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Emenda 586
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Saħħa, bidla demografika u benessri 1. Saħħa u benesseri

Or. en

Emenda 587
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni effettivai tas-saħħa, 
appoġġata minn bażi robusta ta' evidenza, 
tevita l-mard, ittejjeb il-benessri u hija 
kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa u l-
prevenzjoni tal-mard ukoll jiddependu fuq 
fehim ta’ determinanti tas-saħħa, fuq 
għodod effettivi ta’ prevenzjoni, bħal 
vaċċini, fuq sorveljanza tas-saħħa u tal-
mard u prontezza effettiva, kif ukoll fuq 
programmi effettivi ta’ skrinjar.

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, 
appoġġata minn bażi robusta ta' evidenza, 
tevita l-mard, ittejjeb il-benessri, tnaqqas 
id-diżabilità, id-dipendenza u l-esklużjoni 
soċjali u hija kosteffettiva. Il-promozzjoni 
tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard ukoll 
jiddependu fuq fehim ta’ determinanti tas-
saħħa, fuq għodod effettivi ta’ prevenzjoni, 
bħal vaċċini, fuq sorveljanza tas-saħħa u 
tal-mard u prontezza effettiva, kif ukoll fuq 
programmi effettivi ta’ skrinjar. Id-
dimensjonijiet kulturali, soċjali, 
komportamentali u psikoloġiċi tas-saħħa 
għandhom jitqiesu wkoll. Għalhekk, ix-
xjenzi soċjali u l-umanistika għandhom 
rwol importanti fl-għarfien tas-saħħa u l-
benessri.

Or. en

Emenda 588
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni effettivai tas-saħħa, 
appoġġata minn bażi robusta ta' evidenza, 
tevita l-mard, ittejjeb il-benessri u hija 
kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa u l-
prevenzjoni tal-mard ukoll jiddependu fuq 
fehim ta’ determinanti tas-saħħa, fuq 
għodod effettivi ta’ prevenzjoni, bħal 
vaċċini, fuq sorveljanza tas-saħħa u tal-
mard u prontezza effettiva, kif ukoll fuq 
programmi effettivi ta’ skrinjar.

Il-promozzjoni effettiva tas-saħħa, 
appoġġata minn bażi robusta ta' evidenza, 
tevita l-mard, ittejjeb il-benessri u hija 
kosteffettiva. Il-promozzjoni tas-saħħa u l-
prevenzjoni tal-mard ukoll jiddependu fuq 
fehim ta’ determinanti tas-saħħa, fuq 
għodod effettivi ta’ prevenzjoni, bħal stili 
ta' ħajja attivi u tajbin għas-saħħa,
vaċċini, fuq sorveljanza tas-saħħa u tal-
mard u prontezza effettiva, fuq programmi 
effettivi ta’ skrinjar, u fuq għoti aħjar u 
integrat ta' kura tas-saħħa li tiffoka fuq 
il-pazjent.

Or. en

Emenda 589
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isforzi b'suċċess għall-prevenzjoni, 
ġestjoni, trattament u kura tal-mard, 
diżabilità u funzjonalità mnaqqsa huma 
sostnuti mill-fehim fundamentali tal-kawżi, 
proċessi u impatti tagħhom, kif ukoll fatturi 
sottostanti għas-saħħa u l-benessri. It-
tqassim effettiv tad-dejta u r-rabta ta’ din 
id-dejta mal-istudji ta’ koorti ta’ skala 
kbira tad-dinja reali huwa wkoll essenzjali, 
kif inhi t-traduzzjoni tar-riżultati tar-riċerka 
fil-klinika, b’mod partikolari mill-imġiba 
tal-provi kliniċi.

L-isforzi b'suċċess għall-prevenzjoni, 
ġestjoni, trattament u kura tal-mard,
diżabilità u funzjonalità mnaqqsa huma 
sostnuti mill-fehim fundamentali tal-kawżi, 
proċessi u impatti tagħhom, kif ukoll fatturi 
sottostanti għas-saħħa u l-benessri. It-
tqassim effettiv tad-dejta u r-rabta ta’ din 
id-dejta mal-istudji ta’ koorti ta’ skala
kbira tad-dinja reali huwa wkoll essenzjali, 
kif inhi t-traduzzjoni tar-riżultati tar-riċerka 
fil-klinika, b’mod partikolari mill-imġiba 
tal-provi kliniċi. Fit-trasferiment tar-
riżultati tar-riċerka mir-riċerka bażika 
għall-prattika klinika, il-provi kliniċi jridu 
jistabbilixxu rabta minn qabel bejn ir-
riżultati miksuba fil-laboratorju u l-
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pazjent permezz tar-riċerka traslazzjonali: 
"from bench to bedside approach".

Or. en

Emenda 590
Norbert Glante

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Piżi dejjem akbar mill-mard u diżabilità fil-
kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ 
tpoġġi iktar piż fuq is-setturi tas-saħħa u l-
kura. Jekk għandha tinżamm saħħa u kura 
effettiva għall-etajiet kollha, se jkunu 
meħtieġa sforzi sabiex jittejjeb it-teħid ta' 
deċiżjonijiet fil-forniment ta' prevenzjoni u 
trattament, sabiex tiġi identifikata u 
appoġġata d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-settur tal-kura tas-saħħa, u 
sabiex tiġi appoġġata l-kura integrata u l-
adozzjoni ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi, 
organizzattivi u soċjali li jagħtu s-saħħa 
lill-persuni akbar fl-età li jibqgħu attivi u 
indipendenti. Jekk dan isir, ikun se 
jikkontribwixxi għaż-żieda fit-tul ta' żmien 
tal-perjodu tal-benessri fiżiku, soċjali u 
mentali.

Piż dejjem akbar mill-mard u diżabilità fil-
kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ 
ipoġġi iktar piż fuq is-setturi tas-saħħa u l-
kura, iżda anke f’riċerka u żvilupp ta’ 
innovazzjoni soċjali. Jekk għandha 
tinżamm saħħa u kura effettiva għall-etajiet 
kollha, se jkunu meħtieġa sforzi sabiex 
jittejjeb it-teħid ta' deċiżjonijiet fil-
forniment ta' prevenzjoni u trattament, 
sabiex tiġi identifikata u appoġġata d-
disseminazzjoni tal-aħjar prattiki fis-settur 
tal-kura tas-saħħa, u sabiex tiġi appoġġata 
l-kura integrata u l-adozzjoni ta' 
innovazzjonijiet teknoloġiċi, organizzattivi 
u soċjali li jagħtu s-saħħa lill-persuni akbar 
fl-età li jibqgħu attivi u indipendenti. Jekk 
dan isir, ikun se jikkontribwixxi għaż-żieda 
fit-tul ta' żmien tal-perjodu tal-benessri 
fiżiku, soċjali, ekonomiku u mentali.
Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-
mard kroniku, bħall-kanċer, il-mard 
kardjovaskulari, il-mard rewmatiku u 
muskoloskeletali, id-dijabete u l-mard 
respiratorju u mentali. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-enfasi għandha titqiegħed fuq mard li jokkorri bi frekwenza partikolari u li għandu impatt 
partikolarment sinifikanti fuq is-soċjetà kollha. F'ħafna każijiet, ftit huwa magħruf dwar il-
kawżi ta' dan il-mard u t-trattamenti possibbli, u għalhekk hemm ħtieġa partikolari ta' 
finanzjament Ewropew koordinat għar-riċerka.
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Emenda 591
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Piżi dejjem akbar mill-mard u diżabilità fil-
kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ 
tpoġġi iktar piż fuq is-setturi tas-saħħa u l-
kura. Jekk għandha tinżamm saħħa u kura 
effettiva għall-etajiet kollha, se jkunu 
meħtieġa sforzi sabiex jittejjeb it-teħid ta' 
deċiżjonijiet fil-forniment ta' prevenzjoni u 
trattament, sabiex tiġi identifikata u 
appoġġata d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-settur tal-kura tas-saħħa, u 
sabiex tiġi appoġġata l-kura integrata u l-
adozzjoni ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi, 
organizzattivi u soċjali li jagħtu s-saħħa 
lill-persuni akbar fl-età li jibqgħu attivi u 
indipendenti. Jekk dan isir, ikun se 
jikkontribwixxi għaż-żieda fit-tul ta' żmien 
tal-perjodu tal-benessri fiżiku, soċjali u 
mentali.

Piż dejjem akbar mill-mard u diżabilità fil-
kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ 
ipoġġi iktar piż fuq is-setturi tas-saħħa u l-
kura. Jekk għandha tinżamm saħħa u kura 
effettiva għall-etajiet kollha, se jkunu 
meħtieġa sforzi sabiex jittejjeb it-teħid ta' 
deċiżjonijiet fil-forniment ta' prevenzjoni u 
trattament, sabiex tiġi identifikata u 
appoġġata d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-settur tal-kura tas-saħħa, u 
sabiex tiġi appoġġata l-kura integrata u l-
adozzjoni ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi, 
organizzattivi u soċjali li jagħtu s-saħħa 
lill-persuni akbar fl-età li jibqgħu attivi u 
indipendenti. Jekk dan isir, ikun se 
jikkontribwixxi għaż-żieda fit-tul ta' żmien 
tal-perjodu tal-benessri fiżiku, soċjali, 
ekonomiku u mentali. Għandha tingħata 
attenzjoni speċjali lill-mard kroniku, 
bħall-kanċer, il-mard kardjovaskulari, il-
mard rewmatiku u muskoloskeletali, id-
dijabete, u l-mard respiratorju u mentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mard rewmatiku u muskoloskeletali (RMDs) mhuwiex biss kawża ewlenija ta' telf ta' xogħol 
u rtirar bikri, iżda huwa wkoll kawża ewlenija ta' diżabilità u mobilità mnaqqsa, u piż enormi 
għall-familji, l-impjegaturi, l-assiguraturi u s-sistemi soċjali u tal-kura tas-saħħa fl-UE 
kollha. Għandu jiġi inkluż fil-lista ta' mard kroniku ewlieni, billi huwa ugwalment jew, f'xi 
każijiet, saħansitra aktar importanti f'termini ta' prevalenza jew impatt fuq is-sistemi tas-
saħħa pubblika.

Emenda 592
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Piżi dejjem akbar mill-mard u diżabilità fil-
kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ 
tpoġġi iktar piż fuq is-setturi tas-saħħa u l-
kura. Jekk għandha tinżamm saħħa u kura 
effettiva għall-etajiet kollha, se jkunu 
meħtieġa sforzi sabiex jittejjeb it-teħid ta' 
deċiżjonijiet fil-forniment ta' prevenzjoni 
u trattament, sabiex tiġi identifikata u 
appoġġata d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-settur tal-kura tas-saħħa, u 
sabiex tiġi appoġġata l-kura integrata u l-
adozzjoni ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi, 
organizzattivi u soċjali li jagħtu s-saħħa 
lill-persuni akbar fl-età li jibqgħu attivi u 
indipendenti. Jekk dan isir, ikun se 
jikkontribwixxi għaż-żieda fit-tul ta' żmien 
tal-perjodu tal-benessri fiżiku, soċjali u 
mentali.

Piż dejjem akbar mill-mard u diżabilità fil-
kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ 
ipoġġi iktar piż fuq is-setturi tas-saħħa u l-
kura. Jekk għandha tinżamm saħħa u kura 
effettiva għall-etajiet kollha, se jkunu 
meħtieġa sforzi sabiex jittejjeb it-teħid ta' 
deċiżjonijiet fil-prevenzjoni, l-għoti ta' 
trattament, ir-riabilitazzjoni u t-taħriġ 
mill-ġdid, sabiex tiġi identifikata u 
appoġġata d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-settur tal-kura tas-saħħa, u 
sabiex tiġi appoġġata l-kura integrata u l-
adozzjoni ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi, 
organizzattivi u soċjali li jagħtu s-saħħa 
lill-persuni akbar fl-età li jibqgħu attivi u 
indipendenti. Jekk dan isir, ikun se 
jikkontribwixxi għaż-żieda fit-tul ta' żmien 
tal-perjodu tal-benessri fiżiku, soċjali u 
mentali.

Or. fr

Emenda 593
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Piżi dejjem akbar mill-mard u diżabilità fil-
kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ 
tpoġġi iktar piż fuq is-setturi tas-saħħa u l-
kura. Jekk għandha tinżamm saħħa u kura 
effettiva għall-etajiet kollha, se jkunu 
meħtieġa sforzi sabiex jittejjeb it-teħid ta' 
deċiżjonijiet fil-forniment ta' prevenzjoni u
trattament, sabiex tiġi identifikata u 
appoġġata d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-settur tal-kura tas-saħħa, u 

Piż dejjem akbar mill-mard, 
partikolarment il-mard kroniku, u 
diżabilità fil-kuntest ta' popolazzjoni li qed 
tixjieħ ipoġġi iktar piż fuq is-setturi tas-
saħħa u l-kura. Jekk għandha tinżamm 
saħħa u kura effettiva għall-etajiet kollha, 
se jkunu meħtieġa sforzi sabiex jittejjeb it-
teħid ta' deċiżjonijiet fil-forniment ta' 
prevenzjoni u trattament, sabiex tiġi 
identifikata u appoġġata d-disseminazzjoni 
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sabiex tiġi appoġġata l-kura integrata u l-
adozzjoni ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi, 
organizzattivi u soċjali li jagħtu s-saħħa 
lill-persuni akbar fl-età li jibqgħu attivi u 
indipendenti. Jekk dan isir, ikun se 
jikkontribwixxi għaż-żieda fit-tul ta' żmien 
tal-perjodu tal-benessri fiżiku, soċjali u 
mentali.

tal-aħjar prattiki fis-settur tal-kura tas-
saħħa, u sabiex tiġi appoġġata l-kura 
integrata u l-adozzjoni ta' innovazzjonijiet 
teknoloġiċi, organizzattivi u soċjali li 
jagħtu s-saħħa lill-persuni akbar fl-età li 
jibqgħu attivi u indipendenti. Jekk dan isir, 
ikun se jikkontribwixxi għaż-żieda fit-tul 
ta' żmien tal-perjodu tal-benessri fiżiku, 
soċjali u mentali.

Or. es

Emenda 594
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Piżi dejjem akbar mill-mard u diżabilità fil-
kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ 
tpoġġi iktar piż fuq is-setturi tas-saħħa u l-
kura. Jekk għandha tinżamm saħħa u kura 
effettiva għall-etajiet kollha, se jkunu 
meħtieġa sforzi sabiex jittejjeb it-teħid ta' 
deċiżjonijiet fil-forniment ta' prevenzjoni u 
trattament, sabiex tiġi identifikata u 
appoġġata d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-settur tal-kura tas-saħħa, u 
sabiex tiġi appoġġata l-kura integrata u l-
adozzjoni ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi, 
organizzattivi u soċjali li jagħtu s-saħħa 
lill-persuni akbar fl-età li jibqgħu attivi u 
indipendenti. Jekk dan isir, ikun se 
jikkontribwixxi għaż-żieda fit-tul ta' żmien 
tal-perjodu tal-benessri fiżiku, soċjali u 
mentali.

Piż dejjem akbar mill-mard u diżabilità fil-
kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ 
ipoġġi iktar piż fuq is-setturi tas-saħħa u l-
kura. Jekk għandha tinżamm saħħa u kura 
effettiva għall-etajiet kollha, se jkunu 
meħtieġa sforzi sabiex jittejjeb it-teħid ta' 
deċiżjonijiet fil-forniment ta' prevenzjoni u 
trattament, sabiex tiġi identifikata u 
appoġġata d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-settur tal-kura tas-saħħa, u 
sabiex tiġi appoġġata l-kura integrata u l-
adozzjoni ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi, 
organizzattivi u soċjali li jagħtu s-saħħa 
lill-persuni akbar fl-età li jibqgħu attivi u 
indipendenti. Jekk dan isir, ikun se 
jikkontribwixxi għaż-żieda fit-tul ta' żmien 
tal-perjodu tal-benessri fiżiku, soċjali, 
ekonomiku u mentali. Għandha tingħata 
attenzjoni speċjali lill-mard kroniku, 
bħall-kanċer, il-mard kardjovaskulari, il-
mard rewmatiku u muskoloskeletali, id-
dijabete, u l-mard respiratorju u mentali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-test tal-Kummissjoni ma jsemmi l-ebda mard speċifiku, li jista' jkun preferibbli biex ikun 
evitat li jkun preskrittiv wisq.  Madankollu, jekk tittieħed id-deċiżjoni li tingħata prijorità lil 
ċertu mard, ikun hemm evidenza li turi li l-mard rewmatiku u muskoloskeletali huwa fost il-
kundizzjonijiet kroniċi u li ma jittiħdux l-aktar prevalenti, diżabilitanti u li jqumu ħafna li 
jolqtu l-popolazzjoni Ewropea u għalhekk ikun ħaqqu jissemma'.

Emenda 595
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Piżi dejjem akbar mill-mard u diżabilità fil-
kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ 
tpoġġi iktar piż fuq is-setturi tas-saħħa u l-
kura. Jekk għandha tinżamm saħħa u kura 
effettiva għall-etajiet kollha, se jkunu 
meħtieġa sforzi sabiex jittejjeb it-teħid ta' 
deċiżjonijiet fil-forniment ta' prevenzjoni u 
trattament, sabiex tiġi identifikata u 
appoġġata d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-settur tal-kura tas-saħħa, u 
sabiex tiġi appoġġata l-kura integrata u l-
adozzjoni ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi, 
organizzattivi u soċjali li jagħtu s-saħħa 
lill-persuni akbar fl-età li jibqgħu attivi u 
indipendenti. Jekk dan isir, ikun se 
jikkontribwixxi għaż-żieda fit-tul ta' żmien 
tal-perjodu tal-benessri fiżiku, soċjali u 
mentali.

Piż dejjem akbar mill-mard u diżabilità fil-
kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ 
ipoġġi iktar piż fuq is-setturi tas-saħħa u l-
kura. Jekk għandha tinżamm saħħa u kura 
effettiva għall-etajiet kollha, se jkunu 
meħtieġa sforzi sabiex jittejjeb it-teħid ta' 
deċiżjonijiet fil-forniment ta' prevenzjoni u 
trattament, sabiex tiġi identifikata u 
appoġġata d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-settur tal-kura tas-saħħa, u 
sabiex tiġi appoġġata l-kura integrata li 
tinkludi wkoll interventi ta' mediċina 
komplementari u alternattiva u l-
adozzjoni ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi, 
organizzattivi u soċjali li jagħtu s-saħħa 
lill-persuni akbar fl-età li jibqgħu attivi u 
indipendenti. Jekk dan isir, ikun se 
jikkontribwixxi għaż-żieda fit-tul ta' żmien 
tal-perjodu tal-benessri fiżiku, soċjali u 
mentali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat il-finanzjament futur għar-riċerka fil-qasam tal-mediċina komplementari u 
alternattiva, għandu jissemma' espliċitament fil-programm speċifiku.
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Emenda 596
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Piżi dejjem akbar mill-mard u diżabilità fil-
kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ 
tpoġġi iktar piż fuq is-setturi tas-saħħa u l-
kura. Jekk għandha tinżamm saħħa u kura 
effettiva għall-etajiet kollha, se jkunu 
meħtieġa sforzi sabiex jittejjeb it-teħid ta' 
deċiżjonijiet fil-forniment ta' prevenzjoni u 
trattament, sabiex tiġi identifikata u 
appoġġata d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-settur tal-kura tas-saħħa, u 
sabiex tiġi appoġġata l-kura integrata u l-
adozzjoni ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi, 
organizzattivi u soċjali li jagħtu s-saħħa 
lill-persuni akbar fl-età li jibqgħu attivi u 
indipendenti. Jekk dan isir, ikun se 
jikkontribwixxi għaż-żieda fit-tul ta' żmien 
tal-perjodu tal-benessri fiżiku, soċjali u 
mentali.

Piż dejjem akbar mill-mard u diżabilità fil-
kuntest ta' popolazzjoni li qed tixjieħ 
ipoġġi iktar piż fuq is-setturi tas-saħħa u l-
kura. Jekk għandha tinżamm saħħa u kura 
effettiva għall-etajiet kollha, se jkunu 
meħtieġa sforzi sabiex jittejjeb it-teħid ta' 
deċiżjonijiet fil-forniment ta' prevenzjoni u 
trattament, sabiex tiġi identifikata u 
appoġġata d-disseminazzjoni tal-aħjar 
prattiki fis-settur tal-kura tas-saħħa, u 
sabiex tiġi appoġġata l-kura integrata u l-
adozzjoni ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi, 
organizzattivi u soċjali li jagħtu s-saħħa 
lill-persuni akbar fl-età li jibqgħu attivi u 
indipendenti u jiġu rispettati u ffaċilitati l-
għażliet tagħhom rigward il-kura tas-
saħħa. Jekk dan isir, ikun se 
jikkontribwixxi għaż-żieda fit-tul ta' żmien 
tal-perjodu tal-benessri fiżiku, soċjali u 
mentali.

Or. en

Emenda 597
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha se jitwettqu b’tali 
mod li jipprovdu l-appoġġ tul iċ-ċiklu tar-
riċerka u innovazzjoni, li jsaħħu l-
kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Ewropa u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 

Dawn l-attivitajiet kollha se jitwettqu b’tali 
mod li jipprovdu l-appoġġ tul iċ-ċiklu tar-
riċerka u innovazzjoni, li jsaħħu l-
kompetittività tal-industriji u l-SMEs 
ibbażati fl-Ewropa u l-iżvilupp ta’ 
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ġodda tas-suq. opportunitajiet ġodda tas-suq.

Or. sl

Emenda 598
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha se jitwettqu b’tali 
mod li jipprovdu l-appoġġ tul iċ-ċiklu tar-
riċerka u innovazzjoni, li jsaħħu l-
kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Ewropa u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda tas-suq.

