazzjoni, billi 
huwa l-uniku strument fl-ambitu ta' 
Orizzont 2020 li jinkarna t-trijangolu tal-
għarfien. Dan se jagħmlu billi jrawwem l-
integrazzjoni tal-edukazzjoni għolja, ir-
riċerka u l-innovazzjoni tal-ogħla 
standards, biex b'hekk jinħolqu ambjenti 
ġodda li jwasslu għall-innovazzjoni, u billi 
jiġu promossi u appoġġati ġenerazzjoni 
ġdida ta' persuni imprenditorjali b'ħilietu 
esperjenzi imprenditorjali – il-vetturi 
effettivi tal-innovazzjoni – li se jkattru l-
potenzjal tal-Ewropa għall-ħolqien ta' 
spin-offs u start-ups innovattivi. Billi 
jagħmel dan, l-EIT se jagħti l-
kontribuzzjoni sħiħa tiegħu għall-ilħuq tal-
objettivi tal-Ewropa 2020 u b'mod 
partikolari dawk tal-inizjattivi ewlenin 
Unjoni tal-Innovazzjoni u Żgħażagħ Attivi.

Or. en

Emenda 1775
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti V – punt 2 –  paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT se jindirizza dawn il-kwistjonijiet 
billi jippromwovi bidliet strutturali fix-
xenarju Ewropew tal-innovazzjoni. Dan se 
jagħmlu billi jrawwem l-integrazzjoni tal-
edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-ogħla standards, biex 
b'hekk jinħolqu ambjenti ġodda li jwasslu 
għall-innovazzjoni, u billi jiġu promossi u 
appoġġati ġenerazzjoni ġdida ta' persuni 
intraprenditorjali. Billi jagħmel dan, l-EIT 
se jagħti l-kontribuzzjoni sħiħa tiegħu 
għall-ilħuq tal-objettivi tal-Ewropa 2020 u 
b'mod partikolari dawk tal-inizjattivi 
ewlenin Unjoni tal-Innovazzjoni u 
Żgħażagħ Attivi.

L-EIT se jindirizza dawn il-kwistjonijiet 
billi jippromwovi bidliet strutturali fix-
xenarju Ewropew tal-innovazzjoni. Dan se 
jagħmlu billi jrawwem l-integrazzjoni tal-
edukazzjoni għolja, ir-riċerka u l-
innovazzjoni tal-ogħla standards, biex 
b'hekk jinħolqu ambjenti ġodda li jwasslu 
għall-innovazzjoni, u billi jiġu promossi u 
appoġġati ġenerazzjoni ġdida ta' persuni 
imprenditorjali. Billi jagħmel dan, l-EIT se 
jagħti l-kontribuzzjoni sħiħa tiegħu għall-
ilħuq tal-objettivi tal-Ewropa 2020 u b'mod 
partikolari dawk tal-inizjattivi ewlenin 
Unjoni tal-Innovazzjoni u Żgħażagħ Attivi.
Barra minn hekk, l-EIT u l-KICs tiegħu 
għandhom irawmu sinerġiji u interazzjoni 
fost il-pilastri ta' Orizzont 2020 u ma' 
inizjattivi rilevanti oħrajn.

Or. en

Emenda 1776
Gunnar Hökmark

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-karatteristika speċifika tal-EIT hija l-
integrazzjoni tal-edukazzjoni u l-
intraprenditorija mar-riċerka u l-
innovazzjoni bħala ħoloq ta' katina ta' 
innovazzjoni waħda fl-Unjoni kollha u lil 
hinn.

Il-karatteristika speċifika tal-EIT hija l-
integrazzjoni tal-edukazzjoni għolja u l-
intraprenditorija mar-riċerka u l-
innovazzjoni bħala ħoloq ta' katina ta' 
innovazzjoni waħda fl-Unjoni kollha u lil 
hinn.

Or. en
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Emenda 1777
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti V – punt 2 –  paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT, permezz tal-KICs tiegħu, jopera 
f'konformità ma' loġika tan-negozju. 
Tmexxija soda hija prerekwiżit: kull KIC 
hija xprunata minn CEO. L-imsieħba tal-
KIC huma rappreżentati minn entitajiet 
legali uniċi biex jippermettu teħid ta' 
deċiżjonijiet aktar simplifikat. Il-KICs 
għandhom jippreżentaw pjanijiet ta' 
negozju annwali, inkluż portafoll 
ambizzjuż ta' attivitajiet mill-edukazzjoni 
sal-ħolqien ta' negozji, b'miri u riżultati 
ċari, li jfittxu li jiksbu impatt kemm fuq is-
suq kif ukoll fuq is-soċjetà. Ir-regoli attwali 
dwar il-parteċipazzjoni, l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ tal-KICs jippermettu li 
jittieħdu deċiżjonijiet b'mod rapidu u 
prattiku.

L-EIT, permezz tal-KICs tiegħu, jopera 
f'konformità ma' loġika imprenditorjali. 
Tmexxija soda hija prerekwiżit: kull KIC 
hija xprunata minn CEO. L-imsieħba tal-
KIC huma rappreżentati minn entitajiet 
legali uniċi biex jippermettu teħid ta' 
deċiżjonijiet aktar semplifikat. Il-KICs 
għandhom jippreżentaw pjanijiet ta' 
ġestjoni annwali, inkluż portafoll 
ambizzjuż ta' attivitajiet mill-edukazzjoni 
sal-ħolqien ta' impriżi, b'miri u riżultati 
ċari, li jfittxu li jiksbu impatt kemm fuq is-
suq kif ukoll fuq is-soċjetà. Ir-regoli attwali 
dwar il-parteċipazzjoni, l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ tal-KICs jippermettu li 
jittieħdu deċiżjonijiet b'mod rapidu u 
prattiku. L-impriżi għandhom ikollhom 
rwol qawwi meta jiggwidaw l-attivitajiet 
tal-KICs u dawn tal-aħħar għandhom 
ikunu jistgħu jimmobilizzaw investimenti 
u impenn fit-tul għas-settur tal-impriżi.