Dawn l-attivitajiet kollha se jitwettqu b’tali 
mod li jipprovdu l-appoġġ tul iċ-ċiklu tar-
riċerka u innovazzjoni, inkluż l-appoġġ 
għar-riċerka bażika ta' eċċellenza dwar is-
saħħa, li jsaħħu l-kompetittività tal-
industriji bbażati fl-Ewropa u l-iżvilupp ta’ 
opportunitajiet ġodda tas-suq.

Or. en

Emenda 599
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn l-attivitajiet kollha se jitwettqu b’tali 
mod li jipprovdu l-appoġġ tul iċ-ċiklu tar-
riċerka u innovazzjoni, li jsaħħu l-
kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Ewropa u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda tas-suq.

Dawn l-attivitajiet kollha se jitwettqu b’tali 
mod li jipprovdu l-appoġġ tul iċ-ċiklu tar-
riċerka u innovazzjoni, li jsaħħu l-
kompetittività tal-industriji bbażati fl-
Ewropa u l-iżvilupp ta’ opportunitajiet 
ġodda tas-suq abbażi ta' approċċ integrat 
u li jiffoka fuq il-pazjent.

Or. en
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Emenda 600
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv trażversali tal-Isfidi Soċjetali 
huwa li l-istrumenti tal-Unjoni għar-
riċerka u l-innovazzjoni jiġu allinjati mal-
Istrateġija UE 2020 billi jiġi żgurat 
tkabbir intelliġenti, inklużiv u sostenibbli. 
Il-prijoritajiet għandhom jiġu stabbiliti bl-
għan li jiġu indirizzati l-isfidi soċjetali l-
aktar attraenti u bl-aktar mod effiċjenti. 
Għandha tingħata preferenza lil miżuri li 
joffru soluzzjonijiet malajr u b'mod 
effikaċi u li kapaċi jsarrfu r-riċerka 
f'riżultati konkreti u li jistgħu jitkejlu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE għandha riċerkaturi u xjentisti eċċellenti iżda għadha lura meta mqabbla mal-Istati 
Uniti u ma' xi pajjiżi Ażjatiċi fl-abbiltà li ssarraf ir-riżultati ta' riċerka fi prodotti, f'servizzi u 
f'soluzzjonijiet konkreti. Fi żminijiet ta' diffikultajiet ekonomiċi u soċjetali, meta l-
finanzjament għar-riċerka u l-innovazzjoni f'livell nazzjonali qed jitnaqqas ferm 
b'konsegwenza tal-miżuri ta' awsterità, l-appoġġ finanzjarju tal-UE għandu jingħata għar-
riċerka applikata u soluzzjonijiet qrib is-suq.

Emenda 601
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta' għodod ta' aċċelerazzjoni 
tar-riċerka bħal "pools ta' privattivi" li 
jippermettu l-pooling tad-drittijiet tas-
sjieda industrijali, u li għalhekk 
jippermettu li d-detenturi tad-drittijiet jiġu 
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kkumpensati kif xieraq, bi premijiet għall-
innovazzjoni bħala mod biex jiġi promoss 
il-ftuħ tar-riċerka u li jaġixxu bħala 
katalist għall-isforzi tas-setturi pubbliċi u 
privati.

Or. fr

Emenda 602
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fehim aħjar tad-determinanti tas-saħħa 
huwa meħtieġ sabiex tiġi provduta l-
evidenza għall-promozzjoni effettiva tas-
saħħa u prevenzjoni tal-mard, u se 
jippermetti ukoll l-iżvilupp ta’ indikaturi 
komprensivi tas-saħħa u benessri ġewwa l-
Unjoni. Se jiġu studjati fatturi ambjentali, 
komportamentali u genetiċi, fis-sensi l-
iktar wiesgħa tagħhom. L-approċċi se 
jinkludu studju fit-tul tal-koorti u tar-rabta 
tagħhom mad-dejta migbura mir-riċerka “-
omika”, u metodi oħrajn.

Fehim aħjar tad-determinanti tas-saħħa 
huwa meħtieġ sabiex tiġi provduta l-
evidenza għall-promozzjoni effettiva tas-
saħħa, benessri u prevenzjoni tal-mard, u 
se jippermetti ukoll l-iżvilupp ta’ indikaturi 
komprensivi tas-saħħa u benessri ġewwa l-
Unjoni. Se jiġu studjati fatturi ambjentali, 
komportamentali (inkluż l-istil ta' ħajja), 
bijoloġiċi, soċjoekonomiċi u genetiċi, fis-
sensi l-iktar wiesgħa tagħhom. L-approċċi 
se jinkludu studju fit-tul tal-koorti, 
bijobanek u tar-rabta tagħhom mad-dejta 
migbura mir-riċerka “-omika”, u metodi 
oħrajn.

Or. en

Emenda 603
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fehim aħjar tad-determinanti tas-saħħa 
huwa meħtieġ sabiex tiġi provduta l-
evidenza għall-promozzjoni effettiva tas-

Fehim aħjar tad-determinanti tas-saħħa 
huwa meħtieġ sabiex tiġi provduta l-
evidenza għall-promozzjoni effettiva tas-
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saħħa u prevenzjoni tal-mard, u se 
jippermetti ukoll l-iżvilupp ta’ indikaturi 
komprensivi tas-saħħa u benessri ġewwa l-
Unjoni. Se jiġu studjati fatturi ambjentali, 
komportamentali u genetiċi, fis-sensi l-
iktar wiesgħa tagħhom. L-approċċi se 
jinkludu studju fit-tul tal-koorti u tar-rabta 
tagħhom mad-dejta migbura mir-riċerka “-
omika”, u metodi oħrajn.

saħħa u prevenzjoni tal-mard, u se 
jippermetti ukoll l-iżvilupp ta’ indikaturi 
komprensivi tas-saħħa u benessri ġewwa l-
Unjoni. Se jiġu studjati fatturi ambjentali, 
okkupazzjonali, komportamentali (inkluż l-
istil ta' ħajja), soċjoekonomiċi 
(b'attenzjoni speċjali għall-faqar), genetiċi 
u patoġeni, fis-sensi l-iktar wiesgħa 
tagħhom. L-approċċi se jinkludu studju fit-
tul tal-koorti u tar-rabta tagħhom mad-dejta 
migbura mir-riċerka “-omika”, u metodi 
oħrajn.

Or. en

Emenda 604
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod partikolari, fehim aħjar tal-ambjent 
bħala determinant tas-saħħa se jesiġi 
approċċi bijoliġiċi molekulari, 
epidemjoloġiċi u tossikoloġiċi integrati 
sabiex jiġu investigati r-relazzjonijiet bejn 
is-saħħa u l-ambjent, inklużi l-istudji ta' 
modalitajiet ta' azzjoni ta' kimiki, 
esponiment kkombinat għat-tniġġis u 
fatturi oħra li jagħmlu pressjoni fuq l-
ambjent u l-klima, ittestjar tossikoloġiku 
integrat kif ukoll alternattivi għat-testjar 
tal-annimali. Approċċi innovattivi għall-
valutazzjoni tal-esponiment huma meħtieġa 
bl-użu ta' bijomarkaturi tal-ġenerazzjoni 
ġdida bbażata fuq l-'omika' u l-epiġenetika, 
bijomonitoraġġ uman, valutazzjonijiet tal-
esponiment personali u mmudellar għall-
fehim ta' esponimenti kkombinati, 
kumulattivi u emerġenti, li jintegraw il-
fatturi soċjoekonomiċi u komportamentali. 
Rabtiet imtejba mad-dejta ambjentali bl-
użu tas-sistemi tal-informazzjoni avvanzati 

B’mod partikolari, fehim aħjar tal-ambjent 
bħala determinant tas-saħħa se jesiġi 
approċċi bijoliġiċi molekulari, 
epidemjoloġiċi u tossikoloġiċi integrati u li 
jiffukaw fuq il-bniedem sabiex jiġu 
investigati r-relazzjonijiet bejn is-saħħa u l-
ambjent u biex jiġu ċċarati l-mekkaniżmi 
sottostanti tal-mard u t-tossiċità fil-
bniedem, inklużi l-istudji ta' modalitajiet ta' 
azzjoni ta' kimiki, esponiment kkombinat 
għat-tniġġis u fatturi oħra li jagħmlu 
pressjoni fuq l-ambjent u l-klima, ittestjar 
tossikoloġiku integrat kif ukoll alternattivi 
għat-testjar tal-annimali. Approċċi 
innovattivi għall-valutazzjoni tal-
esponiment huma meħtieġa bl-użu ta' 
bijomarkaturi tal-ġenerazzjoni ġdida li 
jiffukaw fuq il-bniedem ibbażata fuq l-
'omika' u l-epiġenetika, bijomonitoraġġ 
uman, valutazzjonijiet tal-esponiment 
personali u mmudellar għall-fehim ta' 
esponimenti kkombinati, kumulattivi u 
emerġenti, li jintegraw il-fatturi 
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se jkunu appoġġati. soċjoekonomiċi u komportamentali. 
Rabtiet imtejba mad-dejta ambjentali bl-
użu tas-sistemi tal-informazzjoni avvanzati 
se jkunu appoġġati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Titjib fit-testijiet tossikoloġiċi jeħtieġu approċċi li jiffukaw fuq il-bniedem.

Emenda 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod partikolari, fehim aħjar tal-ambjent 
bħala determinant tas-saħħa se jesiġi 
approċċi bijoliġiċi molekulari, 
epidemjoloġiċi u tossikoloġiċi integrati 
sabiex jiġu investigati r-relazzjonijiet bejn 
is-saħħa u l-ambjent, inklużi l-istudji ta' 
modalitajiet ta' azzjoni ta' kimiki, 
esponiment kkombinat għat-tniġġis u 
fatturi oħra li jagħmlu pressjoni fuq l-
ambjent u l-klima, ittestjar tossikoloġiku 
integrat kif ukoll alternattivi għat-testjar 
tal-annimali. Approċċi innovattivi għall-
valutazzjoni tal-esponiment huma meħtieġa 
bl-użu ta' bijomarkaturi tal-ġenerazzjoni 
ġdida bbażata fuq l-'omika' u l-epiġenetika, 
bijomonitoraġġ uman, valutazzjonijiet tal-
esponiment personali u mmudellar għall-
fehim ta' esponimenti kkombinati, 
kumulattivi u emerġenti, li jintegraw il-
fatturi soċjoekonomiċi u komportamentali. 
Rabtiet imtejba mad-dejta ambjentali bl-
użu tas-sistemi tal-informazzjoni avvanzati 
se jkunu appoġġati.

B’mod partikolari, fehim aħjar tal-ambjent 
bħala determinant tas-saħħa se jesiġi 
approċċi bijoliġiċi molekulari, 
epidemjoloġiċi u tossikoloġiċi integrati 
sabiex jiġu investigati r-relazzjonijiet bejn 
is-saħħa u l-ambjent, inklużi l-istudji ta' 
modalitajiet ta' azzjoni ta' kimiki, 
esponiment kkombinat għat-tniġġis u 
fatturi oħra li jagħmlu pressjoni fuq l-
ambjent u l-klima, ittestjar tossikoloġiku 
integrat kif ukoll alternattivi għat-testjar 
tal-annimali. Approċċi innovattivi għall-
valutazzjoni tal-esponiment huma meħtieġa 
bl-użu ta' bijomarkaturi tal-ġenerazzjoni 
ġdida bbażati fuq l-'omika' u l-epiġenetika, 
bijomonitoraġġ uman, valutazzjonijiet tal-
esponiment personali u mmudellar għall-
fehim ta' esponimenti kkombinati, 
kumulattivi u emerġenti, li jintegraw il-
fatturi soċjoekonomiċi u komportamentali 
bħall-edukazzjoni fiżika u l-ippjanar tal-
ambjenti bħala għajnuna għall-irkupru u 
r-riabilitazzjoni. Rabtiet imtejba mad-dejta 
ambjentali bl-użu tas-sistemi tal-
informazzjoni avvanzati se jkunu 
appoġġati.
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Or. en

Emenda 606
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod partikolari, fehim aħjar tal-ambjent 
bħala determinant tas-saħħa se jesiġi 
approċċi bijoliġiċi molekulari, 
epidemjoloġiċi u tossikoloġiċi integrati 
sabiex jiġu investigati r-relazzjonijiet bejn 
is-saħħa u l-ambjent, inklużi l-istudji ta' 
modalitajiet ta' azzjoni ta' kimiki, 
esponiment kkombinat għat-tniġġis u 
fatturi oħra li jagħmlu pressjoni fuq l-
ambjent u l-klima, ittestjar tossikoloġiku 
integrat kif ukoll alternattivi għat-testjar 
tal-annimali. Approċċi innovattivi għall-
valutazzjoni tal-esponiment huma meħtieġa 
bl-użu ta' bijomarkaturi tal-ġenerazzjoni 
ġdida bbażata fuq l-'omika' u l-epiġenetika, 
bijomonitoraġġ uman, valutazzjonijiet tal-
esponiment personali u mmudellar għall-
fehim ta' esponimenti kkombinati, 
kumulattivi u emerġenti, li jintegraw il-
fatturi soċjoekonomiċi u komportamentali. 
Rabtiet imtejba mad-dejta ambjentali bl-
użu tas-sistemi tal-informazzjoni avvanzati 
se jkunu appoġġati.

B’mod partikolari, fehim aħjar tal-ambjent 
bħala determinant tas-saħħa se jesiġi 
approċċi bijoliġiċi molekulari, 
epidemjoloġiċi u tossikoloġiċi integrati u 
rilevanti għall-bniedem sabiex jiġu 
investigati r-relazzjonijiet bejn is-saħħa u l-
ambjent, inklużi l-istudji ta' modalitajiet ta' 
azzjoni ta' kimiki, esponiment kkombinat 
għat-tniġġis u fatturi oħra li jagħmlu 
pressjoni fuq l-ambjent u l-klima, ittestjar 
tossikoloġiku integrat kif ukoll alternattivi 
għat-testjar tal-annimali. Approċċi 
innovattivi għall-valutazzjoni tal-
esponiment huma meħtieġa bl-użu ta' 
bijomarkaturi tal-ġenerazzjoni ġdida u 
rilevanti għall-bniedem ibbażati fuq l-
'omika' u l-epiġenetika, bijomonitoraġġ 
uman, valutazzjonijiet tal-esponiment 
personali u mmudellar għall-fehim ta' 
esponimenti kkombinati, kumulattivi u 
emerġenti, li jintegraw il-fatturi 
soċjoekonomiċi u komportamentali. 
Rabtiet imtejba mad-dejta ambjentali bl-
użu tas-sistemi tal-informazzjoni avvanzati 
se jkunu appoġġati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan li jsiru testijiet tossikoloġiċi bl-enfasi fuq alternattivi għat-testijiet fuq l-annimali, 
jeħtieġ l-applikazzjoni ta' approċċi rilevanti għall-bniedem li jipprevedu l-perkors tal-mard u 
t-tossiċità fil-bniedem aħjar mit-testijiet fuq l-annimali.
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Emenda 607
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’dan il-mod, il-politiki u programmi 
eżistenti u ppjanati jistgħu jiġu vvalutati u 
jiġi pprovdut l-appoġġ għall-politika. Bl-
istess mod, jistgħu jiġu żviluppati 
interventi komportamentali mtejba, 
programmi ta’ prevenzjoni u edukattivi, 
inklużi dawk li jappartjenu għal-litteriżmu 
tas-saħħa fin-nutrizzjoni, vaċċinazzjoni u
interventi tal-kura primarja oħrajn.

B’dan il-mod, il-politiki u programmi 
eżistenti u ppjanati jistgħu jiġu vvalutati u 
jiġi pprovdut l-appoġġ għall-politika. Bl-
istess mod, jistgħu jiġu żviluppati 
interventi komportamentali mtejba, 
programmi ta’ prevenzjoni u edukattivi, 
inklużi dawk li jappartjenu għal-litteriżmu 
tas-saħħa fin-nutrizzjoni, vaċċinazzjoni u 
interventi tal-kura primarja oħrajn. L-
approċċi "health-in-all" (bħal dawk li 
jindirizzaw l-ambjent u l-post tax-xogħol) 
jistgħu jiġu żviluppati bl-istess mod sabiex 
jitnaqqsu kemm jista’ jkun il-fatturi ta' 
riskju.

Or. en

Emenda 608
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp tal-programmi ta’ skrinjar 
jiddependi fuq l-identifikazzjoni ta’ 
bijomarkaturi bikrija ta’ riskji u tfaċċar ta' 
mard, u l-iskjerament tagħhom jiddependi 
fuq l-ittestjar u l-validazzjoni tal-metodi u 
programmi ta' skrinjar. Identifikazzjoni ta’ 
individwi u popolazzjonijiet f’riskju għoli 
ta’ mard se twassal għal strateġiji 
personalizzati, stratifikati u kollettivi biex 
jiġu żviluppati prevenzjoni għall-mard 
effettiva u kosteffettiva.

L-iżvilupp tal-programmi ta’ skrinjar 
jiddependi fuq l-identifikazzjoni ta’ 
bijomarkaturi bikrija ta’ riskji u tfaċċar ta' 
mard, u l-iskjerament tagħhom jiddependi 
fuq l-ittestjar u l-validazzjoni tal-metodi u 
programmi ta' skrinjar. Identifikazzjoni ta’ 
individwi u popolazzjonijiet f’riskju għoli 
ta’ mard se twassal għal strateġiji 
personalizzati, stratifikati u kollettivi biex 
tiġi żviluppata prevenzjoni għall-mard 
effettiva u kosteffettiva. F'dan ir-rigward, 
tingħata prijorità lil programmi ta' 
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skrinjar fejn il-prevenzjoni jew it-terapija 
għall-pazjent konċernat tkun disponibbli 
jew x'aktarx li tiġi żviluppata.

Or. de

Emenda 609
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-popolazzjonijiet umani huma taħt 
theddida minn infezzjonijiet ġodda u 
emerġenti (inklużi dawk li jirriżultaw mit-
tibdil fil-klima), minn reżistenza għad-
droga għal patoġeni eżistenti u minn 
konsegwenzi oħra diretti u indiretti tat-
tibdil fil-klima. Il-metodi mtejba għas-
sorveljanza, netwerks ta’ twissija bikrija, 
organizzazzjoni tas-servizz tas-saħħa u 
kampanji ta' prontezza huma meħtieġa 
għall-immudellar tal-epidemiċi, għar-
reazzjoni effettiva għall-pandemiċi, għar-
rispons għall-konsegwenzi tal-mard mhux 
infettiv tat-tibdil fil-klima, kif inhuma l-
isforzi sabiex jinżammu u jissaħħu l-
kapaċitajiet sabiex jiġġieldu l-mard infettiv 
li huwa reżistenti għad-droga.

Il-popolazzjonijiet umani huma taħt 
theddida minn infezzjonijiet ġodda u 
emerġenti (inklużi dawk li jirriżultaw mit-
tibdil fil-klima), minn reżistenza għad-
droga għal patoġeni eżistenti u minn 
konsegwenzi oħra diretti u indiretti tat-
tibdil fil-klima. Il-metodi mtejba għas-
sorveljanza, netwerks ta’ twissija bikrija, 
organizzazzjoni tas-servizz tas-saħħa u 
kampanji ta' prontezza huma meħtieġa 
għall-immudellar tal-epidemiji, għar-
reazzjoni effettiva għall-pandemiji, għar-
rispons għall-konsegwenzi tal-mard mhux 
infettiv tat-tibdil fil-klima, kif inhuma l-
isforzi sabiex jinżammu u jissaħħu l-
kapaċitajiet sabiex jiġġieldu l-mard infettiv 
li huwa reżistenti għall-mediċini. Sabiex 
jiġu indirizzati dawn l-isfidi globali l-UE, 
fi sħubija mal-pajjiżi konċernati, se 
timplimenta miżuri bl-għan li jinkisbu 
miżuri konkreti fil-politika tas-saħħa, li 
jittejbu s-servizzi tal-kura tas-saħħa u li 
tiġi appoġġata l-kapaċità ta' riċerka 
tagħhom stess.

Or. fr

Emenda 610
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-popolazzjonijiet umani huma taħt 
theddida minn infezzjonijiet ġodda u 
emerġenti (inklużi dawk li jirriżultaw mit-
tibdil fil-klima), minn reżistenza għad-
droga għal patoġeni eżistenti u minn 
konsegwenzi oħra diretti u indiretti tat-
tibdil fil-klima. Il-metodi mtejba għas-
sorveljanza, netwerks ta’ twissija bikrija, 
organizzazzjoni tas-servizz tas-saħħa u 
kampanji ta' prontezza huma meħtieġa 
għall-immudellar tal-epidemiċi, għar-
reazzjoni effettiva għall-pandemiċi, għar-
rispons għall-konsegwenzi tal-mard mhux 
infettiv tat-tibdil fil-klima, kif inhuma l-
isforzi sabiex jinżammu u jissaħħu l-
kapaċitajiet sabiex jiġġieldu l-mard infettiv 
li huwa reżistenti għad-droga.