Or. en

Emenda 1778
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti V – punt 2 –  paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT, permezz tal-KICs tiegħu, jopera 
f'konformità ma' loġika tan-negozju. 
Tmexxija soda hija prerekwiżit: kull KIC 
hija xprunata minn CEO. L-imsieħba tal-
KIC huma rappreżentati minn entitajiet 
legali uniċi biex jippermettu teħid ta' 

L-EIT, permezz tal-KICs tiegħu, jopera 
f'konformità ma' loġika imprenditorjali u 
bbażata fuq ir-riżultati. Tmexxija soda hija 
prerekwiżit: kull KIC hija xprunata minn 
CEO. L-imsieħba tal-KIC huma 
rappreżentati minn entitajiet legali uniċi 
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deċiżjonijiet aktar simplifikat. Il-KICs 
għandhom jippreżentaw pjanijiet ta' 
negozju annwali, inkluż portafoll 
ambizzjuż ta' attivitajiet mill-edukazzjoni 
sal-ħolqien ta' negozji, b'miri u riżultati 
ċari, li jfittxu li jiksbu impatt kemm fuq is-
suq kif ukoll fuq is-soċjetà. Ir-regoli attwali 
dwar il-parteċipazzjoni, l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ tal-KICs jippermettu li 
jittieħdu deċiżjonijiet b'mod rapidu u 
prattiku.

biex jippermettu teħid ta' deċiżjonijiet aktar 
semplifikat. Il-KICs għandhom 
jippreżentaw pjanijiet ta' ġestjoni annwali, 
inkluż portafoll ambizzjuż ta' attivitajiet 
mill-edukazzjoni sal-ħolqien ta' impriżi, 
b'miri u riżultati ċari, li jfittxu li jiksbu 
impatt kemm fuq is-suq kif ukoll fuq is-
soċjetà. Ir-regoli attwali dwar il-
parteċipazzjoni, l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ tal-KICs jippermettu li 
jittieħdu deċiżjonijiet b'mod rapidu u 
prattiku.

Or. en

Emenda 1779
Judith A. Merkies

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti V – punt 2 –  paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT, permezz tal-KICs tiegħu, jopera 
f'konformità ma' loġika tan-negozju. 
Tmexxija soda hija prerekwiżit: kull KIC 
hija xprunata minn CEO. L-imsieħba tal-
KIC huma rappreżentati minn entitajiet 
legali uniċi biex jippermettu teħid ta' 
deċiżjonijiet aktar simplifikat. Il-KICs 
għandhom jippreżentaw pjanijiet ta' 
negozju annwali, inkluż portafoll 
ambizzjuż ta' attivitajiet mill-edukazzjoni 
sal-ħolqien ta' negozji, b'miri u riżultati 
ċari, li jfittxu li jiksbu impatt kemm fuq is-
suq kif ukoll fuq is-soċjetà. Ir-regoli attwali 
dwar il-parteċipazzjoni, l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ tal-KICs jippermettu li 
jittieħdu deċiżjonijiet b'mod rapidu u 
prattiku.

L-EIT, permezz tal-KICs tiegħu, jopera 
f'konformità ma' loġika imprenditorjali. 
Tmexxija soda hija prerekwiżit: kull KIC 
hija xprunata minn CEO. L-imsieħba tal-
KIC huma rappreżentati minn entitajiet 
legali uniċi biex jippermettu teħid ta' 
deċiżjonijiet aktar semplifikat. Il-KICs 
għandhom jippreżentaw pjanijiet ta' 
ġestjoni annwali bbażati fuq ir-riżultati, 
inkluż portafoll ambizzjuż ta' attivitajiet 
mill-edukazzjoni sal-ħolqien ta' impriżi, 
b'miri u riżultati ċari, li jfittxu li jiksbu 
impatt kemm fuq is-suq kif ukoll fuq is-
soċjetà. Ir-regoli attwali dwar il-
parteċipazzjoni, l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ tal-KICs jippermettu li 
jittieħdu deċiżjonijiet b'mod rapidu u 
prattiku.

Or. en
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Emenda 1780
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti V – punt 2 –  paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT, permezz tal-KICs tiegħu, jopera 
f'konformità ma' loġika tan-negozju. 
Tmexxija soda hija prerekwiżit: kull KIC 
hija xprunata minn CEO. L-imsieħba tal-
KIC huma rappreżentati minn entitajiet 
legali uniċi biex jippermettu teħid ta' 
deċiżjonijiet aktar simplifikat. Il-KICs 
għandhom jippreżentaw pjanijiet ta' 
negozju annwali, inkluż portafoll 
ambizzjuż ta' attivitajiet mill-edukazzjoni 
sal-ħolqien ta' negozji, b'miri u riżultati 
ċari, li jfittxu li jiksbu impatt kemm fuq is-
suq kif ukoll fuq is-soċjetà. Ir-regoli attwali 
dwar il-parteċipazzjoni, l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ tal-KICs jippermettu li 
jittieħdu deċiżjonijiet b'mod rapidu u 
prattiku.

L-EIT, permezz tal-KICs tiegħu, jopera 
f'konformità ma' loġika imprenditorjali. 
Tmexxija soda hija prerekwiżit: kull KIC 
hija xprunata minn CEO. L-imsieħba tal-
KIC huma rappreżentati minn entitajiet 
legali uniċi biex jippermettu teħid ta' 
deċiżjonijiet aktar semplifikat. Il-KICs 
għandhom jippreżentaw pjanijiet ta' 
ġestjoni annwali, inkluż portafoll 
ambizzjuż ta' attivitajiet mill-edukazzjoni 
sal-ħolqien ta' impriżi, b'miri u riżultati 
ċari, li jfittxu li jiksbu impatt kemm fuq is-
suq kif ukoll fuq is-soċjetà u valur miżjud 
ċar, iddeterminat minn approċċ ibbażat 
fuq ir-riżultati. Ir-regoli attwali dwar il-
parteċipazzjoni, l-evalwazzjoni u l-
monitoraġġ tal-KICs jippermettu li 
jittieħdu deċiżjonijiet b'mod rapidu u 
prattiku.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Ir-riferiment għall-approċċ ibbażat fuq ir-riżultati fit-titolu mhuwiex rifless fit-test tal-
paragrafu, filwaqt li l-valur miżjud iddeterminat minn tali approċċ għandu jkun espliċitat biċ-
ċar.