Il-popolazzjonijiet umani huma taħt 
theddida minn infezzjonijiet ġodda u 
emerġenti (inklużi dawk li jirriżultaw mit-
tibdil fil-klima), minn reżistenza għad-
droga għal patoġeni eżistenti u minn 
konsegwenzi oħra diretti u indiretti tat-
tibdil fil-klima. Il-metodi mtejba għas-
sorveljanza, netwerks ta’ twissija bikrija, 
organizzazzjoni tas-servizz tas-saħħa u 
kampanji ta' prontezza huma meħtieġa 
għall-immudellar tal-epidemiji, għar-
reazzjoni effettiva għall-pandemiji, għar-
rispons għall-konsegwenzi tal-mard mhux 
infettiv tat-tibdil fil-klima, kif inhuma l-
isforzi sabiex jinżammu u jissaħħu l-
kapaċitajiet sabiex jiġġieldu l-mard infettiv 
li huwa reżistenti għall-mediċini. Sabiex 
jiġu indirizzati dawn l-isfidi globali l-UE, 
fi sħubija mal-pajjiżi konċernati, se 
timplimenta miżuri bl-għan li jinkisbu 
miżuri konkreti fil-politika tas-saħħa, li 
jittejbu s-servizzi tal-kura tas-saħħa u li 
tiġi appoġġata l-kapaċità ta' riċerka 
tagħhom stess.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-isfidi identifikati hawn huma ta' natura globali. Għandha ssir referenza  għall-politika 
ġenerali tal-UE dwar il-kwistjoni kif stabbilit fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
31 ta' Marzu 2010: "Ir-Rwol tal-UE fis-Saħħa Globali" (COM(2010)0128 finali) approvata 
mill-Kunsill fl-10 ta' Mejju 2010.

Emenda 611
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-popolazzjonijiet umani huma taħt 
theddida minn infezzjonijiet ġodda u 
emerġenti (inklużi dawk li jirriżultaw mit-
tibdil fil-klima), minn reżistenza għad-
droga għal patoġeni eżistenti u minn 
konsegwenzi oħra diretti u indiretti tat-
tibdil fil-klima. Il-metodi mtejba għas-
sorveljanza, netwerks ta’ twissija bikrija, 
organizzazzjoni tas-servizz tas-saħħa u 
kampanji ta' prontezza huma meħtieġa 
għall-immudellar tal-epidemiċi, għar-
reazzjoni effettiva għall-pandemiċi, għar-
rispons għall-konsegwenzi tal-mard mhux 
infettiv tat-tibdil fil-klima, kif inhuma l-
isforzi sabiex jinżammu u jissaħħu l-
kapaċitajiet sabiex jiġġieldu l-mard infettiv 
li huwa reżistenti għad-droga.

Il-popolazzjonijiet umani huma taħt 
theddida minn infezzjonijiet ġodda u 
emerġenti (inklużi dawk li jirriżultaw mit-
tibdil fil-klima), minn reżistenza għad-
droga għal patoġeni eżistenti u minn 
konsegwenzi oħra diretti u indiretti tat-
tibdil fil-klima. Il-metodi mtejba għas-
sorveljanza, netwerks ta’ twissija bikrija, 
organizzazzjoni tas-servizz tas-saħħa u 
kampanji ta' prontezza huma meħtieġa 
għall-immudellar tal-epidemiji, għar-
reazzjoni effettiva għall-pandemiji, għar-
rispons għall-konsegwenzi tal-mard mhux 
infettiv tat-tibdil fil-klima, kif inhuma l-
isforzi sabiex jinżammu u jissaħħu l-
kapaċitajiet sabiex jiġġieldu l-mard infettiv 
li huwa reżistenti għall-mediċini. Sabiex 
jiġu indirizzati dawn l-isfidi globali l-UE, 
fi sħubija mal-pajjiżi konċernati, se 
timplimenta miżuri bl-għan li jinkisbu 
miżuri konkreti fil-politika tas-saħħa, li 
jittejbu s-servizzi tal-kura tas-saħħa u li 
tiġi appoġġata l-kapaċità ta' riċerka 
tagħhom stess.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-isfidi identifikati hawn huma ta' natura globali. Għandha ssir referenza  għall-politika 
ġenerali tal-UE dwar il-kwistjoni kif stabbilit fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-
31 ta' Marzu 2010: "Ir-Rwol tal-UE fis-Saħħa Globali" (COM(2010)0128 finali) approvata 
mill-Kunsill fl-10 ta' Mejju 2010.

Emenda 612
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-popolazzjonijiet umani huma taħt Il-popolazzjonijiet umani huma taħt 
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theddida minn infezzjonijiet ġodda u 
emerġenti (inklużi dawk li jirriżultaw mit-
tibdil fil-klima), minn reżistenza għad-
droga għal patoġeni eżistenti u minn 
konsegwenzi oħra diretti u indiretti tat-
tibdil fil-klima. Il-metodi mtejba għas-
sorveljanza, netwerks ta’ twissija bikrija, 
organizzazzjoni tas-servizz tas-saħħa u 
kampanji ta' prontezza huma meħtieġa 
għall-immudellar tal-epidemiċi, għar-
reazzjoni effettiva għall-pandemiċi, għar-
rispons għall-konsegwenzi tal-mard mhux 
infettiv tat-tibdil fil-klima, kif inhuma l-
isforzi sabiex jinżammu u jissaħħu l-
kapaċitajiet sabiex jiġġieldu l-mard infettiv 
li huwa reżistenti għad-droga.

theddida minn infezzjonijiet ġodda u 
emerġenti (inklużi dawk li jirriżultaw mit-
tibdil fil-klima), minn reżistenza għad-
droga għal patoġeni eżistenti u minn 
konsegwenzi oħra diretti u indiretti tat-
tibdil fil-klima. Teoriji matematiċi ta' 
tbassir u metodi mtejba għas-sorveljanza, 
netwerks ta’ twissija bikrija, 
organizzazzjoni tas-servizz tas-saħħa u 
kampanji ta' prontezza huma meħtieġa 
għall-immudellar tal-epidemiji, għar-
reazzjoni effettiva għall-pandemiji, għar-
rispons għall-konsegwenzi tal-mard mhux 
infettiv tat-tibdil fil-klima, kif inhuma l-
isforzi sabiex jinżammu u jissaħħu l-
kapaċitajiet sabiex jiġġieldu l-mard infettiv 
li huwa reżistenti għall-mediċini.

Or. en

Emenda 613
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn ta' fehim imtejjeb tas-saħħa u 
mard, fin-nies ta’ kwalunkwe età, sabiex 
ikunu jistgħu jiġu żviluppati il-miżuri ta' 
prevenzjoni, dijanjosi u trattamenti ġodda u 
aħjar. Ir-riċerka interdixxplinarja u ta' 
traduzzjoni dwar il-patofiżjoloġija tal-mard 
hija essenzjali sabiex jitjieb il-fehim tal-
aspetti kollha tal-proċessi tal-mard, inkluża 
r-riklassifikazzjoni tal-varjazzjoni normali 
u mard ibbażat fuq dejta molekulari, u 
sabiex tikkonvalida u tuża r-riżultati tar-
riċerka fl-appikazzjonijiet kliniċi.

Hemm bżonn ta' fehim imtejjeb tas-saħħa u 
mard, fin-nies ta’ kwalunkwe età, sabiex 
ikunu jistgħu jiġu żviluppati l-miżuri ta' 
prevenzjoni, dijanjosi u trattamenti ġodda u 
aħjar. Ir-riċerka fundamentali ta' 
eċċellenza u r-riċerka interdixxplinarja u 
ta' traduzzjoni dwar il-patofiżjoloġija tal-
mard hija essenzjali sabiex jitjieb il-fehim 
tal-aspetti kollha tal-proċessi tal-mard, 
inkluża r-riklassifikazzjoni tal-varjazzjoni 
normali u mard ibbażat fuq dejta 
molekulari, u sabiex tikkonvalida u tuża r-
riżultati tar-riċerka fl-appikazzjonijiet 
kliniċi.

Or. en
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Emenda 614
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.5. Żvilupp ta’ vaċċini preventivi aħjar 1.5. Żvilupp ta’ vaċċini preventivi ġodda u
aħjar

Or. en

Emenda 615
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.5. Żvilupp ta’ vaċċini preventivi aħjar 1.5. Żvilupp ta’ vaċċini u mediċini 
preventivi aħjar

Or. en

Emenda 616
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn ta' iktar vaċċini preventivi li 
huma effettivi (jew interventi preventivi 
alternattivi) u skemi ta’ vaċċinazzjoni 
bbażati fuq l-evidenza għall-firxa estiża ta’ 
mard. Din tiddependi fuq fehim aħjar tal-
mard u proċessi tal-mard u l-epidemiċi
konsegwenti tagħhom, u li jsiru l-provi 
kliniċi u studji assoċjati.

Hemm bżonn ta' iktar vaċċini preventivi li 
huma effettivi (jew interventi preventivi 
alternattivi) u skemi ta’ vaċċinazzjoni 
bbażati fuq l-evidenza għall-firxa estiża ta’ 
mard. Din tiddependi fuq fehim aħjar tal-
mard u proċessi tal-mard u l-epidemiji
konsegwenti tagħhom, valutazzjonijiet 
prekliniċi tas-sikurezza aktar effikaċi u li 
jbassru aħjar (bħal approċċi koerenti 
kombinati ma' approċċi oħra riduttivi jew 
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mhux ibbażati fuq l-annimali), u li jsiru l-
provi kliniċi u studji assoċjati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp tal-vaċċini diġà huwa sottopost għal kambjament radikali, bl-użu ta' approċċi 
aktar effikaċi u li jbassru aħjar mingħajr ma jintużaw l-annimali.

Emenda 617
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn ta' iktar vaċċini preventivi li 
huma effettivi (jew interventi preventivi 
alternattivi) u skemi ta’ vaċċinazzjoni 
bbażati fuq l-evidenza għall-firxa estiża ta’ 
mard. Din tiddependi fuq fehim aħjar tal-
mard u proċessi tal-mard u l-epidemiċi
konsegwenti tagħhom, u li jsiru l-provi 
kliniċi u studji assoċjati.

Hemm bżonn ta' iktar vaċċini preventivi u 
mediċini li huma effettivi (jew interventi 
preventivi alternattivi) u skemi ta’ 
vaċċinazzjoni bbażati fuq l-evidenza għall-
firxa estiża ta’ mard. Din tiddependi fuq 
fehim aħjar tal-mard u proċessi tal-mard u 
l-epidemiji konsegwenti tagħhom, u li jsiru
l-provi kliniċi u studji assoċjati.

Or. en

Emenda 618
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn ta' iktar vaċċini preventivi li 
huma effettivi (jew interventi preventivi 
alternattivi) u skemi ta’ vaċċinazzjoni 
bbażati fuq l-evidenza għall-firxa estiża ta’ 
mard. Din tiddependi fuq fehim aħjar tal-
mard u proċessi tal-mard u l-epidemiċi

Hemm bżonn ta' iktar vaċċini preventivi li 
huma effettivi (jew interventi preventivi 
alternattivi) u skemi ta’ vaċċinazzjoni 
bbażati fuq l-evidenza għall-firxa estiża ta’ 
mard. Din tiddependi fuq fehim aħjar tal-
mard u proċessi tal-mard u l-epidemiji
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konsegwenti tagħhom, u li jsiru l-provi 
kliniċi u studji assoċjati.

konsegwenti tagħhom, valutazzjonijiet 
prekliniċi tas-sikurezza aktar effiċjenti u li 
jbassru aħjar (eż. approċċ konsistenti 
flimkien ma' approċċi oħra riduttivi jew 
mhux ibbażati fuq l-annimali), u li jsiru l-
provi kliniċi u studji assoċjati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-iżvilupp tal-vaċċini, diġà qed iseħħ kambjament radikali lejn approċċi mhux ibbażati fuq l-
annimali aktar effiċjenti u li jbassru aħjar.

Emenda 619
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fehim aħjar tas-saħħa, mard u proċessi tal-
mard fi kwalunkwe età huwa meħtieġ 
sabiex jiġu żviluppati dijanjostiċi ġodda u 
iktar effettivi. It-teknoloġiji innovattivi u 
ezistenti se jiġu żviluppati bil-għan li 
jittejbu b’mod sinifikanti r-riżultati tal-
mard permezz ta' dijanjosi iktar bikrija u 
preċiża u billi jippermettu iktar trattament 
adattat għall-pazjent.

Fehim aħjar tas-saħħa, mard u proċessi tal-
mard fi kwalunkwe età huwa meħtieġ 
sabiex jiġu żviluppati dijanjostiċi ġodda u 
iktar effettivi. It-teknoloġiji innovattivi u 
ezistenti se jiġu żviluppati bil-għan li 
jittejbu b’mod sinifikanti r-riżultati tal-
mard permezz ta' dijanjosi iktar bikrija u 
preċiża u billi jippermettu iktar trattament 
adattat għall-pazjent. F'dan ir-rigward, 
tingħata prijorità lil metodi dijanjostiċi 
fejn miżuri terapewtiċi jew ta' prevenzjoni 
għall-pazjenti konċernati jkunu 
disponibbli jew x'aktarx li jkunu 
disponibbli fil-futur qrib.

Or. de

Emenda 620
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fehim aħjar tas-saħħa, mard u proċessi tal-
mard fi kwalunkwe età huwa meħtieġ 
sabiex jiġu żviluppati dijanjostiċi ġodda u 
iktar effettivi. It-teknoloġiji innovattivi u 
ezistenti se jiġu żviluppati bil-għan li 
jittejbu b’mod sinifikanti r-riżultati tal-
mard permezz ta' dijanjosi iktar bikrija u 
preċiża u billi jippermettu iktar trattament 
adattat għall-pazjent.

Fehim aħjar tas-saħħa, mard u proċessi tal-
mard fi kwalunkwe età huwa meħtieġ 
sabiex jiġu żviluppati dijanjostiċi ġodda u 
iktar effettivi. It-teknoloġiji innovattivi u 
ezistenti se jiġu żviluppati sabiex ikunu 
jistgħu jiġu adattati għal kundizzjonijiet 
ambjentali u soċjoekonomiċi differenti,
bil-għan li tiġi żgurata dijanjosi iktar 
bikrija u preċiża li tippermetti iktar 
trattament adattat għall-pazjent.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għodda dijanjostika affidabbli u l-fatt li din tkun għall-but ta' kulħadd huma essenzjali għall-
monitoraġġ u t-trattament effikaċi tal-mard infettiv fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Emenda 621
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fehim aħjar tas-saħħa, mard u proċessi tal-
mard fi kwalunkwe età huwa meħtieġ 
sabiex jiġu żviluppati dijanjostiċi ġodda u 
iktar effettivi. It-teknoloġiji innovattivi u 
ezistenti se jiġu żviluppati bil-għan li 
jittejbu b’mod sinifikanti r-riżultati tal-
mard permezz ta' dijanjosi iktar bikrija u 
preċiża u billi jippermettu iktar trattament 
adattat għall-pazjent.

Fehim aħjar tas-saħħa, mard u proċessi tal-
mard fi kwalunkwe età huwa meħtieġ 
sabiex jiġu żviluppati dijanjostiċi ġodda u 
iktar effettivi. It-teknoloġiji innovattivi u 
ezistenti se jiġu żviluppati sabiex ikunu 
jistgħu jiġu adattati għal kundizzjonijiet 
ambjentali u soċjoekonomiċi differenti,
bil-għan li tiġi żgurata dijanjosi iktar 
bikrija u preċiża li tippermetti iktar 
trattament adattat għall-pazjent.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Għodda dijanjostika affidabbli u l-fatt li din tkun għall-but ta' kulħadd huma essenzjali għall-
monitoraġġ u t-trattament effikaċi tal-mard infettiv fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Emenda 622
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fehim aħjar tas-saħħa, mard u proċessi tal-
mard fi kwalunkwe età huwa meħtieġ 
sabiex jiġu żviluppati dijanjostiċi ġodda u 
iktar effettivi. It-teknoloġiji innovattivi u 
ezistenti se jiġu żviluppati bil-għan li 
jittejbu b’mod sinifikanti r-riżultati tal-
mard permezz ta' dijanjosi iktar bikrija u 
preċiża u billi jippermettu iktar trattament 
adattat għall-pazjent.

Fehim aħjar tas-saħħa, mard u proċessi tal-
mard fi kwalunkwe età huwa meħtieġ 
sabiex jiġu żviluppati dijanjostiċi ġodda u 
iktar effettivi. It-teknoloġiji innovattivi u 
ezistenti se jiġu żviluppati bil-għan li 
jittejbu b’mod sinifikanti r-riżultati tal-
mard permezz ta' dijanjosi iktar bikrija u 
preċiża u billi jippermettu iktar trattament 
adattat għall-pazjent. Mutazzjonijiet li 
jikkawżaw mard ġenetiku jiġu identifikati 
u d-disponibbiltà ta' testijiet dijanjostiċi 
tiżdied b'mod sinifikanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-attivitajiet huma meħtieġa għall-koerenza mal-objettivi tal-Konsorzju Internazzjonali 
għar-Riċerka dwar il-mard Rari (IRDiRC).

Emenda 623
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fehim aħjar tas-saħħa, mard u proċessi tal-
mard fi kwalunkwe età huwa meħtieġ 
sabiex jiġu żviluppati dijanjostiċi ġodda u 
iktar effettivi. It-teknoloġiji innovattivi u 

Fehim aħjar tas-saħħa, mard u proċessi tal-
mard fi kwalunkwe età huwa meħtieġ 
sabiex jiġu żviluppati dijanjostiċi in vitro u 
bl-immaġni ġodda u iktar effettivi. It-
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ezistenti se jiġu żviluppati bil-għan li 
jittejbu b’mod sinifikanti r-riżultati tal-
mard permezz ta' dijanjosi iktar bikrija u 
preċiża u billi jippermettu iktar trattament 
adattat għall-pazjent.

teknoloġiji innovattivi u ezistenti se jiġu 
żviluppati bil-għan li jittejbu b’mod 
sinifikanti r-riżultati tal-mard permezz ta' 
dijanjosi iktar bikrija u preċiża u billi 
jippermettu iktar trattament adattat għall-
pazjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Taħt din il-proposta għandhom ikunu appoġġati għodod dijanjostiċi ppruvati li diġà qed 
jaħdmu u li huma qasam b’saħħtu ta’ riċerka u li qed jevolvu sabiex inaqqsu ż-żmien minn 
meta jitfaċċaw is-sintomi sad-dijanjosi.

Emenda 624
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fehim aħjar tas-saħħa, mard u proċessi tal-
mard fi kwalunkwe età huwa meħtieġ 
sabiex jiġu żviluppati dijanjostiċi ġodda u 
iktar effettivi. It-teknoloġiji innovattivi u 
ezistenti se jiġu żviluppati bil-għan li 
jittejbu b’mod sinifikanti r-riżultati tal-
mard permezz ta' dijanjosi iktar bikrija u 
preċiża u billi jippermettu iktar trattament 
adattat għall-pazjent.

Fehim aħjar tas-saħħa, mard u proċessi tal-
mard fi kwalunkwe età huwa meħtieġ 
sabiex jiġu żviluppati dijanjostiċi ġodda u 
iktar effettivi. It-teknoloġiji innovattivi u 
ezistenti se jiġu żviluppati sabiex ikunu 
jistgħu jiġu adattati għal kundizzjonijiet 
ambjentali u soċjoekonomiċi differenti,
bil-għan li tiġi żgurata dijanjosi iktar 
bikrija u preċiża li tippermetti iktar 
trattament adattat għall-pazjent.

Or. fr

Emenda 625
Marisa Matias

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.6 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fehim aħjar tas-saħħa, mard u proċessi tal-
mard fi kwalunkwe età huwa meħtieġ 
sabiex jiġu żviluppati dijanjostiċi ġodda u 
iktar effettivi. It-teknoloġiji innovattivi u 
ezistenti se jiġu żviluppati bil-għan li 
jittejbu b’mod sinifikanti r-riżultati tal-
mard permezz ta' dijanjosi iktar bikrija u 
preċiża u billi jippermettu iktar trattament 
adattat għall-pazjent.

Fehim aħjar tas-saħħa, mard u proċessi tal-
mard fi kwalunkwe età huwa meħtieġ 
sabiex jiġu żviluppati dijanjostiċi ġodda u 
iktar effettivi. It-teknoloġiji innovattivi u 
ezistenti se jiġu żviluppati bil-għan li 
jittejbu b’mod sinifikanti r-riżultati tal-
mard permezz ta' dijanjosi iktar bikrija u 
preċiża u billi jippermettu trattament aħjar 
u aktar aċċessibbli.

Or. en

Emenda 626
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.8 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.8. Trattament tal-mard 1.8. Żvilupp ta’ trattamenti adattati u
trattament tal-mard

Or. en

Emenda 627
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn li jiġi appoġġat it-titjib tat-
teknoloġiji trasversali ta’ appoġġ għad-
drogi, vaċċini u approċċi terapewtiċi oħra, 
inkluż it-trapjant, terapija tal-ġene u ċelloli; 
sabiex jiżdied is-suċċess fil-proċess ta’ 
żvilupp ta’ drogi u vaċċini (inklużi metodi 
alternattivi li jissostitwixxu l-ittestjar 

Hemm bżonn li jiġi appoġġat it-titjib tat-
teknoloġiji trasversali ta’ appoġġ għall-
mediċini, vaċċini u approċċi terapewtiċi 
oħra, inkluż it-trapjant, terapija tal-ġene u 
ċelloli, partikolarment terapija b’ċelloli 
staminali adulti, terapiji b’ċelloli mid-
demm tal-kurdun u b'ċelloli iPS (induced 
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klassiku tas-sikurezza u l-effettività, 
pereżempju l-iżvilupp ta’ metodi ġodda); 
biex jiġu żviluppati approċċi ta’ mediċina 
riġenerattiva, inklużi l-approċċi bbażati fuq 
iċ-ċelloli staminali; biex jiġu żviluppati 
apparat u sistemi mediċinali u assistivi; 
biex tinżamm u tiġi msaħħa l-ħila tagħna li 
niġġieldu l-mard komunikabbli, rari, 
maġġuri u kroniku u jsiru interventi mediċi 
li jiddependu fuq id-disponibbilità ta’ drogi
antimikrobjali effettivi; u biex jiġu 
żviluppati approċċi komprensivi li 
jittrattaw komorbożitajiet fl-etajiet kollha u 
tiġi evitata l-polifarmaċija. Dan it-titjib se 
jiffaċilita l-iżvilupp ta' trattamenti ġodda, 
iktar effiċjenti, effettivi u sostenibbli għall-
mard u għall-ġestjoni tad-diżabilità.

pluripotent stem cells); sabiex jiżdied is-
suċċess fil-proċess ta’ żvilupp ta’ mediċini
u vaċċini (inklużi metodi alternattivi li 
jissostitwixxu l-ittestjar klassiku tas-
sikurezza u l-effettività, pereżempju l-
iżvilupp ta’ metodi ġodda); biex jiġu 
żviluppati approċċi ta’ mediċina 
riġenerattiva, inklużi l-approċċi bbażati fuq 
iċ-ċelloli staminali; biex jiġu żviluppati 
apparat u sistemi mediċinali u assistivi; 
biex tinżamm u tiġi msaħħa l-ħila tagħna li 
niġġieldu l-mard komunikabbli, rari, 
maġġuri u kroniku u jsiru interventi mediċi 
li jiddependu fuq id-disponibbilità ta’ 
mediċini antimikrobiċi effettivi; u biex jiġu 
żviluppati approċċi komprensivi li 
jittrattaw komorbożitajiet fl-etajiet kollha u 
tiġi evitata l-polifarmaċija. Dan it-titjib se 
jiffaċilita l-iżvilupp ta' trattamenti ġodda, 
iktar effiċjenti, effettivi u sostenibbli għall-
mard u għall-ġestjoni tad-diżabilità. 
Għandhom jiġu żviluppati kunċetti għall-
mediċina riġenerattiva (speċjalment 
abbażi taċ-ċelloli staminali adulti, ċelloli 
tad-demm tal-kurdun u ċelloli iPS).

Or. de

Emenda 628
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn li jiġi appoġġat it-titjib tat-
teknoloġiji trasversali ta’ appoġġ għad-
drogi, vaċċini u approċċi terapewtiċi oħra, 
inkluż it-trapjant, terapija tal-ġene u ċelloli; 
sabiex jiżdied is-suċċess fil-proċess ta’ 
żvilupp ta’ drogi u vaċċini (inklużi metodi 
alternattivi li jissostitwixxu l-ittestjar 
klassiku tas-sikurezza u l-effettività, 
pereżempju l-iżvilupp ta’ metodi ġodda); 
biex jiġu żviluppati approċċi ta’ mediċina 

Hemm bżonn li jiġi appoġġat it-titjib tat-
teknoloġiji trasversali ta’ appoġġ għall-
mediċini, bijoterapija, vaċċini u approċċi 
terapewtiċi oħra, inkluż it-trapjant, terapija 
tal-ġene u ċelloli, inklużi approċċi 
interdixxiplinari (eż. bijomatematika, 
bijoinformatika u mediċina nukleari); 
sabiex jiżdied is-suċċess fil-proċess ta’ 
żvilupp ta’ mediċini u vaċċini (inklużi 
metodi alternattivi li jissostitwixxu l-
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riġenerattiva, inklużi l-approċċi bbażati fuq 
iċ-ċelloli staminali; biex jiġu żviluppati 
apparat u sistemi mediċinali u assistivi; 
biex tinżamm u tiġi msaħħa l-ħila tagħna li 
niġġieldu l-mard komunikabbli, rari, 
maġġuri u kroniku u jsiru interventi mediċi 
li jiddependu fuq id-disponibbilità ta’ drogi 
antimikrobjali effettivi; u biex jiġu 
żviluppati approċċi komprensivi li 
jittrattaw komorbożitajiet fl-etajiet kollha u 
tiġi evitata l-polifarmaċija. Dan it-titjib se 
jiffaċilita l-iżvilupp ta' trattamenti ġodda, 
iktar effiċjenti, effettivi u sostenibbli għall-
mard u għall-ġestjoni tad-diżabilità.

ittestjar klassiku tas-sikurezza u l-
effettività, pereżempju l-iżvilupp ta’ 
metodi ġodda); biex jiġu żviluppati 
approċċi ta’ mediċina riġenerattiva, inklużi 
l-approċċi bbażati fuq iċ-ċelloli staminali; 
biex jiġu żviluppati apparat u sistemi 
mediċinali u assistivi; biex tinżamm u tiġi 
msaħħa l-ħila tagħna li niġġieldu l-mard 
komunikabbli, rari, maġġuri u kroniku u 
jsiru interventi mediċi li jiddependu fuq id-
disponibbilità ta’ mediċini antimikrobiċi
effettivi; u biex jiġu żviluppati approċċi 
komprensivi li jittrattaw komorbożitajiet fl-
etajiet kollha u tiġi evitata l-polifarmaċija. 
Dan it-titjib se jiffaċilita l-iżvilupp ta' 
trattamenti ġodda, iktar effiċjenti, effettivi 
u sostenibbli għall-mard u għall-ġestjoni 
tad-diżabilità.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-bijoterapiji jinkludu avvanzi teknoloġiċi fir-riċerka bijomedika bl-għan li jiġu żviluppati 
trattamenti ġodda li jvarjaw mit-trattamenti tradizzjonali. L-interdixxiplinarità mhijiex 
enfasizzata biżżejjed. Madankollu, spiss tinħtieġ riċerka simultanja f'dixxiplini bħall-
matematika, l-informatika, l-etika u l-fiżika bħala rispons għal objettivi komuni u kumplessi 
bħall-kura tas-saħħa.

Emenda 629
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn li jiġi appoġġat it-titjib tat-
teknoloġiji trasversali ta’ appoġġ għad-
drogi, vaċċini u approċċi terapewtiċi oħra, 
inkluż it-trapjant, terapija tal-ġene u ċelloli; 
sabiex jiżdied is-suċċess fil-proċess ta’ 
żvilupp ta’ drogi u vaċċini (inklużi metodi 
alternattivi li jissostitwixxu l-ittestjar 
klassiku tas-sikurezza u l-effettività, 
pereżempju l-iżvilupp ta’ metodi ġodda); 

Hemm bżonn li jiġi appoġġat it-titjib tat-
teknoloġiji trasversali ta’ appoġġ għall-
mediċini, bijoterapija, vaċċini u approċċi 
terapewtiċi oħra, inkluż it-trapjant, terapija 
tal-ġene u ċelloli, inklużi approċċi 
interdixxiplinari (eż. bijomatematika, 
bijoinformatika u mediċina nukleari); 
sabiex jiżdied is-suċċess fil-proċess ta’ 
żvilupp ta’ mediċini u vaċċini (inklużi 



AM\907980MT.doc 31/125 PE492.814v01-00

MT

biex jiġu żviluppati approċċi ta’ mediċina 
riġenerattiva, inklużi l-approċċi bbażati fuq 
iċ-ċelloli staminali; biex jiġu żviluppati 
apparat u sistemi mediċinali u assistivi; 
biex tinżamm u tiġi msaħħa l-ħila tagħna li 
niġġieldu l-mard komunikabbli, rari, 
maġġuri u kroniku u jsiru interventi mediċi 
li jiddependu fuq id-disponibbilità ta’ drogi 
antimikrobjali effettivi; u biex jiġu 
żviluppati approċċi komprensivi li 
jittrattaw komorbożitajiet fl-etajiet kollha u 
tiġi evitata l-polifarmaċija. Dan it-titjib se 
jiffaċilita l-iżvilupp ta' trattamenti ġodda, 
iktar effiċjenti, effettivi u sostenibbli għall-
mard u għall-ġestjoni tad-diżabilità.

metodi alternattivi li jissostitwixxu l-
ittestjar klassiku tas-sikurezza u l-
effettività, pereżempju l-iżvilupp ta’ 
metodi ġodda); biex jiġu żviluppati 
approċċi ta’ mediċina riġenerattiva, inklużi 
l-approċċi bbażati fuq iċ-ċelloli staminali; 
biex jiġu żviluppati apparat u sistemi 
mediċinali u assistivi; biex tinżamm u tiġi 
msaħħa l-ħila tagħna li niġġieldu l-mard 
komunikabbli, rari, maġġuri u kroniku u 
jsiru interventi mediċi li jiddependu fuq id-
disponibbilità ta’ mediċini antimikrobiċi
effettivi; u biex jiġu żviluppati approċċi 
komprensivi li jittrattaw komorbożitajiet fl-
etajiet kollha u tiġi evitata l-polifarmaċija. 
Dan it-titjib se jiffaċilita l-iżvilupp ta' 
trattamenti ġodda, iktar effiċjenti, effettivi 
u sostenibbli għall-mard u għall-ġestjoni 
tad-diżabilità.

Or. fr

Emenda 630
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn li jiġi appoġġat it-titjib tat-
teknoloġiji trasversali ta’ appoġġ għad-
drogi, vaċċini u approċċi terapewtiċi oħra, 
inkluż it-trapjant, terapija tal-ġene u 
ċelloli; sabiex jiżdied is-suċċess fil-proċess 
ta’ żvilupp ta’ drogi u vaċċini (inklużi 
metodi alternattivi li jissostitwixxu l-
ittestjar klassiku tas-sikurezza u l-
effettività, pereżempju l-iżvilupp ta’ 
metodi ġodda); biex jiġu żviluppati 
approċċi ta’ mediċina riġenerattiva, inklużi 
l-approċċi bbażati fuq iċ-ċelloli staminali; 
biex jiġu żviluppati apparat u sistemi 
mediċinali u assistivi; biex tinżamm u tiġi 
msaħħa l-ħila tagħna li niġġieldu l-mard 

Hemm bżonn li jiġi appoġġat it-titjib tat-
teknoloġiji trasversali ta’ appoġġ għall-
mediċini, vaċċini u approċċi terapewtiċi 
oħra, inkluż l-allotrapjant, terapija tal-ġene 
u ċelloli; sabiex jiżdied is-suċċess fil-
proċess ta’ żvilupp ta’ mediċini u vaċċini 
(inklużi metodi alternattivi li jissostitwixxu 
l-ittestjar klassiku bbażat fuq l-annimali
tas-sikurezza u l-effettività, pereżempju l-
iżvilupp ta’ metodi li jbassru aħjar u 
rilevanti għall-bniedem); biex jiġu 
żviluppati approċċi ta’ mediċina 
riġenerattiva, inklużi l-approċċi bbażati fuq 
iċ-ċelloli staminali; biex jiġu żviluppati 
apparat u sistemi mediċinali u assistivi; 
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komunikabbli, rari, maġġuri u kroniku u 
jsiru interventi mediċi li jiddependu fuq id-
disponibbilità ta’ drogi antimikrobjali
effettivi; u biex jiġu żviluppati approċċi 
komprensivi li jittrattaw komorbożitajiet fl-
etajiet kollha u tiġi evitata l-polifarmaċija. 
Dan it-titjib se jiffaċilita l-iżvilupp ta' 
trattamenti ġodda, iktar effiċjenti, effettivi 
u sostenibbli għall-mard u għall-ġestjoni 
tad-diżabilità.

biex tinżamm u tiġi msaħħa l-ħila tagħna li 
niġġieldu l-mard komunikabbli, rari, 
maġġuri u kroniku u jsiru interventi mediċi 
li jiddependu fuq id-disponibbilità ta’ 
mediċini antimikrobiċi effettivi; u biex jiġu 
żviluppati approċċi komprensivi li 
jittrattaw komorbożitajiet fl-etajiet kollha u 
tiġi evitata l-polifarmaċija. Dan it-titjib se 
jiffaċilita l-iżvilupp ta' trattamenti ġodda, 
iktar effiċjenti, effettivi u sostenibbli għall-
mard u għall-ġestjoni tad-diżabilità.

Or. en

Emenda 631
Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn li jiġi appoġġat it-titjib tat-
teknoloġiji trasversali ta’ appoġġ għad-
drogi, vaċċini u approċċi terapewtiċi oħra, 
inkluż it-trapjant, terapija tal-ġene u ċelloli; 
sabiex jiżdied is-suċċess fil-proċess ta’ 
żvilupp ta’ drogi u vaċċini (inklużi metodi 
alternattivi li jissostitwixxu l-ittestjar 
klassiku tas-sikurezza u l-effettività, 
pereżempju l-iżvilupp ta’ metodi ġodda); 
biex jiġu żviluppati approċċi ta’ mediċina 
riġenerattiva, inklużi l-approċċi bbażati fuq 
iċ-ċelloli staminali; biex jiġu żviluppati 
apparat u sistemi mediċinali u assistivi; 
biex tinżamm u tiġi msaħħa l-ħila tagħna li 
niġġieldu l-mard komunikabbli, rari, 
maġġuri u kroniku u jsiru interventi mediċi 
li jiddependu fuq id-disponibbilità ta’ drogi 
antimikrobjali effettivi; u biex jiġu 
żviluppati approċċi komprensivi li 
jittrattaw komorbożitajiet fl-etajiet kollha u 
tiġi evitata l-polifarmaċija. Dan it-titjib se 
jiffaċilita l-iżvilupp ta' trattamenti ġodda, 
iktar effiċjenti, effettivi u sostenibbli għall-

Hemm bżonn li jiġi appoġġat it-titjib tat-
teknoloġiji trasversali ta’ appoġġ għall-
mediċini, vaċċini u approċċi terapewtiċi 
oħra, inkluż it-trapjant, terapija tal-ġene u 
ċelloli; sabiex jiżdied is-suċċess fil-proċess 
ta’ żvilupp ta’ mediċini u vaċċini (inklużi 
metodi alternattivi li jissostitwixxu l-
ittestjar klassiku tas-sikurezza u l-
effettività, pereżempju l-iżvilupp ta’ 
metodi ġodda); biex jiġu żviluppati 
approċċi ta’ mediċina riġenerattiva, inklużi 
l-approċċi bbażati fuq it-tipi kollha ta' 
ċelloli staminali; biex jiġu żviluppati 
apparat u sistemi mediċinali u assistivi; 
biex tinżamm u tiġi msaħħa l-ħila tagħna li 
niġġieldu l-mard komunikabbli, rari, 
maġġuri u kroniku u jsiru interventi mediċi 
li jiddependu fuq id-disponibbilità ta’ 
mediċini antimikrobiċi effettivi; u biex jiġu 
żviluppati approċċi komprensivi li 
jittrattaw komorbożitajiet fl-etajiet kollha u 
tiġi evitata l-polifarmaċija. Dan it-titjib se 
jiffaċilita l-iżvilupp ta' trattamenti ġodda, 
iktar effiċjenti, effettivi u sostenibbli għall-
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mard u għall-ġestjoni tad-diżabilità. mard u għall-ġestjoni tad-diżabilità.

Or. en

Emenda 632
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn li jiġi appoġġat it-titjib tat-
teknoloġiji trasversali ta’ appoġġ għad-
drogi, vaċċini u approċċi terapewtiċi oħra, 
inkluż it-trapjant, terapija tal-ġene u ċelloli; 
sabiex jiżdied is-suċċess fil-proċess ta’ 
żvilupp ta’ drogi u vaċċini (inklużi metodi 
alternattivi li jissostitwixxu l-ittestjar 
klassiku tas-sikurezza u l-effettività, 
pereżempju l-iżvilupp ta’ metodi ġodda); 
biex jiġu żviluppati approċċi ta’ mediċina 
riġenerattiva, inklużi l-approċċi bbażati fuq 
iċ-ċelloli staminali; biex jiġu żviluppati 
apparat u sistemi mediċinali u assistivi; 
biex tinżamm u tiġi msaħħa l-ħila tagħna li 
niġġieldu l-mard komunikabbli, rari, 
maġġuri u kroniku u jsiru interventi mediċi 
li jiddependu fuq id-disponibbilità ta’ drogi 
antimikrobjali effettivi; u biex jiġu 
żviluppati approċċi komprensivi li 
jittrattaw komorbożitajiet fl-etajiet kollha u 
tiġi evitata l-polifarmaċija. Dan it-titjib se 
jiffaċilita l-iżvilupp ta' trattamenti ġodda, 
iktar effiċjenti, effettivi u sostenibbli għall-
mard u għall-ġestjoni tad-diżabilità.

Hemm bżonn li jiġi appoġġat it-titjib tat-
teknoloġiji trasversali ta’ appoġġ għall-
mediċini, vaċċini u approċċi terapewtiċi 
oħra, inkluż it-trapjant, terapija tal-ġene u 
ċelloli; sabiex jiżdied is-suċċess fil-proċess 
ta’ żvilupp ta’ mediċini u vaċċini (inklużi 
metodi alternattivi li jissostitwixxu l-
ittestjar klassiku tas-sikurezza u l-
effettività, pereżempju l-iżvilupp ta’ 
metodi ġodda); biex jiġu żviluppati 
approċċi ta’ mediċina riġenerattiva, inklużi 
l-approċċi bbażati fuq iċ-ċelloli staminali; 
biex jiġu żviluppati apparat u sistemi 
mediċinali u assistivi; biex tinżamm u tiġi 
msaħħa l-ħila tagħna li niġġieldu l-mard 
komunikabbli, rari, maġġuri u kroniku u 
jsiru interventi mediċi li jiddependu fuq id-
disponibbilità ta’ mediċini antimikrobiċi
effettivi; u biex jiġu żviluppati approċċi 
komprensivi li jittrattaw komorbożitajiet fl-
etajiet kollha u tiġi evitata l-polifarmaċija. 
Dan it-titjib se jiffaċilita l-iżvilupp ta' 
trattamenti ġodda, iktar effiċjenti u adatti, 
effettivi u sostenibbli għall-mard u għall-
ġestjoni tad-diżabilità.

Or. en

Emenda 633
Angelika Niebler
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn li jiġi appoġġat it-titjib tat-
teknoloġiji trasversali ta’ appoġġ għad-
drogi, vaċċini u approċċi terapewtiċi oħra, 
inkluż it-trapjant, terapija tal-ġene u ċelloli; 
sabiex jiżdied is-suċċess fil-proċess ta’ 
żvilupp ta’ drogi u vaċċini (inklużi metodi 
alternattivi li jissostitwixxu l-ittestjar 
klassiku tas-sikurezza u l-effettività, 
pereżempju l-iżvilupp ta’ metodi ġodda); 
biex jiġu żviluppati approċċi ta’ mediċina 
riġenerattiva, inklużi l-approċċi bbażati fuq 
iċ-ċelloli staminali; biex jiġu żviluppati 
apparat u sistemi mediċinali u assistivi; 
biex tinżamm u tiġi msaħħa l-ħila tagħna li 
niġġieldu l-mard komunikabbli, rari,
maġġuri u kroniku u jsiru interventi mediċi 
li jiddependu fuq id-disponibbilità ta’ drogi 
antimikrobjali effettivi; u biex jiġu 
żviluppati approċċi komprensivi li 
jittrattaw komorbożitajiet fl-etajiet kollha u 
tiġi evitata l-polifarmaċija. Dan it-titjib se 
jiffaċilita l-iżvilupp ta' trattamenti ġodda, 
iktar effiċjenti, effettivi u sostenibbli għall-
mard u għall-ġestjoni tad-diżabilità.

Hemm bżonn li jiġi appoġġat it-titjib tat-
teknoloġiji trasversali ta’ appoġġ għall-
mediċini, vaċċini u approċċi terapewtiċi 
oħra, inkluż it-trapjant, terapija tal-ġene u 
ċelloli; sabiex jiżdied is-suċċess fil-proċess 
ta’ żvilupp ta’ mediċini u vaċċini (inklużi 
metodi alternattivi li jissostitwixxu l-
ittestjar klassiku tas-sikurezza u l-
effettività, pereżempju l-iżvilupp ta’ 
metodi ġodda); biex jiġu żviluppati 
approċċi ta’ mediċina riġenerattiva, inklużi 
l-approċċi bbażati fuq iċ-ċelloli staminali; 
biex jiġu żviluppati apparat u sistemi 
mediċinali u assistivi; biex tinżamm u tiġi 
msaħħa l-ħila tagħna li niġġieldu l-mard 
komunikabbli, rari, maġġuri u kroniku u 
jsiru interventi mediċi li jiddependu fuq id-
disponibbilità ta’ mediċini antimikrobiċi
effettivi; u biex jiġu żviluppati approċċi 
komprensivi li jittrattaw komorbożitajiet fl-
etajiet kollha u tiġi evitata l-polifarmaċija 
b'kunsiderazzjoni xierqa tal-mediċina 
komplementari u alternattiva. Dan it-titjib 
se jiffaċilita l-iżvilupp ta' trattamenti 
ġodda, iktar effiċjenti, effettivi u 
sostenibbli għall-mard u għall-ġestjoni tad-
diżabilità.

Or. en

Emenda 634
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – paragrafu 1.8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka għandha tippermetti t-titjib tat-
terapiji avvanzati u t-terapiji ċellolari. Din 
għandha tiffoka fuq it-trattament tal-
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mard kroniku.