Emenda 1781
Alyn Smith

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-KICs tal-EIT huma impriżi integrati 
ħafna, li jlaqqgħu flimkien imsieħba minn 

Il-KICs tal-EIT huma impriżi integrati 
ħafna, li jlaqqgħu flimkien imsieħba minn 
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istituzzjonijiet tal-industrija, l-edukazzjoni 
għolja, ir-riċerka u t-teknoloġija, magħrufa 
għall-eċċellenza tagħhom. Il-KICs 
jippermettu li l-imsieħba ta' klassi dinjija 
jingħaqdu f'konfigurazzjonijiet ġodda 
transkonfinali, jottimizzaw ir-riżorsi 
eżistenti u jagħtu aċċess għal 
opportunitajiet ġodda tan-negozju permezz 
ta' ktajjen ta' valur ġodda, li jindirizzaw 
sfidi b'riskju ogħla u fuq skala akbar .

istituzzjonijiet tal-industrija, l-edukazzjoni 
għolja, ir-riċerka u t-teknoloġija, magħrufa 
għall-eċċellenza tagħhom. Il-KICs 
jippermettu li l-imsieħba ta' klassi dinjija 
jingħaqdu f'konfigurazzjonijiet ġodda 
transkonfinali, jottimizzaw ir-riżorsi 
eżistenti u jagħtu aċċess għal 
opportunitajiet ġodda tan-negozju permezz 
ta' ktajjen ta' valur ġodda, li jindirizzaw 
sfidi b'riskju ogħla u fuq skala akbar.
Huwa essenzjali li l-KICs joffru lill-SMEs 
l-opportunità li jipparteċipaw bi sħiħ fl-
attivitajiet kollha tagħhom:  it-twessigħ 
tal-parteċipazzjoni għal membri ġodda li
jġibu ideat ġodda u partikolarment it-titjib 
tal-parteċipazzjoni tal-SMEs għandhom 
ikunu parti mill-istrateġija tal-KICs għat-
tkabbir.

Or. en

Emenda 1782
Ioannis A. Tsoukalas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-KICs tal-EIT huma impriżi integrati 
ħafna, li jlaqqgħu flimkien imsieħba minn 
istituzzjonijiet tal-industrija, l-edukazzjoni 
għolja, ir-riċerka u t-teknoloġija, magħrufa 
għall-eċċellenza tagħhom. Il-KICs 
jippermettu li l-imsieħba ta' klassi dinjija 
jingħaqdu f'konfigurazzjonijiet ġodda 
transkonfinali, jottimizzaw ir-riżorsi 
eżistenti u jagħtu aċċess għal 
opportunitajiet ġodda tan-negozju permezz 
ta' ktajjen ta' valur ġodda, li jindirizzaw 
sfidi b'riskju ogħla u fuq skala akbar .

Il-KICs tal-EIT huma impriżi integrati 
ħafna, li jlaqqgħu flimkien imsieħba minn 
istituzzjonijiet tal-industrija, l-edukazzjoni 
għolja, ir-riċerka u t-teknoloġija, magħrufa 
għall-eċċellenza tagħhom. Il-KICs 
jippermettu li l-imsieħba ta' klassi dinjija 
jingħaqdu f'konfigurazzjonijiet ġodda 
transkonfinali fit-tul, jottimizzaw ir-riżorsi 
eżistenti u jagħtu aċċess għal 
opportunitajiet ġodda tan-negozju permezz 
ta' ktajjen ta' valur ġodda, li jindirizzaw 
sfidi b'riskju ogħla u fuq skala akbar.

Or. en
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Emenda 1783
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-KICs tal-EIT huma impriżi integrati 
ħafna, li jlaqqgħu flimkien imsieħba minn 
istituzzjonijiet tal-industrija, l-edukazzjoni 
għolja, ir-riċerka u t-teknoloġija, magħrufa 
għall-eċċellenza tagħhom. Il-KICs 
jippermettu li l-imsieħba ta' klassi dinjija 
jingħaqdu f'konfigurazzjonijiet ġodda 
transkonfinali, jottimizzaw ir-riżorsi 
eżistenti u jagħtu aċċess għal 
opportunitajiet ġodda tan-negozju permezz 
ta' ktajjen ta' valur ġodda, li jindirizzaw 
sfidi b'riskju ogħla u fuq skala akbar .

Il-KICs tal-EIT huma impriżi integrati 
ħafna, li jlaqqgħu flimkien imsieħba minn 
istituzzjonijiet tal-industrija, inklużi l-
SMEs, l-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u t-
teknoloġija, magħrufa għall-eċċellenza 
tagħhom. Il-KICs jippermettu li l-imsieħba 
ta' klassi dinjija jingħaqdu 
f'konfigurazzjonijiet ġodda transkonfinali, 
jottimizzaw ir-riżorsi eżistenti u jagħtu 
aċċess għal opportunitajiet ġodda tan-
negozju permezz ta' ktajjen ta' valur ġodda, 
li jindirizzaw sfidi b'riskju ogħla u fuq 
skala akbar.

Or. en

Emenda 1784
Ioannis A. Tsoukalas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-talent huwa ingredjent essenzjali tal-
innovazzjoni. L-EIT jixpruna l-iżvilupp tal-
persuni u l-interazzjonijiet bejniethom, billi 
jqiegħed lill-istudenti, ir-riċerkaturi u l-
intraprendituri fiċ-ċentru tal-mudell ta' 
innovazzjoni tiegħu. L-EIT se jipprovdi 
kultura intraprenditorjali u kreattiva kif 
ukoll edukazzjoni transdixxiplinarja lill-
persuni li jkollhom talent, permezz ta' 
Masters u Dottorati indikati bħala tal-EIT, 
maħsuba biex joħolqu marka ta' eċċellenza 
rikonoxxuta internazzjonalment. B'dan il-
mod, l-EIT jippromwovi bis-sħiħ il-
mobbiltà fi ħdan it-trijangolu tal-għarfien.

It-talent huwa ingredjent essenzjali tal-
innovazzjoni. L-EIT jixpruna l-iżvilupp tal-
persuni u l-interazzjonijiet bejniethom, billi 
jqiegħed lill-istudenti, ir-riċerkaturi u l-
imprendituri fiċ-ċentru tal-mudell ta' 
innovazzjoni tiegħu. L-EIT se jipprovdi 
kultura imprenditorjali u kreattiva kif ukoll 
edukazzjoni transdixxiplinari lill-persuni li 
jkollhom talent, permezz ta' Masters u 
Dottorati, kif ukoll ta' korsijiet ta' taħriġ 
tas-sajf u minn distanza, indikati bħala tal-
EIT, maħsuba biex joħolqu marka ta' 
eċċellenza rikonoxxuta f'livell globali. 
B'dan il-mod, l-EIT jippromwovi bis-sħiħ 
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il-mobbiltà fi ħdan it-trijangolu tal-
għarfien.

Or. en

Emenda 1785
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT għandu jopera prinċipalment, iżda 
mhux esklużivament, permezz tal-
Komunitajiet ta' Għarfien u Innovazzjoni 
(KICs) f'oqsma ta' sfidi tas-soċjetà li huma 
tal-akbar rilevanza għall-futur komuni tal-
Ewropa. Filwaqt li l-KICs għandhom grad 
għoli ta' awtonomija biex jiddefinixxu l-
istrateġiji u l-attivitajiet tagħhom, hemm 
numru ta' karatteristiċi innovattivi komuni 
għall-KICs kollha. L-EIT se jtejjeb l-impatt 
tiegħu billi l-esperjenzi miksuba mill-KICs 
jagħmilhom għad-dispożizzjoni tal-Unjoni 
kollha u billi, b'mod attiv, irawwem kultura 
ġdida ta' kondiviżjoni tal-għarfien.

L-EIT għandu jopera prinċipalment, iżda 
mhux esklużivament, permezz tal-
Komunitajiet ta' Għarfien u Innovazzjoni 
(KICs) f'oqsma ta' sfidi tas-soċjetà li huma 
tal-akbar rilevanza għall-futur komuni tal-
Ewropa. Filwaqt li l-KICs għandhom grad 
għoli ta' awtonomija biex jiddefinixxu l-
istrateġiji u l-attivitajiet tagħhom, hemm 
numru ta' karatteristiċi innovattivi komuni 
għall-KICs kollha, u fosthom jeħtieġ li 
jinstabu koordinament u sinerġiji. L-EIT 
se jtejjeb l-impatt tiegħu billi l-esperjenzi 
miksuba mill-KICs jagħmilhom għad-
dispożizzjoni tal-Unjoni kollha, permezz 
tat-tixrid ta' prassi tajba dwar il-modi ta' 
integrazzjoni tat-trijangolu tal-għarfien u 
l-iżvilupp tal-imprenditorjalità, billi 
jippromwovi l-inklużjoni ta' sħab 
addizzjonali u billi, b'mod attiv, irawwem 
kultura ġdida ta' kondiviżjoni tal-għarfien.

Or. en

Emenda 1786
Gunnar Hökmark

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

L-EIT għandu jopera prinċipalment, iżda 
mhux esklużivament, permezz tal-
Komunitajiet ta' Għarfien u Innovazzjoni
(KICs) f'oqsma ta' sfidi tas-soċjetà li 
huma tal-akbar rilevanza għall-futur 
komuni tal-Ewropa. Filwaqt li l-KICs 
għandhom grad għoli ta' awtonomija biex 
jiddefinixxu l-istrateġiji u l-attivitajiet 
tagħhom, hemm numru ta' karatteristiċi 
innovattivi komuni għall-KICs kollha. L-
EIT se jtejjeb l-impatt tiegħu billi l-
esperjenzi miksuba mill-KICs jagħmilhom 
għad-dispożizzjoni tal-Unjoni kollha u 
billi, b'mod attiv, irawwem kultura ġdida 
ta' kondiviżjoni tal-għarfien.

L-EIT għandu jopera prinċipalment 
permezz tal-Komunitajiet ta' Għarfien u 
Innovazzjoni (KICs) f'oqsma li joffru 
potenzjal reali ta' innovazzjoni. Filwaqt li 
l-KICs għandhom grad għoli ta' 
awtonomija biex jiddefinixxu l-istrateġiji u 
l-attivitajiet tagħhom, hemm numru ta' 
karatteristiċi innovattivi komuni għall-
KICs kollha. L-EIT se jtejjeb l-impatt 
tiegħu billi l-esperjenzi miksuba mill-KICs 
jagħmilhom għad-dispożizzjoni tal-Unjoni 
kollha u billi, b'mod attiv, irawwem kultura 
ġdida ta' kondiviżjoni tal-għarfien.

Or. en

Emenda 1787
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT għandu jopera prinċipalment, iżda 
mhux esklużivament, permezz tal-
Komunitajiet ta' Għarfien u Innovazzjoni 
(KICs) f'oqsma ta' sfidi tas-soċjetà li huma 
tal-akbar rilevanza għall-futur komuni tal-
Ewropa. Filwaqt li l-KICs għandhom grad 
għoli ta' awtonomija biex jiddefinixxu l-
istrateġiji u l-attivitajiet tagħhom, hemm 
numru ta' karatteristiċi innovattivi komuni 
għall-KICs kollha. L-EIT se jtejjeb l-impatt 
tiegħu billi l-esperjenzi miksuba mill-KICs 
jagħmilhom għad-dispożizzjoni tal-Unjoni 
kollha u billi, b'mod attiv, irawwem kultura 
ġdida ta' kondiviżjoni tal-għarfien.