Or. en

Emenda 635
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.9 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.9. Trasferiment tal-għarfien għall-prattika 
klinika u azzjonijiet ta’ innovazzjoni li 
jistgħu jiġu adattati

1.9. Trasferiment tal-għarfien għall-prattika 
klinika u azzjonijiet ta' innovazzjoni li 
jistgħu jiġu adattati inklużi l-aspetti 
psikosoċjali

Or. en

Emenda 636
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-provi kliniċi huma l-mezz li permezz 
tagħhom isir it-trasferiment tal-għarfien 
bijomediku għal applikazzjoni fil-pazjenti 
u se jiġi pprovdut l-appoġġ għal dawn, kif 
ukoll għat-titjib tal-prattika tagħhom. L-
eżempji jinkludu l-iżvilupp ta’ 
metodoloġiji aħjar li jippermettu lill-provi 
jiffukaw fuq il-gruppi ta' popolazzjoni 
rilevanti, inklużi dawk li jbatu minn mard 
ieħor konkomitanti u/jew li diġà għaddejjin 
bit-trattament, id-determinazzjoni ta’ 
effettività komparattiva ta’ interventi u 
soluzzjonijiet, kif ukoll it-tisħiħ tal-użu ta’ 
bank ta’ dejta u rekords elettroniċi tas-
saħħa bħala sorsi ta’ dejta għall-provi u 
trasferiment tal-għarfien. B’mod simili, se 
jingħata l-appoġġ għat-trasferiment ta’ tipi 

Il-provi kliniċi huma l-mezz li permezz 
tagħhom isir it-trasferiment tal-għarfien 
bijomediku għal applikazzjoni fil-pazjenti 
u se jiġi pprovdut l-appoġġ għal dawn, kif 
ukoll għat-titjib tal-prattika tagħhom. L-
eżempji jinkludu l-iżvilupp ta’ 
metodoloġiji aħjar li jippermettu lill-provi 
jiffukaw fuq il-gruppi ta' popolazzjoni 
rilevanti, inklużi dawk li jbatu minn mard 
rari, mard ieħor konkomitanti u/jew li diġà 
għaddejjin bit-trattament, id-
determinazzjoni ta’ effettività komparattiva 
ta’ interventi u soluzzjonijiet, kif ukoll it-
tisħiħ tal-użu ta’ bank ta’ dejta u rekords 
elettroniċi tas-saħħa bħala sorsi ta’ dejta 
għall-provi u trasferiment tal-għarfien. 
Għandu jkun żgurat appoġġ speċifiku 
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oħra ta’ interventi bħal dawk relatati mal-
għajxien indipendenti fl-ambjenti tad-dinja 
reali.

għall-iżvilupp prekliniku u/jew kliniku ta' 
sustanzi b'potenzjal ċar li jindirizzaw 
ħtiġijiet mediċi mhux issodisfati, bħal 
mediċini orfni speċifikati. B’mod simili, se 
jingħata l-appoġġ għat-trasferiment ta’ tipi 
oħra ta’ interventi bħal dawk relatati mal-
għajxien indipendenti fl-ambjenti tad-dinja 
reali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn l-attivitajiet huma meħtieġa għall-koerenza mal-objettivi tal-Konsorzju Internazzjonali 
għar-Riċerka dwar il-mard Rari (IRDiRC).

Emenda 637
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-provi kliniċi huma l-mezz li permezz 
tagħhom isir it-trasferiment tal-għarfien 
bijomediku għal applikazzjoni fil-pazjenti 
u se jiġi pprovdut l-appoġġ għal dawn, kif 
ukoll għat-titjib tal-prattika tagħhom. L-
eżempji jinkludu l-iżvilupp ta’ 
metodoloġiji aħjar li jippermettu lill-provi 
jiffukaw fuq il-gruppi ta' popolazzjoni 
rilevanti, inklużi dawk li jbatu minn mard 
ieħor konkomitanti u/jew li diġà għaddejjin 
bit-trattament, id-determinazzjoni ta’ 
effettività komparattiva ta’ interventi u 
soluzzjonijiet, kif ukoll it-tisħiħ tal-użu ta’ 
bank ta’ dejta u rekords elettroniċi tas-
saħħa bħala sorsi ta’ dejta għall-provi u 
trasferiment tal-għarfien. B’mod simili, se 
jingħata l-appoġġ għat-trasferiment ta’ tipi 
oħra ta’ interventi bħal dawk relatati mal-
għajxien indipendenti fl-ambjenti tad-dinja 
reali.

Il-provi kliniċi huma l-mezz li permezz 
tagħhom isir it-trasferiment tal-għarfien 
bijomediku għal applikazzjoni fil-pazjenti 
u se jiġi pprovdut l-appoġġ għal dawn, kif 
ukoll għat-titjib tal-prattika tagħhom. L-
eżempji jinkludu l-iżvilupp ta’ 
metodoloġiji aħjar li jippermettu lill-provi 
jiffukaw fuq il-gruppi ta' popolazzjoni 
rilevanti, inklużi dawk li jbatu minn mard 
ieħor konkomitanti u/jew li diġà għaddejjin 
bit-trattament, id-determinazzjoni ta’ 
effettività komparattiva ta’ interventi u 
soluzzjonijiet, kif ukoll it-tisħiħ tal-użu ta’ 
bank ta’ dejta u rekords elettroniċi tas-
saħħa bħala sorsi ta’ dejta għall-provi u 
trasferiment tal-għarfien. B’mod simili, se 
jingħata l-appoġġ għat-trasferiment ta’ tipi 
oħra ta’ interventi bħal dawk relatati mal-
għajxien indipendenti fl-ambjenti tad-dinja 
reali. Il-prinċipji etiċi, u b'mod partikolari 
d-Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki, jesiġu li d-
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dejta mill-attività ta' riċerka kollha 
mwettqa fuq il-bnedmin issir pubblika.

Or. fr

Emenda 638
Marisa Matias

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-provi kliniċi huma l-mezz li permezz 
tagħhom isir it-trasferiment tal-għarfien 
bijomediku għal applikazzjoni fil-pazjenti 
u se jiġi pprovdut l-appoġġ għal dawn, kif 
ukoll għat-titjib tal-prattika tagħhom. L-
eżempji jinkludu l-iżvilupp ta’ 
metodoloġiji aħjar li jippermettu lill-provi 
jiffukaw fuq il-gruppi ta' popolazzjoni 
rilevanti, inklużi dawk li jbatu minn mard 
ieħor konkomitanti u/jew li diġà għaddejjin 
bit-trattament, id-determinazzjoni ta’ 
effettività komparattiva ta’ interventi u 
soluzzjonijiet, kif ukoll it-tisħiħ tal-użu ta’ 
bank ta’ dejta u rekords elettroniċi tas-
saħħa bħala sorsi ta’ dejta għall-provi u 
trasferiment tal-għarfien. B’mod simili, se 
jingħata l-appoġġ għat-trasferiment ta’ tipi 
oħra ta’ interventi bħal dawk relatati mal-
għajxien indipendenti fl-ambjenti tad-dinja 
reali.

Il-provi kliniċi huma l-mezz li permezz 
tagħhom isir it-trasferiment tal-għarfien 
bijomediku għal applikazzjoni fil-pazjenti 
u se jiġi pprovdut l-appoġġ għal dawn, kif 
ukoll għat-titjib tal-prattika tagħhom. L-
eżempji jinkludu l-iżvilupp ta’ 
metodoloġiji aħjar li jippermettu lill-provi 
jiffukaw fuq il-gruppi ta' popolazzjoni 
rilevanti, inklużi dawk li jbatu minn mard 
rari, mard ieħor konkomitanti u/jew li diġà 
għaddejjin bit-trattament, id-
determinazzjoni ta’ effettività komparattiva 
ta’ interventi u soluzzjonijiet, kif ukoll it-
tisħiħ tal-użu ta’ bank ta’ dejta u rekords 
elettroniċi tas-saħħa bħala sorsi ta’ dejta 
għall-provi u trasferiment tal-għarfien. 
B’mod simili, se jingħata l-appoġġ għat-
trasferiment ta’ tipi oħra ta’ interventi bħal 
dawk relatati mal-għajxien indipendenti fl-
ambjenti tad-dinja reali. Għandu jkun 
żgurat appoġġ speċifiku għall-iżvilupp 
prekliniku u/jew kliniku ta' sustanzi 
b'potenzjal ċar li jindirizzaw ħtiġijiet 
mediċi mhux issodisfati, bħal mediċini 
orfni speċifikati.

Or. en

Emenda 639
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Lambert van Nistelrooij, Maria Da Graça 
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Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-provi kliniċi huma l-mezz li permezz 
tagħhom isir it-trasferiment tal-għarfien 
bijomediku għal applikazzjoni fil-pazjenti 
u se jiġi pprovdut l-appoġġ għal dawn, kif 
ukoll għat-titjib tal-prattika tagħhom. L-
eżempji jinkludu l-iżvilupp ta’ 
metodoloġiji aħjar li jippermettu lill-provi 
jiffukaw fuq il-gruppi ta' popolazzjoni 
rilevanti, inklużi dawk li jbatu minn mard 
ieħor konkomitanti u/jew li diġà għaddejjin 
bit-trattament, id-determinazzjoni ta’ 
effettività komparattiva ta’ interventi u 
soluzzjonijiet, kif ukoll it-tisħiħ tal-użu ta’ 
bank ta’ dejta u rekords elettroniċi tas-
saħħa bħala sorsi ta’ dejta għall-provi u 
trasferiment tal-għarfien. B’mod simili, se 
jingħata l-appoġġ għat-trasferiment ta’ tipi 
oħra ta’ interventi bħal dawk relatati mal-
għajxien indipendenti fl-ambjenti tad-dinja 
reali.

Il-provi kliniċi huma l-mezz li permezz 
tagħhom isir it-trasferiment tal-għarfien 
bijomediku għal applikazzjoni fil-pazjenti 
u se jiġi pprovdut l-appoġġ għal dawn, kif 
ukoll għat-titjib tal-prattika tagħhom. L-
eżempji jinkludu l-iżvilupp ta’ 
metodoloġiji aħjar li jippermettu lill-provi 
jiffukaw fuq il-gruppi ta' popolazzjoni 
rilevanti, inklużi dawk li jbatu minn mard 
ieħor konkomitanti u/jew li diġà għaddejjin 
bit-trattament, id-determinazzjoni ta’ 
effettività komparattiva ta’ interventi u 
soluzzjonijiet, kif ukoll it-tisħiħ tal-użu ta’ 
bank ta’ dejta u rekords elettroniċi tas-
saħħa bħala sorsi ta’ dejta għall-provi u 
trasferiment tal-għarfien. B’mod simili, se 
jingħata l-appoġġ għat-trasferiment ta’ tipi 
oħra ta’ interventi bħal dawk relatati mal-
għajxien indipendenti fl-ambjenti tad-dinja 
reali. Tingħata attenzjoni partikolari lit-
testijiet kliniċi fil-qasam tal-mard rari u l-
mard li jolqot lit-tfal, inkluż dak marbut 
mat-twelid prematur.

Or. de

Emenda 640
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.10 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.10. Użu aħjar tad-dejta dwar is-saħħa 1.10. Ġbir u użu aħjar tad-dejta dwar is-
saħħa u tekniki standardizzati ta' analiżi 
tad-dejta

Or. en
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Emenda 641
Marisa Matias

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-integrazzjoni ta’ infrastrutturi u strutturi 
u sorsi ta’ informazzjoni (inklużi dawk 
derivati minn studji ta’ koorti, protokolli, 
ġbir tad-dejta, indikaturi, eċċ.) kif ukoll l-
istandardizzazzjoni, interoperabbiltà, ħżin, 
tqassim ta’ dejta u aċċess għaliha, se jkunu 
appoġġati sabiex jippermettu li tali dejta 
tkun sfruttata sew. Għandha tingħata 
attenzjoni lill-ipproċessar tad-dejta, 
ġestjoni tal-għarfien, immudellar u 
viżwalzzazzjoni.

L-integrazzjoni ta’ infrastrutturi u strutturi 
u sorsi ta’ informazzjoni (inklużi dawk 
derivati minn studji ta’ koorti, protokolli, 
ġbir tad-dejta, indikaturi, eċċ.) kif ukoll l-
istandardizzazzjoni, interoperabbiltà, ħżin, 
tqassim ta’ dejta u aċċess għaliha, se jkunu 
appoġġati sabiex jippermettu li tali dejta 
tkun sfruttata sew. Għandha tingħata 
attenzjoni lill-ipproċessar tad-dejta, 
ġestjoni tal-għarfien, immudellar u 
viżwalzzazzjoni, kif ukoll lil mekkaniżmi 
li jiżguraw is-sostenibbiltà fit-tul ta' tali 
infrastrutturi sabiex ir-riżorsi jintużaw bl-
aħjar mod.

Or. en

Emenda 642
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn ta' appoġġ tal-iżvilupp ta’ 
għodod , metodi u statistika xjentifiċi għal 
valutazzjoni rapida, preċiża u ta' tbassir tas-
sikurezza, effettività u kwalità tat-
teknoloġiji tas-saħħa, inklużi d-drogi , il-
bijoloġika, terapiji avvanzati u apparat 
mediku ġodda. Dan huwa partikolarment 
rilevanti għall-iżviluppi ġodda fi sferi 
inklużi dawk li jikkonċernaw il-vaċċini, 
terapiji ta’ ċelloli/tessut u ġene, 
manifatturar speċjalizzat, bijobanek, 

Hemm bżonn ta' appoġġ tal-iżvilupp ta’ 
għodod , metodi u statistika xjentifiċi għal 
valutazzjoni rapida, preċiża u ta' tbassir tas-
sikurezza, effettività u kwalità tat-
teknoloġiji tas-saħħa, inklużi l-mediċini , 
il-bijoloġika, terapiji avvanzati u apparat 
mediku ġodda. Dan huwa partikolarment 
rilevanti għall-iżviluppi ġodda fi sferi 
inklużi dawk li jikkonċernaw il-vaċċini, 
terapiji ta’ ċelloli/tessuti u ġeni, organi u 
trapjanti, manifatturar speċjalizzat, 
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apparat mediku ġdid, proċeduri 
dijanjostiċi/ta' trattament, ittestjar ġenerali, 
interoperabbiltà u saħħa elettronika, 
inklużu l-aspetti ta’ privatezza. B’mod 
simili, l-appoġġ għall-metodoloġiji mtejba 
ta’ valutazzjoni tar-riskju, approċċi tal-
ittestjar u strateġiji relatati mal-ambjent u 
saħħa huma meħtieġa. Hemm ukoll bżonn 
ta’ appoġġ għall-iżvilupp ta’ metodi 
rilevanti għall-assistenza tal-valutazzjoni 
ta’ aspetti etiċi tal-isferi msemmija hawn 
fuq.

bijobanek, apparat mediku ġdid, proċeduri 
dijanjostiċi/ta' trattament, ittestjar ġenerali, 
interoperabbiltà, telemediċina u saħħa 
elettronika, inklużi l-aspetti ta’ privatezza. 
B’mod simili, l-appoġġ għall-metodoloġiji 
mtejba ta’ valutazzjoni tar-riskju, approċċi 
tal-ittestjar u strateġiji relatati mal-ambjent 
u saħħa huma meħtieġa. Hemm ukoll 
bżonn ta’ appoġġ għall-iżvilupp ta’ metodi 
rilevanti għall-assistenza tal-valutazzjoni 
ta’ aspetti etiċi tal-isferi msemmija hawn 
fuq.

Or. sl

Emenda 643
Petru Constantin Luhan

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn ta' appoġġ tal-iżvilupp ta’ 
għodod , metodi u statistika xjentifiċi għal 
valutazzjoni rapida, preċiża u ta' tbassir tas-
sikurezza, effettività u kwalità tat-
teknoloġiji tas-saħħa, inklużi d-drogi , il-
bijoloġika, terapiji avvanzati u apparat 
mediku ġodda. Dan huwa partikolarment 
rilevanti għall-iżviluppi ġodda fi sferi 
inklużi dawk li jikkonċernaw il-vaċċini, 
terapiji ta’ ċelloli/tessut u ġene, 
manifatturar speċjalizzat, bijobanek, 
apparat mediku ġdid, proċeduri 
dijanjostiċi/ta' trattament, ittestjar ġenerali, 
interoperabbiltà u saħħa elettronika, 
inklużu l-aspetti ta’ privatezza. B’mod 
simili, l-appoġġ għall-metodoloġiji mtejba 
ta’ valutazzjoni tar-riskju, approċċi tal-
ittestjar u strateġiji relatati mal-ambjent u 
saħħa huma meħtieġa. Hemm ukoll bżonn 
ta’ appoġġ għall-iżvilupp ta’ metodi 
rilevanti għall-assistenza tal-valutazzjoni 
ta’ aspetti etiċi tal-isferi msemmija hawn 

Hemm bżonn ta' appoġġ tal-iżvilupp ta’ 
għodod , metodi u statistika xjentifiċi, u 
valutazzjonijiet tal-impatt dwar il-
privatezza għal valutazzjoni rapida, preċiża 
u ta' tbassir tas-sikurezza, effettività, 
protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u 
kwalità tat-teknoloġiji tas-saħħa, inklużi l-
mediċini , il-bijoloġika, terapiji avvanzati u 
apparat mediku ġodda. Dan huwa 
partikolarment rilevanti għall-iżviluppi 
ġodda fi sferi inklużi dawk li jikkonċernaw 
il-vaċċini, terapiji ta’ ċelloli/tessuti u ġeni, 
organi u trapjanti, manifatturar 
speċjalizzat, bijobanek, apparat mediku 
ġdid, proċeduri dijanjostiċi/ta' trattament, 
ittestjar ġenerali, interoperabbiltà u saħħa 
elettronika, inklużi l-aspetti ta’ privatezza. 
B’mod simili, l-appoġġ għall-metodoloġiji 
mtejba ta’ valutazzjoni tar-riskju, approċċi 
tal-ittestjar u strateġiji relatati mal-ambjent 
u saħħa huma meħtieġa. Hemm ukoll 
bżonn ta’ appoġġ għall-iżvilupp ta’ metodi 
rilevanti għall-assistenza tal-valutazzjoni 
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fuq. ta’ aspetti etiċi tal-isferi msemmija hawn 
fuq.

Or. en

Emenda 644
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn ta' appoġġ tal-iżvilupp ta’ 
għodod , metodi u statistika xjentifiċi għal 
valutazzjoni rapida, preċiża u ta' tbassir tas-
sikurezza, effettività u kwalità tat-
teknoloġiji tas-saħħa, inklużi d-drogi , il-
bijoloġika, terapiji avvanzati u apparat 
mediku ġodda. Dan huwa partikolarment 
rilevanti għall-iżviluppi ġodda fi sferi 
inklużi dawk li jikkonċernaw il-vaċċini, 
terapiji ta’ ċelloli/tessut u ġene, 
manifatturar speċjalizzat, bijobanek, 
apparat mediku ġdid, proċeduri 
dijanjostiċi/ta' trattament, ittestjar ġenerali, 
interoperabbiltà u saħħa elettronika, 
inklużu l-aspetti ta’ privatezza. B’mod 
simili, l-appoġġ għall-metodoloġiji mtejba
ta’ valutazzjoni tar-riskju, approċċi tal-
ittestjar u strateġiji relatati mal-ambjent u 
saħħa huma meħtieġa. Hemm ukoll bżonn 
ta’ appoġġ għall-iżvilupp ta’ metodi 
rilevanti għall-assistenza tal-valutazzjoni 
ta’ aspetti etiċi tal-isferi msemmija hawn 
fuq.

Hemm bżonn ta' appoġġ tal-iżvilupp, l-
integrazzjoni u l-użu ta’ għodod , metodi u 
statistika xjentifiċi ġodda u aktar rilevanti 
għall-bniedem għal valutazzjoni rapida, 
preċiża u ta' tbassir tas-sikurezza, 
effettività u kwalità tat-teknoloġiji tas-
saħħa, inklużi l-mediċini , il-bijoloġika, 
terapiji avvanzati u apparat mediku ġodda. 
Dan huwa partikolarment rilevanti għall-
iżviluppi ġodda fi sferi inklużi dawk li 
jikkonċernaw il-vaċċini, terapiji ta’ 
ċelloli/tessuti u ġeni, organi tal-bniedem u 
trapjanti, manifatturar speċjalizzat, 
bijobanek, apparat mediku ġdid, proċeduri 
dijanjostiċi/ta' trattament, ittestjar ġenerali, 
interoperabbiltà u saħħa elettronika, inklużi 
l-aspetti ta’ privatezza. B’mod simili, l-
appoġġ għall-metodoloġiji moderni ta’ 
valutazzjoni tar-riskju u tal-perikoli, 
approċċi tal-ittestjar u strateġiji relatati 
mal-ambjent u saħħa huma meħtieġa. 
Hemm ukoll bżonn ta’ appoġġ għall-
iżvilupp ta’ metodi rilevanti għall-
assistenza tal-valutazzjoni ta’ aspetti etiċi 
tal-isferi msemmija hawn fuq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teknoloġiji tas-saħħa għandhom jużaw l-avvanzi tas-seklu 21 fix-xjenzi bijoloġiċi umani u l-
immudellar komputazzjonali biex ikunu rilevanti għall-ħtiġijiet mediċi u tas-sikurezza tal-
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bniedem.

Emenda 645
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.12 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.12. Xjuħija attiva, għajxien indipendenti 
u assistit

1.12. Tixjiħ f'saħħtu u attiv, għajxien 
indipendenti u għixien assistit

Or. en

Emenda 646
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għoti tas-setgħa lill-individwi sabiex 
itejbu u jimmaniġjaw is-saħħa tagħhom 
matul ħajjithom se jirriżulta fit-tfaddil ta' 
spejjeż għas-sistemi ta' kura tas-saħħa billi 
jippermetti l-ġestjoni barra l-istituzzjonijiet 
ta’ mard kroniku u jtejbu r-riżultati tas-
saħħa. Dan jesiġi riċerka fil-mudelli 
komportamentali u soċjali, attitudnijiet u 
aspirazzjonijiet soċjali fir-rigward tat-
teknoloġiji tas-saħħa, għodod mobbli u/jew 
portabbli, dijanjostika ġdida u servizzi 
personalizzati li jippromwovu stil ta’ ħajja 
b’saħħitha, benessri, kura personali, 
interazzjoni professjonali taċ-ċittadin/kura 
tas-saħħa mtejba, programmi 
ppersonalizzati għall-ġestjoni tal-mard u 
diżabilità, kif ukoll appoġġ għall-
infrastrutturi ta’ għarfien.