L-EIT għandu jopera prinċipalment, iżda 
mhux esklużivament, permezz tal-
Komunitajiet ta' Għarfien u Innovazzjoni 
(KICs) b'mod partikolari f'oqsma ta' sfidi 
tas-soċjetà li huma tal-akbar rilevanza 
għall-futur komuni tal-Ewropa. Filwaqt li 
l-KICs għandhom grad għoli ta' 
awtonomija biex jiddefinixxu l-istrateġiji u 
l-attivitajiet tagħhom, hemm numru ta' 
karatteristiċi innovattivi komuni għall-
KICs kollha. L-EIT se jtejjeb l-impatt 
tiegħu billi l-esperjenzi miksuba mill-KICs 
jagħmilhom għad-dispożizzjoni tal-Unjoni 
kollha u billi, b'mod attiv, irawwem kultura 
ġdida ta' kondiviżjoni tal-għarfien.
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Or. en

Emenda 1788
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, 
Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT għandu jkollu l-għan li jirrilaxxa l-
potenzjal innovattiv tal-persuni u 
jikkapitalizza l-ideat tagħhom 
irrispettivament mill-post tagħhom fil-
katina tal-innovazzjoni. B'hekk, l-EIT se 
jgħin ukoll biex jiġi indirizzat il-"paradoss 
Ewropew" li r-riċerka eċċellenti eżistenti 
għadha 'l bogħod milli tiġi sfruttata bis-
sħiħ. B'dan il-mod, l-EIT għandu jgħin 
sabiex iġib l-ideat fis-suq. Prinċipalment 
permezz tal-KICs tiegħu u l-iffukar tiegħu 
fuq it-trawwim tal-imħuħ 
intraprenditorjali, dan se joħloq 
opportunitajiet ġodda ta' negozju li jieħdu 
l-forma kemm ta' negozji ġodda kif ukoll 
ta' spin-offs, iżda wkoll fl-industrija 
eżistenti.

L-EIT għandu jkollu l-għan li jirrilaxxa l-
potenzjal innovattiv tal-persuni u 
jikkapitalizza l-ideat tagħhom
irrispettivament mill-post tagħhom fil-
katina tal-innovazzjoni. B'hekk, l-EIT se 
jgħin ukoll biex jiġi indirizzat il-"paradoss 
Ewropew" li r-riċerka eċċellenti eżistenti 
għadha 'l bogħod milli tiġi sfruttata bis-
sħiħ. B'dan il-mod, l-EIT għandu jgħin 
sabiex iġib l-ideat fis-suq. L-EIT irid 
jiggarantixxi aċċess liberu għall-
komunitajiet Ewropej kollha ta' riċerka 
ta' kwalità għolja. Prinċipalment permezz 
tal-KICs tiegħu u l-iffukar tiegħu fuq it-
trawwim tal-imħuħ imprenditorjali, dan se 
joħloq opportunitajiet ġodda ta' negozju li 
jieħdu l-forma kemm ta' start-ups kif ukoll 
ta' spin-offs, iżda wkoll fl-industrija 
eżistenti.

Or. en

Emenda 1789
Judith A. Merkies

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT għandu jkollu l-għan li jirrilaxxa l-
potenzjal innovattiv tal-persuni u 

L-EIT għandu jkollu l-għan li jirrilaxxa l-
potenzjal innovattiv tal-persuni u 
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jikkapitalizza l-ideat tagħhom 
irrispettivament mill-post tagħhom fil-
katina tal-innovazzjoni. B'hekk, l-EIT se 
jgħin ukoll biex jiġi indirizzat il-"paradoss 
Ewropew" li r-riċerka eċċellenti eżistenti 
għadha 'l bogħod milli tiġi sfruttata bis-
sħiħ. B'dan il-mod, l-EIT għandu jgħin 
sabiex iġib l-ideat fis-suq. Prinċipalment 
permezz tal-KICs tiegħu u l-iffukar tiegħu 
fuq it-trawwim tal-imħuħ intraprenditorjali, 
dan se joħloq opportunitajiet ġodda ta' 
negozju li jieħdu l-forma kemm ta' negozji 
ġodda kif ukoll ta' spin-offs, iżda wkoll fl-
industrija eżistenti.

jikkapitalizza l-ideat tagħhom 
irrispettivament mill-post tagħhom fil-
katina tal-innovazzjoni. B'hekk, l-EIT se 
jgħin ukoll biex jiġi indirizzat il-"paradoss 
Ewropew" li r-riċerka eċċellenti eżistenti 
għadha 'l bogħod milli tiġi sfruttata bis-
sħiħ. B'dan il-mod, l-EIT għandu jgħin 
sabiex iġib l-ideat fis-suq u jistimola l-
għarfien tal-importanza li għandu t-
trasferiment tal-iskoperti xjentifiċi għall-
industrija. Prinċipalment permezz tal-KICs 
tiegħu u l-iffukar tiegħu fuq it-trawwim tal-
imħuħ intraprenditorjali, dan se joħloq 
opportunitajiet ġodda ta' negozju li jieħdu 
l-forma kemm ta' start-ups kif ukoll ta' 
spin-offs, iżda wkoll fl-industrija eżistenti.

Or. en

Emenda 1790
Ioannis A. Tsoukalas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT għandu jkollu l-għan li jirrilaxxa l-
potenzjal innovattiv tal-persuni u 
jikkapitalizza l-ideat tagħhom 
irrispettivament mill-post tagħhom fil-
katina tal-innovazzjoni. B'hekk, l-EIT se
jgħin ukoll biex jiġi indirizzat il-"paradoss 
Ewropew" li r-riċerka eċċellenti eżistenti 
għadha 'l bogħod milli tiġi sfruttata bis-
sħiħ. B'dan il-mod, l-EIT għandu jgħin 
sabiex iġib l-ideat fis-suq. Prinċipalment 
permezz tal-KICs tiegħu u l-iffukar tiegħu
fuq it-trawwim tal-imħuħ intraprenditorjali, 
dan se joħloq opportunitajiet ġodda ta' 
negozju li jieħdu l-forma kemm ta' negozji 
ġodda kif ukoll ta' spin-offs, iżda wkoll fl-
industrija eżistenti.

L-EIT għandu jkollu l-għan li jirrilaxxa l-
potenzjal innovattiv tal-persuni u 
jikkapitalizza l-ideat tagħhom 
irrispettivament mill-post tagħhom fil-
katina tal-innovazzjoni. B'hekk, l-EIT se 
jgħin ukoll biex jiġi indirizzat il-"paradoss 
Ewropew" li r-riċerka eċċellenti eżistenti 
għadha 'l bogħod milli tiġi sfruttata bis-
sħiħ. B'dan il-mod, l-EIT għandu jgħin 
sabiex jieħu l-ideat mil-laboratorju għas-
suq. Prinċipalment permezz tal-KICs 
tiegħu u l-iffukar tiegħu fuq it-trawwim tal-
imħuħ intraprenditorjali, dan se joħloq 
opportunitajiet ġodda ta' negozju li jieħdu 
l-forma kemm ta' start-ups kif ukoll ta' 
spin-offs, iżda wkoll fl-industrija eżistenti.

Or. en
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Emenda 1791
Judith A. Merkies

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrateġija u l-attivitajiet tal-EIT 
għandhom ikunu xprunati lejn iffukar fuq 
l-isfidi tas-soċjetà li huma ta' rilevanza 
kbira għall-ġejjieni, bħat-tibdil fil-klima 
jew l-enerġija sostenibbli. Billi jindirizza l-
isfidi ewlenin tas-soċjetà b'mod 
komprensiv, l-EIT se jippromwovi 
approċċi interdixxiplinari u 
multidixxiplinari u jgħin biex jiffoka l-
isforzi tar-riċerka tal-imsieħba fil-KICs.

L-istrateġija u l-attivitajiet tal-EIT 
għandhom ikunu xprunati lejn iffukar fuq 
l-isfidi tas-soċjetà li huma ta' rilevanza 
kbira għall-ġejjieni, bħat-tibdil fil-klima 
jew l-enerġija sostenibbli. L-IET biħsiebu 
jagħmel dan permezz tal-innovazzjoni 
settorjali u transettorjali, ibbażata fuq l-
eċċellenza fid-dixxiplini, u jimmira lejn 
setturi kapaċi jittrattaw l-isfidi globali.

Or. en

Emenda 1792
Gunnar Hökmark

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrateġija u l-attivitajiet tal-EIT 
għandhom ikunu xprunati lejn iffukar fuq
l-isfidi tas-soċjetà li huma ta' rilevanza
kbira għall-ġejjieni, bħat-tibdil fil-klima 
jew l-enerġija sostenibbli. Billi jindirizza l-
isfidi ewlenin tas-soċjetà b'mod 
komprensiv, l-EIT se jippromwovi 
approċċi interdixxiplinari u 
multidixxiplinari u jgħin biex jiffoka l-
isforzi tar-riċerka tal-imsieħba fil-KICs.

L-istrateġija u l-attivitajiet tal-EIT 
għandhom ikunu xprunati lejn iffukar fuq
setturi li joffru potenzjal innovattiv reali u 
li għandhom rilevanza ċara għall-isfidi 
soċjali li jittrattat Orizzont 2020. Billi 
jindirizza l-isfidi ewlenin tas-soċjetà b'mod 
komprensiv, l-EIT se jippromwovi 
approċċi interdixxiplinari u 
multidixxiplinari u jgħin biex jiffoka l-
isforzi tar-riċerka tal-imsieħba fil-KICs.

Or. en
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Emenda 1793
Ioannis A. Tsoukalas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrateġija u l-attivitajiet tal-EIT 
għandhom ikunu xprunati lejn iffukar fuq 
l-isfidi tas-soċjetà li huma ta' rilevanza 
kbira għall-ġejjieni, bħat-tibdil fil-klima 
jew l-enerġija sostenibbli. Billi jindirizza l-
isfidi ewlenin tas-soċjetà b'mod 
komprensiv, l-EIT se jippromwovi 
approċċi interdixxiplinari u 
multidixxiplinari u jgħin biex jiffoka l-
isforzi tar-riċerka tal-imsieħba fil-KICs.

L-istrateġija u l-attivitajiet tal-EIT 
għandhom ikunu xprunati lejn iffukar fuq 
l-isfidi tas-soċjetà li huma ta' rilevanza 
kbira għall-ġejjieni, bħat-tibdil fil-klima 
jew l-enerġija sostenibbli, kif previsti fl-
Aġenda strateġika għall-innovazzjoni. 
Billi jindirizza l-isfidi ewlenin tas-soċjetà 
b'mod komprensiv, l-EIT se jippromwovi 
approċċi interdixxiplinari u 
multidixxiplinari u jgħin biex jiffoka l-
isforzi tar-riċerka tal-imsieħba fil-KICs.

Or. en

Emenda 1794
Oreste Rossi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrateġija u l-attivitajiet tal-EIT 
għandhom ikunu xprunati lejn iffukar fuq 
l-isfidi tas-soċjetà li huma ta' rilevanza 
kbira għall-ġejjieni, bħat-tibdil fil-klima 
jew l-enerġija sostenibbli. Billi jindirizza l-
isfidi ewlenin tas-soċjetà b'mod 
komprensiv, l-EIT se jippromwovi 
approċċi interdixxiplinari u 
multidixxiplinari u jgħin biex jiffoka l-
isforzi tar-riċerka tal-imsieħba fil-KICs.