L-għoti tas-setgħa lill-individwi sabiex 
itejbu u jimmaniġjaw is-saħħa tagħhom 
matul ħajjithom se jirriżulta fit-tfaddil ta' 
spejjeż għas-sistemi ta' kura tas-saħħa billi 
jippermetti l-ġestjoni barra l-istituzzjonijiet 
ta’ mard kroniku u jtejjeb ir-riżultati tas-
saħħa. Dan jesiġi riċerka fil-mudelli 
komportamentali u soċjali, attitudnijiet u 
aspirazzjonijiet soċjali fir-rigward tat-
teknoloġiji tas-saħħa, għodod mobbli u/jew 
portabbli, dijanjostika ġdida u servizzi 
personalizzati li jippromwovu stil ta’ ħajja 
b’saħħitha, benessri, kura personali, 
interazzjoni professjonali taċ-ċittadin/kura 
tas-saħħa mtejba, programmi 
ppersonalizzati għall-ġestjoni tal-mard u 
diżabilità biex tissaħħaħ l-awtonomija 
personali u soċjali tal-pazjenti, kif ukoll 
appoġġ għall-infrastrutturi ta’ għarfien.

Or. es
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Emenda 647
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.13a Għoti ta’ setgħa individwali għall-
awtoġestjoni tas-saħħa
Id-drawwiet dejjem aktar sedentarji u l-
istili ta' ħajja tan-nies (l-iskola, ix-xogħol 
u fil-ħajja ta' kuljum) jimponu riflessjoni 
u azzjonijiet speċifiċi rigward ir-rwol tal-
attività fiżika, l-abilitajiet motorji u l-
eżerċizzju u rigward kwistjonijiet ta' 
prevenzjoni u trattament ta' 
kundizzjonijiet, kemm jekk fiżjoloġiċi 
(tnaqqis tal-awtonomija funzjonali, 
obeżità, kundizzjonijiet fiżiċi kroniċi) kif 
ukoll jekk psikoloġiċi (stress, sintomi tad-
dipressjoni).

Or. fr

Emenda 648
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għall-ġestjoni barra l-
istituzzjonijiet ta' mard kroniku jiddependi 
wkoll fuq il-kooperazzjoni bejn il-fornituri 
tal-kura tas-saħħa, soċjali jew informali. L-
applikazzjonijiet ta’ riċerka u dawk 
innovattivi se jkunu appoġġati għat-teħid 
tad-deċiżjonijiet ibbażat fuq informazzjoni 
distribwita, u għall-forniment ta’ evidenza 
għall-iskjerament fuq skala kbira u l-
isfruttar tas-suq tas-soluzzjonijiet ġodda, 
inklużi s-servizzi interoperabbli tat-

L-appoġġ għall-ġestjoni barra l-
istituzzjonijiet ta' mard kroniku jiddependi 
wkoll fuq il-kooperazzjoni bejn il-fornituri 
tal-kura tas-saħħa, soċjali jew informali. L-
applikazzjonijiet ta’ riċerka u dawk 
innovattivi se jkunu appoġġati għat-teħid 
tad-deċiżjonijiet ibbażat fuq informazzjoni 
distribwita, u għall-forniment ta’ evidenza 
għall-iskjerament fuq skala kbira u l-
isfruttar tas-suq tas-soluzzjonijiet ġodda, 
inklużi s-servizzi interoperabbli tat-
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telesaħħa u telekura. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni sabiex tittejjeb l-
organizzazzjoni tal-forniment tal-kura fit-
tul se jiġu appoġġati wkoll.

telesaħħa u telekura. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni sabiex tittejjeb l-
organizzazzjoni tal-forniment tal-kura fit-
tul se jiġu appoġġati wkoll. Ir-riċerka 
interdixxiplinari fix-xjenzi soċjali hija 
meħtieġa wkoll biex jinstabu s-
soluzzjonijiet l-aktar xierqa biex jiġu 
indirizzati l-ħtiġijiet tal-pazjenti fil-ħajja 
tagħhom ta' kuljum u biex jingħata 
kontribut lill-għoti tas-setgħa lill-pazjenti, 
speċjalment lill-pazjenti li jgħixu 
b'kundizzjonijiet kroniċi, bħall-pazjenti 
b'mard rari.

Or. en

Emenda 649
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għall-ġestjoni barra l-
istituzzjonijiet ta' mard kroniku jiddependi 
wkoll fuq il-kooperazzjoni bejn il-fornituri 
tal-kura tas-saħħa, soċjali jew informali. L-
applikazzjonijiet ta’ riċerka u dawk 
innovattivi se jkunu appoġġati għat-teħid 
tad-deċiżjonijiet ibbażat fuq informazzjoni 
distribwita, u għall-forniment ta’ evidenza 
għall-iskjerament fuq skala kbira u l-
isfruttar tas-suq tas-soluzzjonijiet ġodda, 
inklużi s-servizzi interoperabbli tat-
telesaħħa u telekura. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni sabiex tittejjeb l-
organizzazzjoni tal-forniment tal-kura fit-
tul se jiġu appoġġati wkoll.

L-appoġġ għall-ġestjoni barra l-
istituzzjonijiet ta' mard kroniku jiddependi 
wkoll fuq il-kooperazzjoni bejn il-fornituri 
tal-kura tas-saħħa, soċjali jew informali. L-
applikazzjonijiet ta’ riċerka u dawk 
innovattivi se jkunu appoġġati għat-teħid 
tad-deċiżjonijiet ibbażat fuq informazzjoni 
distribwita, u għall-forniment ta’ evidenza 
għall-iskjerament fuq skala kbira u l-
isfruttar tas-suq tas-soluzzjonijiet ġodda, 
inklużi s-servizzi interoperabbli tat-
telesaħħa u telekura. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni sabiex tittejjeb l-
organizzazzjoni tas-sistemi tal-kura tas-
saħħa u tal-forniment tal-kura fit-tul se 
jiġu appoġġati wkoll.

Or. es
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Emenda 650
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għall-ġestjoni barra l-
istituzzjonijiet ta' mard kroniku jiddependi 
wkoll fuq il-kooperazzjoni bejn il-fornituri 
tal-kura tas-saħħa, soċjali jew informali. L-
applikazzjonijiet ta’ riċerka u dawk 
innovattivi se jkunu appoġġati għat-teħid 
tad-deċiżjonijiet ibbażat fuq informazzjoni 
distribwita, u għall-forniment ta’ evidenza 
għall-iskjerament fuq skala kbira u l-
isfruttar tas-suq tas-soluzzjonijiet ġodda, 
inklużi s-servizzi interoperabbli tat-
telesaħħa u telekura. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni sabiex tittejjeb l-
organizzazzjoni tal-forniment tal-kura fit-
tul se jiġu appoġġati wkoll.

L-appoġġ għall-ġestjoni barra l-
istituzzjonijiet ta' mard kroniku jiddependi 
wkoll fuq il-kooperazzjoni bejn il-fornituri 
tal-kura tas-saħħa li jinkludu l-fornituri ta' 
mediċina komplementari u alternattiva, u 
l-kura soċjali jew informali. L-
applikazzjonijiet ta’ riċerka u dawk 
innovattivi se jkunu appoġġati għat-teħid 
tad-deċiżjonijiet ibbażat fuq informazzjoni 
distribwita, u għall-forniment ta’ evidenza 
għall-iskjerament fuq skala kbira u l-
isfruttar tas-suq tas-soluzzjonijiet ġodda, 
inklużi s-servizzi interoperabbli tat-
telesaħħa u telekura. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni sabiex tittejjeb l-
organizzazzjoni tal-forniment tal-kura fit-
tul se jiġu appoġġati wkoll.

Or. en

Emenda 651
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għall-ġestjoni barra l-
istituzzjonijiet ta' mard kroniku jiddependi 
wkoll fuq il-kooperazzjoni bejn il-fornituri 
tal-kura tas-saħħa, soċjali jew informali. L-
applikazzjonijiet ta’ riċerka u dawk 
innovattivi se jkunu appoġġati għat-teħid 
tad-deċiżjonijiet ibbażat fuq informazzjoni 
distribwita, u għall-forniment ta’ evidenza 
għall-iskjerament fuq skala kbira u l-

L-appoġġ għall-ġestjoni barra l-
istituzzjonijiet ta' mard kroniku jiddependi 
wkoll fuq il-kooperazzjoni bejn il-pazjenti,
il-fornituri tal-kura tas-saħħa, soċjali jew 
informali. L-applikazzjonijiet ta’ riċerka u 
dawk innovattivi se jkunu appoġġati għat-
teħid tad-deċiżjonijiet ibbażat fuq 
informazzjoni distribwita, u għall-
forniment ta’ evidenza għall-iskjerament 
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isfruttar tas-suq tas-soluzzjonijiet ġodda, 
inklużi s-servizzi interoperabbli tat-
telesaħħa u telekura. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni sabiex tittejjeb l-
organizzazzjoni tal-forniment tal-kura fit-
tul se jiġu appoġġati wkoll.

fuq skala kbira u l-isfruttar tas-suq tas-
soluzzjonijiet ġodda, inklużi s-servizzi 
interoperabbli tat-telesaħħa u telekura. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni sabiex tittejjeb l-
organizzazzjoni tal-forniment tal-kura fit-
tul se jiġu appoġġati wkoll.

Or. en

Emenda 652
Niki Tzavela

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm bżonn li jkun hemm l-appoġġ għall-
iżvilupp ta’ valutazzjoni tat-teknoloġija 
għas-saħħa u ekonomiji tas-saħħa, kif ukoll 
tal-ġbir ta' evidenza u disseminazzjoni tal-
aħjar prattiki u teknoloġiji innovattivi u 
approċċi fis-settur tal-kura tas-saħħa, 
inklużi l-applikazzjonijiet tal-ICT u s-
saħħa elettronika. Se tiġi appoġġata l-
analiżi komparattiva tar-riforma fis-sistemi 
tas-saħħa pubblika fl-Ewropa u fil-pajjiżi 
terzi u l-valutazzjonijiet tal-impatt 
ekonomiku u soċjali tagħhom fuq perjodu 
medju ta' żmien u fit-tul. Se tiġi appoġġata 
l-analiżi tal-ħtiġijiet tal-forza tax-xogħol 
futura kemm f’termini ta' għadd kif ukoll 
ħiliet meħtieġa fir-rigward ta’ mudelli 
ġodda ta’ kura. Se tiġi appoġġata r-riċerka 
dwar l-evoluzzjoni tal-inugwaljanzi fis-
saħħa, tal-interkonnessjonijiet tagħhom 
mal-inugwaljanzi ekonomiċi u soċjali 
oħrajn u dwar l-effettività tal-politiki bl-
għan li jnaqqsuhom fl-Ewropa u lil hinn. 
Fl-aħħarnett, hemm il-ħtieġa li tiġi 
appoġġata l-valutazzjoni tas-soluzzjonijiet 
ta' sikurezza tal-pazjent u s-sistemi ta' 
assigurazzjoni tal-kwalità, inkluż ir-rwol 
tal-pazjenti fuq is-sikurezza u l-kwalità tal-
kura.

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni lingwistika.

Emenda 653
Peter Liese, Angelika Niebler, Christian Ehler, Konrad Szymański, Maria Da Graça 
Carvalho, Markus Pieper, Werner Langen, Herbert Reul

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.15a. Xjenzi tal-ħajja għall-mediċina:
Għandha tingħata prijorità lil sforzi ta' 
riċerka li Stat Membru waħdu ma jistax 
iwettaq jew ma jistax iwettaq bl-istess 
effiċjenza tal-Unjoni u li jkollhom 
benefiċċju dirett għall-pazjenti fil-futur 
qrib.

Or. de

Emenda 654
Bernd Lange

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.15a. Impatt tal-edukazzjoni artistika fuq 
il-benessri, is-saħħa u l-imġiba soċjali 
Waħda mill-isfidi ewlenin tal-lum hija li 
ċ-ċittadini tal-Unjoni, partikolarment it-
tfal, jitgħallmu jgawdu l-ħajja aktar 
permezz ta' attivitajiet artistiċi bħall-
mużika, l-arti, il-letteratura, eċċ. kif ukoll 
li jittejbu s-saħħa, il-benessri u l-imġiba 
soċjali tagħhom.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

L-impatt pożittiv tal-edukazzjoni artistika fuq il-benessri, is-saħħa u l-imġiba soċjali 
m'għandux jiġi sottovalutat. Jeżisti potenzjal qawwi għar-riċerka f'dan il-qasam, u dan il-
potenzjal għandu jiġi rikonoxxut u użat.

Emenda 655
Adam Gierek

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ ipprovdut se jkopri l-ispettru 
sħiħ tal-attivitajiet mit-trasferiment tal-
għarfien u tat-teknoloġija sa azzjonijiet ta' 
dimostrazzjoni ta' skala kbira, li jwasslu 
għal soluzzjonijiet skalabbli għall-Ewropa 
u lil hinn.

L-appoġġ ipprovdut se jkopri l-ispettru 
sħiħ tal-attivitajiet mit-trasferiment tal-
għarfien u tat-teknoloġija sa azzjonijiet ta' 
dimostrazzjoni ta' skala kbira, li jwasslu 
għal soluzzjonijiet skalabbli għall-Ewropa 
u lil hinn. Sabiex jingħelbu l-isfidi li qed 
jaffaċċjaw is-soċjetajiet li qed jixjieħu tal-
UE, huwa fundamentali li ssir analiżi 
xierqa, koordinata u strateġika tal-
objettivi tal-politika tas-saħħa. Tali 
koordinazzjoni tista' ssolvi problemi 
kkawżati mill-frammentazzjoni u n-
nuqqas ta' konsistenza fil-politiki tal-Istati 
Membri u ttejjeb l-użu tal-potenzjal 
xjentifiku, personali u infrastrutturali fil-
komunità kollha tar-riċerka bijomedika u 
fost dawk li jużaw il-prodotti aħħarin 
tagħha fit-trattamenti mediċi. Sabiex ir-
riċerka innovattiva fil-qasam tas-saħħa 
tirnexxi, huwa fundamentali li l-
faċilitajiet mediċi kollha jkollhom impenn 
fit-tul favur it-titjib kostanti tar-riċerka u 
t-taħriġ ta' gruppi kreattivi ta' xjentisti 
żgħażagħ permezz ta' proġetti skont il-
programm Azzjoni Marie Curie. Din l-
istrateġija ffukata fuq l-iżvilupp għandha 
tappoġġa proċessi ta' riċerka li jwasslu 
għal Ewropa aktar effiċjenti u f'saħħitha 
permezz tal-involviment tas-soċjetà 
Ewropea fir-riċerka bijomedika u permezz 
tal-isfidi u l-opportunitajiet ġodda li jiġu 
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offruti mill-prodotti aħħarin innovattivi 
tar-riċerka bijomedika. L-azzjonijiet 
strateġiċi f'Orizzont 2020 jistgħu jiżguraw 
li l-ispeċjalisti jagħtu sehemhom rigward 
il-politiki futuri tas-saħħa sa mill-ħolqien 
tagħhom, iħaffu l-introduzzjoni tal-
innovazzjonijiet u jżidu l-kompetittività 
tal-proċeduri mediċi użati; jistgħu 
jappoġġaw ukoll il-kooperazzjoni 
transkonfinali bejn għadd kbir ta' xjentisti 
u speċjalisti f'diversi oqsma tal-mediċina 
bl-għan li jinħoloq iffrankar reali għas-
sistemi nazzjonali tas-saħħa permezz ta' 
avvanzi xjentifiċi. Bidliet fit-taħriġ tat-
tobba speċjalisti li jirrestrinġu l-
monopolju li għandhom attwalment l-
assoċjazzjonijiet professjonali tat-tobba fl-
Istati Membri għandhom jitwettqu abbażi 
ta' sistemi uniformi fl-UE kollha, u 
għandhom jiġu implimentati b'tali mod li 
jiġi żgurat li t-taħriġ u r-riċerka fil-qasam 
tal-kura tas-saħħa fl-Ewropa jkunu 
bbażati fuq l-aqwa proċeduri possibbli fl-
użu fil-faċilitajiet tar-riċerka medika li 
jissodisfaw kriterji uniformi għat-taħriġ. 
Bord konsultattiv ta' livell għoli tal-UE 
dwar is-saħħa għandu jwettaq l-
koordinazzjoni xjentifika strateġika tar-
riċerka dwar il-kura tas-saħħa matul il-
programm Orizzont 2020 kollu u għandu 
jappoġġa r-riċerka medika orizzontali 
mwettqa simultanjament f'ċentri tar-
riċerka differenti fl-Istati Membri. L-għan 
ta' tali koordinazzjoni strateġika jkun li 
jikkontribwixxi għall-identifikazzjoni ta' 
riċerka medika fundamentali u li jiġbor 
flimkien il-programmi futuri fl-ambitu 
taċ-Ċentri ta' Eċċellenza lokali li huma 
ġestiti bl-aqwa livelli ta' eċċellenza, u dan 
għandu jiżgura li speċjalisti minn diversi 
oqsma tal-mediċina jagħtu sehem 
xjentifiku f'dan il-qasam politiku 
kompetittiv sa mill-ħolqien tiegħu u 
jiggarantixxi l-kosteffikaċja tas-sistemi 
nazzjonali tal-kura tas-saħħa. Barra minn 
hekk, l-għan tal-koordinazzjoni xjentifika 
strateġika jkun li jinkuraġġixxi lil oqsma 
oħra ta' riċerka xjentifika u teknoloġika 
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jkollhom rwol fi strateġiji innovattivi 
maħluqa mir-riċerka bijomedika 
moderna. Bl-istabbiliment ta' 
koordinazzjoni strateġika interna 
f'Orizzont 2020 fil-qasam tal-kwistjonijiet 
ta' riċerka dwar is-saħħa, abbażi ta' pariri 
xjentifiċi ta' livell għoli, il-bord 
konsultattiv tal-UE jipprovdi wkoll l-
istrumenti meħtieġa għall-promozzjoni 
intensiva tas-sinerġiji u l-ekonomiji tal-
kobor fil-qasam tal-kura tas-saħħa. Ikollu 
l-għan li jikseb konverġenza volontarja 
bejn l-aġenziji ta' finanzjament tal-
politika nazzjonali tal-kura tas-saħħa u l-
Kummissjoni dwar objettivi speċifiċi, kull 
meta xieraq, u li jikseb sħubija strateġika 
fil-livell tal-UE bejn l-industrija, l-aġenziji 
nazzjonali u l-Kummissjoni; barra minn 
hekk, fil-livell tal-programm tipprova 
tinkiseb konverġenza strateġika li tinvolvi 
l-korpi regolatorji u l-awtoritajiet 
nazzjonali tas-saħħa. L-għan ta' tali 
approċċ sistematiku għar-riċerka fil-livelli 
kollha għandu jkun li jiġi żgurat li l-
proċeduri mediċi speċjalizzati jkunu ferm 
aktar disponibbli bl-iżvilupp ta' metodi 
orħos.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Sinerġija pożittiva fil-qasam tas-servizzi tas-saħħa tiddependi mill-koordinazzjoni kompetenti 
tal-politiki tal-Istati Membri u minn konverġenzi fit-taħriġ rilevanti ta' speċjalisti f'diversi 
professjonijiet mediċi u ta' xjentisti mediċi.

Emenda 656
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ ipprovdut se jkopri l-ispettru 
sħiħ tal-attivitajiet mit-trasferiment tal-

L-appoġġ ipprovdut se jkopri l-ispettru 
sħiħ tal-attivitajiet mit-trasferiment tal-
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għarfien u tat-teknoloġija sa azzjonijiet ta' 
dimostrazzjoni ta' skala kbira, li jwasslu 
għal soluzzjonijiet skalabbli għall-Ewropa 
u lil hinn.

għarfien u tat-teknoloġija sa azzjonijiet ta' 
dimostrazzjoni ta' skala kbira, li jwasslu 
għal soluzzjonijiet skalabbli għall-Ewropa 
u lil hinn. Għandu jqis ukoll il-benefiċċji 
fit-tul importanti tal-iżvilupp ta' prodotti 
għal pazjenti f'pajjiżi bi dħul baxx, u 
jagħti finanzjament skont dan. L-iżvilupp 
tal-prodotti permezz tal-innovazzjoni jista' 
jsarraf f'riżultati konkreti, b'riżultati 
palpabbli għas-soċjetà u t-tnaqqis tal-
faqar b'aktar investiment f'mard minsi 
jew marbut mal-faqar.

Or. en

Emenda 657
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ ipprovdut se jkopri l-ispettru 
sħiħ tal-attivitajiet mit-trasferiment tal-
għarfien u tat-teknoloġija sa azzjonijiet ta' 
dimostrazzjoni ta' skala kbira, li jwasslu 
għal soluzzjonijiet skalabbli għall-Ewropa 
u lil hinn.

L-appoġġ ipprovdut se jkopri l-ispettru 
sħiħ tal-attivitajiet mit-tisħiħ tal-
kapaċitajiet, it-trasferiment tal-għarfien u 
tat-teknoloġija (inkluża l-politika tas-
saħħa), l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-valutazzjoni ta' azzjonijiet ta' 
dimostrazzjoni ta' skala kbira, li jwasslu 
għal soluzzjonijiet skalabbli għall-Ewropa 
u lil hinn.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Azzjonijiet ta' dimostrazzjoni marbuta mas-saħħa huma possibbli biss f'kuntest politiku, 
regolatorju u etiku definit b'mod ċar li għandu jkun fis-seħħ fl-Ewropa u lil hinn minnha.

Emenda 658
Henri Weber
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ ipprovdut se jkopri l-ispettru 
sħiħ tal-attivitajiet mit-trasferiment tal-
għarfien u tat-teknoloġija sa azzjonijiet ta' 
dimostrazzjoni ta' skala kbira, li jwasslu 
għal soluzzjonijiet skalabbli għall-Ewropa 
u lil hinn.

L-appoġġ ipprovdut se jkopri l-ispettru 
sħiħ tal-attivitajiet mit-tisħiħ tal-
kapaċitajiet, it-trasferiment tal-għarfien u 
tat-teknoloġija (inkluża l-politika tas-
saħħa), l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-valutazzjoni ta' azzjonijiet ta' 
dimostrazzjoni ta' skala kbira, li jwasslu 
għal soluzzjonijiet skalabbli għall-Ewropa 
u lil hinn.

Or. fr

Emenda 659
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 1.16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ ipprovdut se jkopri l-ispettru 
sħiħ tal-attivitajiet mit-trasferiment tal-
għarfien u tat-teknoloġija sa azzjonijiet ta' 
dimostrazzjoni ta' skala kbira, li jwasslu 
għal soluzzjonijiet skalabbli għall-Ewropa 
u lil hinn.

L-appoġġ ipprovdut se jkopri l-ispettru 
sħiħ tal-attivitajiet mit-tisħiħ tal-
kapaċitajiet, it-trasferiment tal-għarfien u 
tat-teknoloġija (inkluża l-politika tas-
saħħa), l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ 
u l-valutazzjoni ta' azzjonijiet ta' 
dimostrazzjoni ta' skala kbira, li jwasslu 
għal soluzzjonijiet skalabbli għall-Ewropa 
u lil hinn.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Azzjonijiet ta' dimostrazzjoni marbuta mas-saħħa huma possibbli biss f'kuntest politiku, 
regolatorju u etiku definit b'mod ċar li għandu jkun fis-seħħ fl-Ewropa u lil hinn minnha.

Emenda 660
Maria Da Graça Carvalho
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sigurtà tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, 
riċerka dwar il-baħar u dik marittima u l-
bijoekonomija

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

Or. en

Emenda 661
Amalia Sartori

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sigurtà tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, 
riċerka dwar il-baħar u dik marittima u l-
bijoekonomija

2. Bijoekonomija: sigurtà tal-ikel, 
agrikoltura u forestrija sostenibbli, riċerka 
dwar il-baħar u dik marittima u industriji 
bbażati fuq il-prodotti bijoloġiċi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-istrateġija Ewropea “Innovazzjoni għal Tkabbir Sostenibbli: Bijoekonomija għall-
Ewropa”, il-Bijoekonomija tkopri l-produzzjoni ta’ riżorsi bijoloġiċi rinnovabbli u l-
konverżjoni tagħhom f’ikel, għalf, prodotti b'bażi bijoloġika u bijoenerġija. Il-Bijoekonomija 
tinkludi erba’ setturi ewlenin li għandhom jiġu appoġġati bl-isfida ewlenija tal-
“Bijoekonomija”: l-agrikoltura u l-forestrija; is-sajd u l-akkwakultura; l-industriji bbażati 
fuq il-prodotti bijoloġiċi u l-ikel.

Emenda 662
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sigurtà tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, 
riċerka dwar il-baħar u dik marittima u l-
bijoekonomija

2. Sigurtà tal-ikel, kwalità u sikurezza,
agrikoltura sostenibbli, riċerka dwar il-
baħar u dik marittima u l-bijoekonomija

Or. en

Emenda 663
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sigurtà tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, 
riċerka dwar il-baħar u dik marittima u l-
bijoekonomija

2. Bijoekonomija: sigurtà tal-ikel, 
agrikoltura u forestrija sostenibbli, riċerka 
dwar il-baħar u dik marittima u industriji 
bbażati fuq il-prodotti bijoloġiċi
(Din l-emenda tapplika fit-test kollu. L-
adozzjoni tagħha timplika adattamenti 
tekniċi fit-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-istrateġija tal-Unjoni “Innovazzjoni għal Tkabbir Sostenibbli: Skont l-istrateġija 
Ewropea “Innovazzjoni għal Tkabbir Sostenibbli: Bijoekonomija għall-Ewropa”, il-
Bijoekonomija tinkludi erba’ setturi ewlenin li għandhom jiġu appoġġati bl-isfida ewlenija 
tal-“Bijoekonomija”: l-agrikoltura u l-forestrija; is-sajd u l-akkwakultura; l-industriji bbażati 
fuq il-prodotti bijoloġiċi u l-ikel. Għalhekk, dan it-titolu għandu jirrifletti d-definizzjoni 
żviluppata mill-Kummissjoni Ewropea.

Emenda 664
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sigurtà tal-ikel, agrikoltura sostenibbli, 
riċerka dwar il-baħar u dik marittima u l-
bijoekonomija

2. Sikurezza tal-ikel, ikel tajjeb għas-
saħħa u sigurtà tal-ikel, agrikoltura 
sostenibbli, riċerka dwar il-baħar u dik 
dwar il-muntanji u l-bijoekonomija

Or. sl

Emenda 665
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 2.1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.1. Agrikoltura u foresterija sostenibbli 2.1. Agrikoltura sostenibbli, inklużi t-
trobbija tal-bhejjem u l-forestrija

Or. en

Emenda 666
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għarfien, għodod, servizzi u 
innovazzjonijiet xierqa huma neċessarji 
sabiex jappoġġaw sistemi ta’ agrikoltura u 
foresterija iktar produttivi, li jużaw ir-
riżorsi b’effiċjenza u reżiljenti li jipprovdu 
biżżejjed ikel, għalf, bijomassa u materja 
prima filwaqt li jipprovdu servizzi tal-
ekosistemi u jappoġġaw l-iżvilupp tal-
għajxien rurali li jrendi. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jipprovdu l-alternattivi 
għall-integrazzjoni tal-objettivi agronomiċi 
u ambjentali fil-produzzjoni sostenibbli, 

L-għarfien, għodod, servizzi u 
innovazzjonijiet xierqa huma neċessarji 
sabiex jappoġġaw, fuq perjodu twil ta' 
żmien, sistemi ta’ agrikoltura u forestrija
iktar produttivi, li jużaw ir-riżorsi 
b’effiċjenza u reżiljenti li jipprovdu 
biżżejjed ikel, għalf, bijomassa u materja 
prima filwaqt li jipprovdu u jżommu
servizzi tal-ekosistemi u jappoġġaw l-
iżvilupp tal-għajxien rurali li jrendi. . L-
għan huwa li jiġu stabbiliti sistemi ta' 
produzzjoni li, pjuttost milli jiddegradaw 



PE492.814v01-00 56/125 AM\907980MT.doc

MT

biex b'hekk: tiżdied il-produttività u l-
effiċjenza tar-riżorsi tal-agrikoltura; 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
agrikoli (GHGs); titnaqqas il-lissija tan-
nutrijenti mill-artijiet kultivati f'ambjenti 
terresti u akwatiċi; titnaqqas id-dipendenza 
mill-importazzjonijiet lejn l-Ewropa tal-
proteina derivata minn pjanta 
internazzjonali; jiżdied il-livell ta’ 
bijodiversità fis-sistemi ta’ produzzjoni 
primarja.

ir-riżorsi naturali li jiddependu minnhom, 
isaħħu, jirrinfurzaw u jissupplixxu l-bażi 
tar-riżorsi, u dan jippermetti l-
ġenerazzjoni sostenibbli ta' ġid. Ir-riċerka 
u l-innovazzjoni se jipprovdu l-alternattivi 
għall-integrazzjoni tal-objettivi agronomiċi 
u ambjentali fil-produzzjoni sostenibbli, 
biex b'hekk: tiżdied il-produttività fuq 
perjodu twil ta' żmien u tittejjeb l-
effiċjenza tar-riżorsi tal-agrikoltura; 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
agrikoli (GHGs); titnaqqas il-lissija tan-
nutrijenti mill-artijiet kultivati f'ambjenti 
terrestri u akwatiċi; titnaqqas id-
dipendenza mill-importazzjonijiet 
internazzjonali lejn l-Ewropa tal-proteina 
derivata mill-pjanti; jiżdied il-livell ta’ 
bijodiversità fis-sistemi ta’ produzzjoni 
primarja u jitnaqqas l-impatt ta' dawk is-
sistemi fuq il-bijodiversità.

Or. en

Emenda 667
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għarfien, għodod, servizzi u 
innovazzjonijiet xierqa huma neċessarji 
sabiex jappoġġaw sistemi ta’ agrikoltura u 
foresterija iktar produttivi, li jużaw ir-
riżorsi b’effiċjenza u reżiljenti li jipprovdu 
biżżejjed ikel, għalf, bijomassa u materja 
prima filwaqt li jipprovdu servizzi tal-
ekosistemi u jappoġġaw l-iżvilupp tal-
għajxien rurali li jrendi. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jipprovdu l-alternattivi 
għall-integrazzjoni tal-objettivi agronomiċi 
u ambjentali fil-produzzjoni sostenibbli, 
biex b'hekk: tiżdied il-produttività u l-
effiċjenza tar-riżorsi tal-agrikoltura; 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 

L-għarfien, għodod, servizzi u 
innovazzjonijiet xierqa huma neċessarji 
sabiex jappoġġaw sistemi ta’ agrikoltura u 
forestrija iktar produttivi, li jużaw ir-riżorsi 
b’effiċjenza u reżiljenti li jipprovdu 
biżżejjed ikel, għalf, bijomassa u materja 
prima filwaqt li jipprovdu servizzi tal-
ekosistemi u jappoġġaw l-iżvilupp tal-
għajxien rurali li jrendi. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jipprovdu l-alternattivi 
għall-integrazzjoni tal-objettivi agronomiċi 
u ambjentali fil-produzzjoni aktar 
sostenibbli, bħal: titjib tal-potenzjal 
ġenetiku tal-pjanti biex jadattaw aħjar 
għal stressijiet bijotiċi u abijotiċi; tiżdied 
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agrikoli (GHGs); titnaqqas il-lissija tan-
nutrijenti mill-artijiet kultivati f'ambjenti 
terresti u akwatiċi; titnaqqas id-dipendenza 
mill-importazzjonijiet lejn l-Ewropa tal-
proteina derivata minn pjanta 
internazzjonali; jiżdied il-livell ta’ 
bijodiversità fis-sistemi ta’ produzzjoni 
primarja.

il-produttività u l-effiċjenza tar-riżorsi tal-
agrikoltura; jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra agrikoli (GHGs); titjieb l-
effiċjenza tal-użu tan-nutrijenti u l-ilma; 
titnaqqas id-dipendenza mill-
importazzjonijiet internazzjonali lejn l-
Ewropa tal-proteina derivata mill-pjanti; 
jiżdied il-livell ta’ bijodiversità fis-sistemi 
ta’ produzzjoni primarja.

Or. en

Emenda 668
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għarfien, għodod, servizzi u 
innovazzjonijiet xierqa huma neċessarji 
sabiex jappoġġaw sistemi ta’ agrikoltura u 
foresterija iktar produttivi, li jużaw ir-
riżorsi b’effiċjenza u reżiljenti li jipprovdu 
biżżejjed ikel, għalf, bijomassa u materja 
prima filwaqt li jipprovdu servizzi tal-
ekosistemi u jappoġġaw l-iżvilupp tal-
għajxien rurali li jrendi. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jipprovdu l-alternattivi 
għall-integrazzjoni tal-objettivi agronomiċi 
u ambjentali fil-produzzjoni sostenibbli, 
biex b'hekk: tiżdied il-produttività u l-
effiċjenza tar-riżorsi tal-agrikoltura; 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
agrikoli (GHGs); titnaqqas il-lissija tan-
nutrijenti mill-artijiet kultivati f'ambjenti 
terresti u akwatiċi; titnaqqas id-dipendenza 
mill-importazzjonijiet lejn l-Ewropa tal-
proteina derivata minn pjanta 
internazzjonali; jiżdied il-livell ta’ 
bijodiversità fis-sistemi ta’ produzzjoni 
primarja.

L-għarfien, għodod, servizzi u 
innovazzjonijiet xierqa huma neċessarji 
sabiex jappoġġaw sistemi ta’ agrikoltura u 
forestrija iktar produttivi, li jużaw ir-riżorsi 
b’effiċjenza u reżiljenti li jipprovdu 
biżżejjed ikel, għalf, bijomassa u materja 
prima filwaqt li jipprovdu servizzi tal-
ekosistemi u jappoġġaw l-iżvilupp tal-
għajxien rurali li jrendi. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jipprovdu l-alternattivi 
għall-integrazzjoni tal-objettivi agronomiċi 
u ambjentali fil-produzzjoni sostenibbli, 
nutrittiva u għall-but ta' kulħadd, biex 
b'hekk: tiżdied il-produttività u l-effiċjenza 
tar-riżorsi tal-agrikoltura; jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra agrikoli 
(GHGs); titnaqqas il-lissija tan-nutrijenti 
mill-artijiet kultivati f'ambjenti terrestri u 
akwatiċi; titnaqqas id-dipendenza mill-
importazzjonijiet internazzjonali lejn l-
Ewropa tal-proteina derivata mill-pjanti; 
jiżdied il-livell ta’ bijodiversità fis-sistemi 
ta’ produzzjoni primarja, biex nifhmu 
aħjar u niżviluppaw reazzjonijiet għall-
modi li bihom niġġeneraw, inqassmu, 
nikkumerċjalizzaw, nikkunsmaw u 
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nirregolaw il-produzzjoni tal-ikel.

Or. en

Emenda 669
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għarfien, għodod, servizzi u 
innovazzjonijiet xierqa huma neċessarji 
sabiex jappoġġaw sistemi ta’ agrikoltura u 
foresterija iktar produttivi, li jużaw ir-
riżorsi b’effiċjenza u reżiljenti li jipprovdu 
biżżejjed ikel, għalf, bijomassa u materja 
prima filwaqt li jipprovdu servizzi tal-
ekosistemi u jappoġġaw l-iżvilupp tal-
għajxien rurali li jrendi. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jipprovdu l-alternattivi 
għall-integrazzjoni tal-objettivi agronomiċi 
u ambjentali fil-produzzjoni sostenibbli, 
biex b'hekk: tiżdied il-produttività u l-
effiċjenza tar-riżorsi tal-agrikoltura; 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
agrikoli (GHGs); titnaqqas il-lissija tan-
nutrijenti mill-artijiet kultivati f'ambjenti 
terresti u akwatiċi; titnaqqas id-dipendenza 
mill-importazzjonijiet lejn l-Ewropa tal-
proteina derivata minn pjanta 
internazzjonali; jiżdied il-livell ta’
bijodiversità fis-sistemi ta’ produzzjoni 
primarja.

L-għarfien, għodod, servizzi u 
innovazzjonijiet xierqa huma neċessarji 
sabiex jappoġġaw sistemi ta’ agrikoltura u 
forestrija iktar produttivi, li jużaw ir-riżorsi 
b’effiċjenza, li jħarsu r-riżorsi u reżiljenti 
li jipprovdu biżżejjed ikel, għalf, bijomassa 
u materja prima filwaqt li jipprovdu 
servizzi tal-ekosistemi, iħarsu l-bażi tar-
riżorsi naturali, il-bijodiversità u l-appoġġ 
tal-iżvilupp tal-għajxien rurali li jrendi. Ir-
riċerka u l-innovazzjoni se jipprovdu l-
alternattivi għall-integrazzjoni tal-objettivi 
agronomiċi u ambjentali fil-produzzjoni 
sostenibbli, biex b'hekk: tiżdied il-
produttività u l-effiċjenza tar-riżorsi tal-
agrikoltura; jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra agrikoli (GHGs); titnaqqas 
il-lissija tan-nutrijenti mill-artijiet kultivati 
f'ambjenti terrestri u akwatiċi; titnaqqas id-
dipendenza mill-importazzjonijiet 
internazzjonali lejn l-Ewropa tal-proteina 
derivata mill-pjanti; jiżdiedu s-sistemi 
agrikoli u l-pajsaġġi, jiġu riċiklati n-
nutrijenti u l-materjal organiku u jitħarsu 
r-riżorsi tal-lilma u l-ħamrija, biex b'hekk 
jittejbu l-kapaċitajiet ta' adattament tal-
bdiewa fir-rigward tat-tibdil fil-klima u l-
inċertezzi.

Or. en



AM\907980MT.doc 59/125 PE492.814v01-00

MT

Emenda 670
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għarfien, għodod, servizzi u 
innovazzjonijiet xierqa huma neċessarji 
sabiex jappoġġaw sistemi ta’ agrikoltura u 
foresterija iktar produttivi, li jużaw ir-
riżorsi b’effiċjenza u reżiljenti li jipprovdu 
biżżejjed ikel, għalf, bijomassa u materja 
prima filwaqt li jipprovdu servizzi tal-
ekosistemi u jappoġġaw l-iżvilupp tal-
għajxien rurali li jrendi. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jipprovdu l-alternattivi 
għall-integrazzjoni tal-objettivi agronomiċi 
u ambjentali fil-produzzjoni sostenibbli, 
biex b'hekk: tiżdied il-produttività u l-
effiċjenza tar-riżorsi tal-agrikoltura; 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
agrikoli (GHGs); titnaqqas il-lissija tan-
nutrijenti mill-artijiet kultivati f'ambjenti 
terresti u akwatiċi; titnaqqas id-dipendenza 
mill-importazzjonijiet lejn l-Ewropa tal-
proteina derivata minn pjanta 
internazzjonali; jiżdied il-livell ta’ 
bijodiversità fis-sistemi ta’ produzzjoni 
primarja.

L-għarfien, għodod, servizzi u 
innovazzjonijiet xierqa huma neċessarji 
sabiex jappoġġaw sistemi ta’ agrikoltura u 
forestrija iktar produttivi, li jużaw ir-riżorsi 
b’effiċjenza, li jħarsu r-riżorsi u reżiljenti 
li jipprovdu biżżejjed ikel, għalf, bijomassa 
u materja prima filwaqt li jipprovdu 
servizzi tal-ekosistemi, iħarsu l-bażi tar-
riżorsi naturali u l-appoġġ tal-iżvilupp tal-
għajxien rurali li jrendi. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jipprovdu l-alternattivi 
għall-integrazzjoni tal-objettivi agronomiċi 
u ambjentali fil-produzzjoni sostenibbli, u 
s-sistemi tal-ikel biex b'hekk: tiżdied il-
produttività u l-effiċjenza tar-riżorsi tal-
agrikoltura; jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra agrikoli (GHGs); titnaqqas 
il-lissija tan-nutrijenti mill-artijiet kultivati 
f'ambjenti terrestri u akwatiċi; titnaqqas id-
dipendenza mill-importazzjonijiet 
internazzjonali lejn l-Ewropa tal-proteina 
derivata mill-pjanti u ta' materjali oħra; 
tiżdied il-bijodiversità fis-sistemi agrikoli 
u l-pajsaġġi, jiġu riċiklati n-nutrijenti u l-
materjal organiku u jitħarsu r-riżorsi tal-
lilma u l-ħamrija, biex b'hekk jittejbu l-
kapaċitajiet ta' adattament tal-bdiewa fir-
rigward tat-tibdil fil-klima u l-inċertezzi.

Or. en

Emenda 671
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għarfien, għodod, servizzi u 
innovazzjonijiet xierqa huma neċessarji 
sabiex jappoġġaw sistemi ta’ agrikoltura u 
foresterija iktar produttivi, li jużaw ir-
riżorsi b’effiċjenza u reżiljenti li jipprovdu 
biżżejjed ikel, għalf, bijomassa u materja 
prima filwaqt li jipprovdu servizzi tal-
ekosistemi u jappoġġaw l-iżvilupp tal-
għajxien rurali li jrendi. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jipprovdu l-alternattivi 
għall-integrazzjoni tal-objettivi agronomiċi 
u ambjentali fil-produzzjoni sostenibbli, 
biex b'hekk: tiżdied il-produttività u l-
effiċjenza tar-riżorsi tal-agrikoltura; 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
agrikoli (GHGs); titnaqqas il-lissija tan-
nutrijenti mill-artijiet kultivati f'ambjenti 
terresti u akwatiċi; titnaqqas id-dipendenza 
mill-importazzjonijiet lejn l-Ewropa tal-
proteina derivata minn pjanta 
internazzjonali; jiżdied il-livell ta’ 
bijodiversità fis-sistemi ta’ produzzjoni 
primarja.

L-għarfien, għodod, servizzi u 
innovazzjonijiet xierqa huma neċessarji 
sabiex jappoġġaw sistemi ta’ agrikoltura u 
forestrija iktar produttivi, li jużaw ir-riżorsi 
b’effiċjenza u reżiljenti li jipprovdu 
biżżejjed ikel, għalf, bijomassa u materja 
prima filwaqt li jipprovdu servizzi tal-
ekosistemi u jappoġġaw l-iżvilupp tal-
għajxien rurali li jrendi. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jipprovdu l-alternattivi 
għall-integrazzjoni tal-objettivi agronomiċi 
u ambjentali fil-produzzjoni aktar 
sostenibbli, bħal: titjib tal-potenzjal 
ġenetiku tal-pjanti biex jadattaw aħjar 
għal stressijiet bijotiċi u abijotiċi; tiżdied 
il-produttività u l-effiċjenza tar-riżorsi tal-
agrikoltura; jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-
gassijiet serra agrikoli (GHGs); titjieb l-
effiċjenza tal-użu tan-nutrijenti u l-ilma; 
titnaqqas id-dipendenza mill-
importazzjonijiet internazzjonali lejn l-
Ewropa tal-proteina derivata mill-pjanti; 
jiżdied il-livell ta’ bijodiversità fis-sistemi 
ta’ produzzjoni primarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

“Biex b’hekk” tinbidel bi “bħal”, biex tkun anqas restrittiva, aktar pożittiva u aktar ġenerali.