L-istrateġija u l-attivitajiet tal-EIT 
għandhom ikunu xprunati lejn iffukar fuq 
l-isfidi tas-soċjetà li huma ta' rilevanza 
kbira għall-ġejjieni. Billi jindirizza l-isfidi 
ewlenin tas-soċjetà b'mod komprensiv, l-
EIT se jippromwovi approċċi 
interdixxiplinari u multidixxiplinari u jgħin 
biex jiffoka l-isforzi tar-riċerka tal-
imsieħba fil-KICs.

Or. it
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Emenda 1795
Oreste Rossi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT għandu jintegra kompletament l-
edukazzjoni u t-taħriġ fl-istadji kollha tal-
karrieri u jiżviluppa kurrikuli ġodda u 
innovattivi biex jirrifletti l-ħtieġa għal 
profili ġodda kollha li joħolqu l-isfidi 
kumplessi tas-soċjetà u ekonomiċi. Għal 
dan il-għan, l-EIT se jkollu rwol ewlieni fl-
inkoraġġiment tar-rikonoxximent ta' 
degrees u diplomi ġodda fl-Istati Membri.

L-EIT għandu jintegra kompletament l-
edukazzjoni u t-taħriġ fl-istadji kollha tal-
karrieri u jiżviluppa kurrikuli ġodda u 
innovattivi biex jirrifletti l-ħtieġa għal 
profili ġodda kollha li ġejjin mill-
evoluzzjoni kostanti tas-soċjetà, tal-
ekonomija u tas-suq tax-xogħol. Għal dan 
il-għan, l-EIT se jkollu rwol ewlieni fl-
inkoraġġiment tar-rikonoxximent ta' lawrji
u diplomi ġodda fl-Istati Membri.

Or. it

Emenda 1796
Judith A. Merkies

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT għandu jintegra kompletament l-
edukazzjoni u t-taħriġ fl-istadji kollha tal-
karrieri u jiżviluppa kurrikuli ġodda u 
innovattivi biex jirrifletti l-ħtieġa għal 
profili ġodda kollha li joħolqu l-isfidi 
kumplessi tas-soċjetà u ekonomiċi. Għal 
dan il-għan, l-EIT se jkollu rwol ewlieni fl-
inkoraġġiment tar-rikonoxximent ta' 
degrees u diplomi ġodda fl-Istati Membri.

L-EIT għandu jintegra kompletament l-
edukazzjoni u t-taħriġ fl-istadji kollha tal-
karrieri u jsostni u jiffaċilta l-iżvilupp ta' 
kurrikuli ġodda u innovattivi biex jirrifletti 
l-ħtieġa għal profili ġodda kollha li joħolqu 
l-isfidi kumplessi tas-soċjetà u ekonomiċi. 
Għal dan il-għan, l-EIT se jkollu rwol 
ewlieni fl-inkoraġġiment tar-
rikonoxximent ta' lawrji u diplomi ġodda 
fl-Istati Membri.

Or. en

Emenda 1797
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti V – punt 3 – punt c – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT għandu jintegra kompletament l-
edukazzjoni u t-taħriġ fl-istadji kollha tal-
karrieri u jiżviluppa kurrikuli ġodda u 
innovattivi biex jirrifletti l-ħtieġa għal 
profili ġodda kollha li joħolqu l-isfidi 
kumplessi tas-soċjetà u ekonomiċi. Għal 
dan il-għan, l-EIT se jkollu rwol ewlieni fl-
inkoraġġiment tar-rikonoxximent ta' 
degrees u diplomi ġodda fl-Istati Membri.

L-EIT għandu jintegra kompletament l-
edukazzjoni u t-taħriġ fl-istadji kollha tal-
karrieri u jiżviluppa kurrikuli ġodda u 
innovattivi biex jirrifletti l-ħtieġa għal 
profili ġodda kollha li joħolqu l-isfidi 
kumplessi tas-soċjetà u ekonomiċi. Għal 
dan il-għan, l-EIT se jkollu rwol ewlieni fl-
inkoraġġiment tar-rikonoxximent ta' lawrji
u diplomi ġodda fl-Istati Membri b'tikketta 
ta' eċċellenza b'saħħitha tal-EIT.

Or. en

Emenda 1798
Oreste Rossi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT se jkollu wkoll rwol sostanzjali fit-
traqqim tal-kunċett ta' "intraprenditorija" 
permezz tal-programmi edukattivi tiegħu, 
li jippromwovu prattika ta' 
intraprenditorija f'kuntest ta' għarfien 
intensiv, fuq il-bażi ta' riċerka innovattiva 
u kontribuzzjoni għal soluzzjonijiet ta' 
rilevanza kbira għas-soċjetà.

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa perikoluż li l-kunċett tal-"intraprenditorija" jintrabat esklużivament mal-programmi 
edukattivi, billi dan ifisser il-predeterminazzjoni ta' min hu imprenditur u min mhuwiex.
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Emenda 1799
Ioannis A. Tsoukalas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT għandu jkollu l-għan li jkun pijunier 
ta' approċċi ġodda fl-innovazzjoni u li 
jiżviluppa kultura komuni ta' innovazzjoni 
u trasferiment tal-għarfien billi, fost 
affarijiet oħra, jaqsam l-esperjenza varjata 
tal-KICs tiegħu permezz ta' diversi 
mekkaniżmi ta' disseminazzjoni, bħal 
pjattaforma tal-partijiet interessati u skema 
ta' fellowship.

L-EIT għandu jkollu l-għan li jkun pijunier 
ta' approċċi ġodda fl-innovazzjoni u li 
jiżviluppa kultura komuni ta' innovazzjoni 
u trasferiment tal-għarfien billi, fost 
affarijiet oħra, jaqsam l-esperjenza varjata 
tal-KICs tiegħu permezz ta' diversi 
mekkaniżmi ta' disseminazzjoni, bħal 
pjattaforma tal-partijiet interessati, 
premjijiet u konkorsi, wirjiet ta' prodotti u 
proċessi, puli tal-proprjetà intellettwali u 
ta' privattivi, u skema ta' fellowship.

Or. en

Emenda 1800
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti V – punt 3 – punt f – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT se jagħti kontribuzzjoni kbira għall-
objettivi stabbiliti fl-Orizzont 2020, b'mod 
partikolari billi jindirizza l-isfidi tas-soċjetà 
b'mod li jikkumplimenta inizjattivi oħra 
f'dawn l-oqsma. Huwa se jittestja approċċi 
ġodda u simplifikati lejn l-iffinanzjar u l-
amministrazzjoni, u b'hekk ikollu rwol ta' 
pijunier fix-xenarju Ewropew tal-
innovazzjoni. L-approċċ tiegħu lejn l-
iffinanzjar se jkun ibbażat b'fermezza fuq 
effett qawwi ta' ingranaġġ, filwaqt li jiġu 
mmobilizzati fondi pubbliċi kif ukoll 
privati. Barra minn hekk, huwa se juża 
strumenti kompletament ġodda għal 
appoġġ immirat lejn attivitajiet individwali 
permezz tal-Fondazzjoni EIT.

L-EIT se jagħti kontribuzzjoni kbira għall-
objettivi stabbiliti fl-Orizzont 2020, b'mod 
partikolari billi jindirizza l-isfidi tas-soċjetà 
b'mod li jikkumplimenta inizjattivi oħra 
f'dawn l-oqsma. Huwa se jittestja approċċi 
ġodda u semplifikati lejn l-iffinanzjar u l-
amministrazzjoni, u b'hekk ikollu rwol ta' 
pijunier fix-xenarju Ewropew tal-
innovazzjoni. L-approċċ tiegħu lejn l-
iffinanzjar se jkun ibbażat b'fermezza fuq 
effett qawwi ta' ingranaġġ, filwaqt li jiġu 
mmobilizzati fondi pubbliċi kif ukoll 
privati. Barra minn hekk, huwa se juża 
strumenti kompletament ġodda għal 
appoġġ immirat lejn attivitajiet individwali.



PE492.790v01-00 160/161 AM\907850MT.doc

MT

Or. it

Emenda 1801
Oreste Rossi

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti V – punt 3 –  punt g – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz tal-KICs u ċ-ċentri ta' 
kolokazzjoni tagħhom - li jikkostitwixxu 
nodi ta' eċċellenza li jlaqqgħu flimkien 
imsieħba fl-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u 
n-negozju f'post ġeografiku partikolari - l-
EIT se jkun marbut ukoll mal-politika 
reġjonali. B'mod partikolari huwa għandu 
jiżgura rabta aħjar bejn l-istituzzjonijiet ta' 
edukazzjoni għolja u l-innovazzjoni u t-
tkabbir reġjonali, fil-kuntest ta' strateġiji ta' 
speċjalizzazzjoni intelliġenti reġjonali u 
nazzjonali. Billi jagħmel dan, se 
jikkontribwixxi għall-objettivi tal-Politika 
ta' Koeżjoni tal-Unjoni.

Permezz tal-KICs u ċ-ċentri ta' 
kolokazzjoni tagħhom - li jikkostitwixxu 
nodi ta' eċċellenza li jlaqqgħu flimkien 
imsieħba fl-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u 
n-negozju f'post ġeografiku partikolari - l-
EIT se jkun marbut ukoll mal-politika
reġjonali. B'mod partikolari huwa għandu 
jiżgura rabta aħjar bejn l-istituzzjonijiet ta' 
edukazzjoni għolja, is-suq tax-xogħol u l-
innovazzjoni u t-tkabbir reġjonali u lokali, 
fil-kuntest ta' strateġiji ta' speċjalizzazzjoni 
intelliġenti lokali, reġjonali u nazzjonali. 
Billi jagħmel dan, se jikkontribwixxi għall-
objettivi tal-Politika ta' Koeżjoni tal-
Unjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Jekk l-edukazzjoni għolja ma tintrabatx ukoll mas-suq tax-xogħol, b'mod partikolari fil-livell 
reġjonali u lokali, l-Ewropa mhijiex se tkun tista' ssolvi waħda mill-akbar problemi li qegħdin 
ixekklu t-tkabbir ekonomiku tagħha.

Emenda 1802
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta għal regolament
Anness 1 – Parti V – punt 3 –  punt g – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz tal-KICs u ċ-ċentri ta' 
kolokazzjoni tagħhom - li jikkostitwixxu 

Permezz tal-KICs u ċ-ċentri ta' 
kolokazzjoni tagħhom - li jikkostitwixxu 
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nodi ta' eċċellenza li jlaqqgħu flimkien 
imsieħba fl-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u 
n-negozju f'post ġeografiku partikolari - l-
EIT se jkun marbut ukoll mal-politika 
reġjonali. B'mod partikolari huwa għandu 
jiżgura rabta aħjar bejn l-istituzzjonijiet ta' 
edukazzjoni għolja u l-innovazzjoni u t-
tkabbir reġjonali, fil-kuntest ta' strateġiji ta' 
speċjalizzazzjoni intelliġenti reġjonali u
nazzjonali. Billi jagħmel dan, se 
jikkontribwixxi għall-objettivi tal-Politika 
ta' Koeżjoni tal-Unjoni.

nodi ta' eċċellenza li jlaqqgħu flimkien 
imsieħba fl-edukazzjoni għolja, ir-riċerka u 
n-negozju f'post ġeografiku partikolari - l-
EIT se jkun marbut ukoll mal-politika 
reġjonali. B'mod partikolari huwa għandu 
jiżgura rabta aħjar bejn l-istituzzjonijiet ta' 
edukazzjoni għolja u l-innovazzjoni u t-
tkabbir reġjonali, fil-kuntest ta' strateġiji ta' 
speċjalizzazzjoni intelliġenti reġjonali 
u/jew nazzjonali. Billi jagħmel dan, se 
jikkontribwixxi għall-objettivi tal-Politika 
ta' Koeżjoni tal-Unjoni.

Or. en