Emenda 672
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għarfien, għodod, servizzi u 
innovazzjonijiet xierqa huma neċessarji 
sabiex jappoġġaw sistemi ta’ agrikoltura u 
foresterija iktar produttivi, li jużaw ir-

L-għarfien, għodod, servizzi u 
innovazzjonijiet xierqa huma neċessarji 
sabiex jappoġġaw sistemi ta’ agrikoltura u 
forestrija iktar produttivi, li jużaw ir-riżorsi 
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riżorsi b’effiċjenza u reżiljenti li jipprovdu 
biżżejjed ikel, għalf, bijomassa u materja 
prima filwaqt li jipprovdu servizzi tal-
ekosistemi u jappoġġaw l-iżvilupp tal-
għajxien rurali li jrendi. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jipprovdu l-alternattivi 
għall-integrazzjoni tal-objettivi agronomiċi 
u ambjentali fil-produzzjoni sostenibbli, 
biex b'hekk: tiżdied il-produttività u l-
effiċjenza tar-riżorsi tal-agrikoltura; 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
agrikoli (GHGs); titnaqqas il-lissija tan-
nutrijenti mill-artijiet kultivati f'ambjenti 
terresti u akwatiċi; titnaqqas id-dipendenza 
mill-importazzjonijiet lejn l-Ewropa tal-
proteina derivata minn pjanta 
internazzjonali; jiżdied il-livell ta’ 
bijodiversità fis-sistemi ta’ produzzjoni 
primarja.

b’effiċjenza u reżiljenti li jipprovdu 
biżżejjed ikel, għalf, bijomassa u materja 
prima filwaqt li jipprovdu servizzi tal-
ekosistemi u jappoġġaw l-iżvilupp tal-
għajxien rurali li jrendi, titħares is-saħħa 
tal-konsumatur u jitnaqqas l-impatt 
ambjentali. Ir-riċerka u l-innovazzjoni se 
jipprovdu l-alternattivi għall-integrazzjoni 
tal-objettivi agronomiċi u ambjentali fil-
produzzjoni sostenibbli, biex b'hekk: 
tiżdied il-produttività u l-effiċjenza tar-
riżorsi tal-agrikoltura; jitnaqqsu l-
emissjonijiet tal-gassijiet serra agrikoli 
(GHGs); titnaqqas il-lissija tan-nutrijenti 
mill-artijiet kultivati f'ambjenti terrestri u 
akwatiċi; titnaqqas id-dipendenza mill-
importazzjonijiet internazzjonali lejn l-
Ewropa tal-proteina derivata mill-pjanti; 
jiżdied il-livell ta’ bijodiversità fis-sistemi 
ta’ produzzjoni primarja.

Or. es

Emenda 673
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għarfien, għodod, servizzi u 
innovazzjonijiet xierqa huma neċessarji 
sabiex jappoġġaw sistemi ta’ agrikoltura u 
foresterija iktar produttivi, li jużaw ir-
riżorsi b’effiċjenza u reżiljenti li jipprovdu 
biżżejjed ikel, għalf, bijomassa u materja 
prima filwaqt li jipprovdu servizzi tal-
ekosistemi u jappoġġaw l-iżvilupp tal-
għajxien rurali li jrendi. Ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jipprovdu l-alternattivi 
għall-integrazzjoni tal-objettivi agronomiċi 
u ambjentali fil-produzzjoni sostenibbli, 
biex b'hekk: tiżdied il-produttività u l-
effiċjenza tar-riżorsi tal-agrikoltura; 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 

L-għarfien, għodod, servizzi u 
innovazzjonijiet xierqa huma neċessarji 
sabiex jappoġġaw sistemi ta’ agrikoltura u 
forestrija iktar produttivi, li jużaw ir-riżorsi 
b’effiċjenza, li jħarsu r-riżorsi u reżiljenti 
li jipprovdu biżżejjed ikel, għalf, bijomassa 
u materja prima filwaqt li jipprovdu 
servizzi tal-ekosistemi, iħarsu l-bażi tar-
riżorsi naturali, il-bijodiversità u 
jappoġġaw l-iżvilupp tal-għajxien rurali li 
jrendi. Ir-riċerka u l-innovazzjoni se 
jipprovdu l-alternattivi għall-integrazzjoni 
tal-objettivi agronomiċi u ambjentali fil-
produzzjoni sostenibbli u s-sistemi tal-ikel, 
biex b'hekk: tiżdied il-produttività u l-
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agrikoli (GHGs); titnaqqas il-lissija tan-
nutrijenti mill-artijiet kultivati f'ambjenti 
terresti u akwatiċi; titnaqqas id-dipendenza 
mill-importazzjonijiet lejn l-Ewropa tal-
proteina derivata minn pjanta 
internazzjonali; jiżdied il-livell ta’ 
bijodiversità fis-sistemi ta’ produzzjoni 
primarja.

effiċjenza tar-riżorsi tal-agrikoltura; 
jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra 
agrikoli (GHGs); titnaqqas il-lissija tan-
nutrijenti mill-artijiet kultivati f'ambjenti 
terrestri u akwatiċi; titnaqqas id-
dipendenza mill-importazzjonijiet 
internazzjonali lejn l-Ewropa tal-proteina 
derivata mill-pjanti; tiżdied il-bijodiversità
fis-sistemi ta’ produzzjoni primarja.

Or. en

Emenda 674
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.1.1. Żieda fl-effiċjenza tal-produzzjoni u 
kif wieħed ilaħħaq mal-bidla fil-klima, 
filwaqt li jiġu żgurati s-sostenibbilità u r-
reżiljenza

2.1.1. Żieda fl-effiċjenza tal-produzzjoni, 
il-kwalità u s-sikurezza tal-ikel, is-
sostenibbiltà u r-reżiljenza, filwaqt li 
wieħed ilaħħaq mal-bidla fil-klima

Or. en

Emenda 675
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.1.1. Żieda fl-effiċjenza tal-produzzjoni u 
kif wieħed ilaħħaq mal-bidla fil-klima, 
filwaqt li jiġu żgurati s-sostenibbilità u r-
reżiljenza

2.1.1. Żieda fl-effiċjenza tal-produzzjoni, 
il-kwalità tal-ikel, is-sikurezza, u kif 
wieħed ilaħħaq mat-tibdil fil-klima, filwaqt 
li jiġu żgurati s-sostenibbiltà u r-reżiljenza

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kwalità u s-sikurezza tal-ikel bħas-saħħa tal-pjanti ul-karatteristiċi sensorjali u 
nutrizzjonali (vitamini, mikronutrijenti).

Emenda 676
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Attivitajiet li se jsaħħu l-produttività kif 
ukoll il-kapaċità ta’ adattament tal-pjanti, 
annimali u sistemi ta’ produzzjoni biex 
ilaħħqu mal-kundizzjonijiet 
ambjentali/klimatiċi li qed jinbidlu b’rata 
mgħaġġla u mar-riżorsi naturali dejjem 
iktar skarsi. L-innovazzjonijiet riżultanti se 
jgħinu fiċ-ċaqliq lejn ekonomija b'uża baxx 
tal-enerġija, emissjonijiet baxxi u livell 
baxx ta' skart, matul il-katina kollha ta' 
provvisti tal-ikel u l-għalf. Minbarra l-
kontribuzzjoni għas-sigurtà tal-ikel, l-
opportunitajiet ġodda se jinħolqu għall-
provvista tal-bijomassa u prodotti 
sekondarji mill-agrikoltura u foresterija
għal firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet 
industrijali mhux tal-ikel.

Attivitajiet li se jsaħħu l-produttività kif 
ukoll il-kapaċità ta’ adattament tal-pjanti, 
annimali u sistemi ta’ produzzjoni biex 
ilaħħqu mal-kundizzjonijiet 
ambjentali/klimatiċi li qed jinbidlu b’rata 
mgħaġġla u mar-riżorsi naturali dejjem 
iktar skarsi. L-innovazzjonijiet riżultanti se 
jgħinu fiċ-ċaqliq lejn ekonomija b'użu baxx 
tal-enerġija, emissjonijiet baxxi u livell 
baxx ta' skart, matul il-katina kollha ta' 
provvisti tal-ikel u l-għalf. Minbarra l-
kontribuzzjoni għas-sigurtà tal-ikel u s-
saħħa tal-konsumatur, l-opportunitajiet 
ġodda se jinħolqu għall-provvista tal-
bijomassa u prodotti sekondarji mill-
agrikoltura u forestrija għal firxa wiesgħa 
ta' applikazzjonijiet industrijali mhux tal-
ikel.

Or. es

Emenda 677
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Attivitajiet li se jsaħħu l-produttività kif Attivitajiet li se jsaħħu l-produttività fit-tul
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ukoll il-kapaċità ta’ adattament tal-pjanti, 
annimali u sistemi ta’ produzzjoni biex 
ilaħħqu mal-kundizzjonijiet 
ambjentali/klimatiċi li qed jinbidlu b’rata 
mgħaġġla u mar-riżorsi naturali dejjem 
iktar skarsi. L-innovazzjonijiet riżultanti se 
jgħinu fiċ-ċaqliq lejn ekonomija b'uża baxx 
tal-enerġija, emissjonijiet baxxi u livell 
baxx ta' skart, matul il-katina kollha ta' 
provvisti tal-ikel u l-għalf. Minbarra l-
kontribuzzjoni għas-sigurtà tal-ikel, l-
opportunitajiet ġodda se jinħolqu għall-
provvista tal-bijomassa u prodotti 
sekondarji mill-agrikoltura u foresterija
għal firxa wiesgħa ta' applikazzjonijiet 
industrijali mhux tal-ikel.

kif ukoll il-kapaċità ta’ adattament tal-
pjanti, annimali u sistemi ta’ produzzjoni 
biex ilaħħqu mal-kundizzjonijiet 
ambjentali/klimatiċi li qed jinbidlu b’rata 
mgħaġġla u mar-riżorsi naturali dejjem 
iktar skarsi. L-innovazzjonijiet riżultanti se 
jgħinu fiċ-ċaqliq lejn ekonomija b'użu baxx 
tal-enerġija, b'input estern baxx,
emissjonijiet baxxi u livell baxx ta' skart, 
matul il-katina kollha ta' provvisti tal-ikel u 
l-għalf. Minbarra l-kontribuzzjoni għas-
sigurtà tal-ikel, l-opportunitajiet ġodda se 
jinħolqu għall-provvista tal-bijomassa u 
prodotti sekondarji mill-agrikoltura u 
forestrija għal firxa wiesgħa ta' 
applikazzjonijiet industrijali mhux tal-ikel.

Or. en

Emenda 678
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approċċi multidixxiplinarji se jiġu 
mfittxa sabiex itejbu l-prestazzjoni tal-
pjanti, annimali, mikroorganiżmi, filwaqt li 
jiżguraw l-użu effiċjenti tar-riżorsi (ilma, 
nutrijenti, enerġija) u l-integrità ekoloġika 
taż-żoni rurali. L-enfasi se titqiegħed fuq 
is-sistemi ta’ produzzjoni u prattiki 
agronomiċi integrati u differenti, inkluż l-
użu ta’ teknoloġiji ta’ preċiżjoni u 
approċċi ta’ intensifikazzjoni ekoloġika 
sabiex tibbenefika kemm l-agrikoltura 
konvenzjonali kif ukoll dik organika. It-
titjib ġenetiku tal-pjanti u annimali għall-
karatteristiċi ta’ adattament u produttività 
se jesiġi l-approċċi kollha ta’ tgħammir 
konvenzjonali u modern u użu aħjar ta’ 
riżorsi ġenetiċi. Se tingħata attenzjoni lill-
ġestjoni tal-ħamrija f'azjenda agrikola 

L-approċċi multidixxiplinari u 
transdixxiplinari li jużaw il-kompetenza u 
l-esperjenza ta' atturi fil-katina tal-
provvista kollha se jiġu mfittxa sabiex 
itejbu l-prestazzjoni tal-pjanti, annimali, 
mikroorganiżmi, filwaqt li jiżguraw l-użu 
effiċjenti tar-riżorsi (ilma, nutrijenti, 
enerġija) u l-integrità u l-vitalità ekoloġika 
taż-żoni rurali. L-enfasi se titqiegħed fuq 
is-sistemi ta’ produzzjoni u prattiki agro-
ekoloġiko-ekonomiċi integrati u differenti. 
It-titjib ġenetiku tal-pjanti u annimali għall-
karatteristiċi ta’ adattament u produttività 
se jesiġi l-approċċi ta’ tgħammir 
sostenibbli, konvenzjonali u modern u 
konservazzjoni aħjar ta’ riżorsi ġenetiċi, 
adattament għal riżorsi skarsi, tnaqqis fl-
użu tal-pestiċidi u kundizzjonijiet 
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għaż-żieda tal-fertilità tal-ħamrija bħala 
bażi għall-produttività tar-rabà. Is-saħħa 
tal-annimali u pjanti se tkun promossa u l-
miżuri integrati ta’ kontroll tal-
mard/organiżmi li jagħmlu ħsara se jkunu 
żviluppati iktar. L-istrateġiji għall-
eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, inkluż 
iż-żoonosi se jkunu indirizzati flimkien 
mar-riċerka dwar ir-reżistenza
antimikrobjali. L-istudju tal-effetti tal-
prattiki fuq il-benessri tal-annimali se jgħin 
sabiex jiġi indirizzat t-tħassib tas-soċjetà. 
L-oqsma elenkati hawn fuq se jkunu 
sostnuti minn aktar riċerka fundamentali 
biex tindirizza mistoqsijiet bijoloġiċi 
rilevanti kif ukoll bħala appoġġ għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika 
tal-Unjoni.

ambjentali lokali. Se tingħata attenzjoni 
lill-ġestjoni tal-ħamrija f'azjenda agrikola 
għaż-żieda tal-fertilità tal-ħamrija bħala 
bażi għall-produttività tar-raba'. Is-saħħa 
tal-annimali u pjanti se tkun promossa u l-
miżuri ta’ kontroll bijoloġiku se jkunu 
żviluppati iktar. L-istrateġiji għall-
eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, inkluż 
iż-żoonosi se jkunu indirizzati, u se jitqies 
approċċ integrat għar-reżistenza
antimikrobika marbuta mas-sistemi ta' 
produzzjoni tal-annimali b'densità għolja. 
L-istudju tal-effetti tal-prattiki fuq il-
benessri tal-annimali se jgħin sabiex jiġi 
indirizzat t-tħassib tas-soċjetà. L-oqsma 
elenkati hawn fuq se jkunu sostnuti minn 
aktar riċerka fundamentali biex tindirizza 
mistoqsijiet bijoloġiċi rilevanti kif ukoll 
bħala appoġġ għall-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni.
Kwalunkwe sistema ta' produzzjoni li 
tiddegrada l-bażi tar-riżorsi naturali tas-
sistema la tkun sostenibbli u lanqas 
produttiva fit-tul u għalhekk ma tkunx 
kompetittiva.

Or. en

Emenda 679
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approċċi multidixxiplinarji se jiġu 
mfittxa sabiex itejbu l-prestazzjoni tal-
pjanti, annimali, mikroorganiżmi, filwaqt li 
jiżguraw l-użu effiċjenti tar-riżorsi (ilma, 
nutrijenti, enerġija) u l-integrità ekoloġika 
taż-żoni rurali. L-enfasi se titqiegħed fuq 
is-sistemi ta’ produzzjoni u prattiki 
agronomiċi integrati u differenti, inkluż l-
użu ta’ teknoloġiji ta’ preċiżjoni u approċċi 
ta’ intensifikazzjoni ekoloġika sabiex 

L-approċċi multidixxiplinari u 
transdixxiplinari li jużaw il-kompetenza u 
l-esperjenza ta' atturi fil-katina tal-
provvista kollha se jiġu mfittxa sabiex 
itejbu l-prestazzjoni tal-pjanti, annimali, 
mikroorganiżmi, filwaqt li jiżguraw l-użu 
effiċjenti tar-riżorsi (ilma, nutrijenti, 
enerġija) u l-integrità u l-vitalità ekoloġika 
taż-żoni rurali. L-enfasi se titqiegħed fuq 
is-sistemi ta’ produzzjoni u prattiki 
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tibbenefika kemm l-agrikoltura 
konvenzjonali kif ukoll dik organika. It-
titjib ġenetiku tal-pjanti u annimali għall-
karatteristiċi ta’ adattament u produttività 
se jesiġi l-approċċi kollha ta’ tgħammir 
konvenzjonali u modern u użu aħjar ta’ 
riżorsi ġenetiċi. Se tingħata attenzjoni lill-
ġestjoni tal-ħamrija f'azjenda agrikola 
għaż-żieda tal-fertilità tal-ħamrija bħala 
bażi għall-produttività tar-rabà. Is-saħħa 
tal-annimali u pjanti se tkun promossa u l-
miżuri integrati ta’ kontroll tal-
mard/organiżmi li jagħmlu ħsara se jkunu 
żviluppati iktar. L-istrateġiji għall-
eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, inkluż 
iż-żoonosi se jkunu indirizzati flimkien 
mar-riċerka dwar ir-reżistenza 
antimikrobjali. L-istudju tal-effetti tal-
prattiki fuq il-benessri tal-annimali se jgħin 
sabiex jiġi indirizzat t-tħassib tas-soċjetà. 
L-oqsma elenkati hawn fuq se jkunu 
sostnuti minn aktar riċerka fundamentali 
biex tindirizza mistoqsijiet bijoloġiċi 
rilevanti kif ukoll bħala appoġġ għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika 
tal-Unjoni.

agronomiċi integrati u differenti, inkluż l-
użu ta’ teknoloġiji ta’ preċiżjoni, metodi ta' 
biedja agroekoloġiċi u organiċi, u 
approċċi ta’ intensifikazzjoni ekoloġika 
sabiex tibbenefika kemm l-agrikoltura 
konvenzjonali kif ukoll dik organika. It-
titjib ġenetiku tal-pjanti u annimali għall-
karatteristiċi ta’ adattament u produttività 
se jesiġi l-approċċi ta’ tgħammir 
konvenzjonali u modern u użu aħjar ta’ 
riżorsi ġenetiċi, adattament għal riżorsi 
skarsi, tnaqqis fl-użu tal-pestiċidi u 
kundizzjonijiet ambjentali lokali. Se 
tingħata attenzjoni lill-ġestjoni tal-ħamrija 
f'azjenda agrikola għaż-żieda tal-fertilità 
tal-ħamrija bħala bażi għall-produttività 
tar-raba'. Is-saħħa tal-annimali u pjanti se 
tkun promossa u l-miżuri integrati ta’ 
kontroll tal-mard/organiżmi li jagħmlu 
ħsara se jkunu żviluppati iktar. L-istrateġiji 
għall-eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, 
inkluż iż-żoonosi se jkunu indirizzati 
flimkien mar-riċerka dwar ir-reżistenza 
antimikrobika. L-istudju tal-effetti tal-
prattiki fuq il-benessri tal-annimali se jgħin 
sabiex jiġi indirizzat t-tħassib tas-soċjetà. 
L-oqsma elenkati hawn fuq se jkunu 
sostnuti minn aktar riċerka fundamentali 
biex tindirizza mistoqsijiet bijoloġiċi 
rilevanti kif ukoll bħala appoġġ għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 680
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approċċi multidixxiplinarji se jiġu 
mfittxa sabiex itejbu l-prestazzjoni tal-
pjanti, annimali, mikroorganiżmi, filwaqt li 

L-approċċi multidixxiplinari se jiġu mfittxa 
sabiex itejbu l-prestazzjoni tal-pjanti, 
annimali, mikroorganiżmi, filwaqt li 
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jiżguraw l-użu effiċjenti tar-riżorsi (ilma, 
nutrijenti, enerġija) u l-integrità ekoloġika 
taż-żoni rurali. L-enfasi se titqiegħed fuq 
is-sistemi ta’ produzzjoni u prattiki 
agronomiċi integrati u differenti, inkluż l-
użu ta’ teknoloġiji ta’ preċiżjoni u approċċi 
ta’ intensifikazzjoni ekoloġika sabiex 
tibbenefika kemm l-agrikoltura 
konvenzjonali kif ukoll dik organika. It-
titjib ġenetiku tal-pjanti u annimali għall-
karatteristiċi ta’ adattament u produttività 
se jesiġi l-approċċi kollha ta’ tgħammir 
konvenzjonali u modern u użu aħjar ta’ 
riżorsi ġenetiċi. Se tingħata attenzjoni lill-
ġestjoni tal-ħamrija f'azjenda agrikola 
għaż-żieda tal-fertilità tal-ħamrija bħala 
bażi għall-produttività tar-rabà. Is-saħħa 
tal-annimali u pjanti se tkun promossa u l-
miżuri integrati ta’ kontroll tal-
mard/organiżmi li jagħmlu ħsara se jkunu 
żviluppati iktar. L-istrateġiji għall-
eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, inkluż 
iż-żoonosi se jkunu indirizzati flimkien 
mar-riċerka dwar ir-reżistenza 
antimikrobjali. L-istudju tal-effetti tal-
prattiki fuq il-benessri tal-annimali se jgħin 
sabiex jiġi indirizzat t-tħassib tas-soċjetà. 
L-oqsma elenkati hawn fuq se jkunu 
sostnuti minn aktar riċerka fundamentali 
biex tindirizza mistoqsijiet bijoloġiċi 
rilevanti kif ukoll bħala appoġġ għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika 
tal-Unjoni.

jiżguraw l-użu effiċjenti tar-riżorsi (ilma, 
nutrijenti, enerġija) u l-integrità ekoloġika 
taż-żoni rurali. L-enfasi se titqiegħed fuq 
is-sistemi ta’ produzzjoni u prattiki 
agronomiċi integrati u differenti, inkluż l-
użu ta’ teknoloġiji ta’ preċiżjoni u approċċi 
ta’ intensifikazzjoni ekoloġika sabiex 
tibbenefika t-tipi kollha ta' agrikoltura. It-
titjib ġenetiku tal-pjanti u annimali għall-
karatteristiċi ta’ adattament u produttività 
se jesiġi it-teknoloġiji disponibbli kollha 
ta' tgħammir għal użu aħjar ta’ riżorsi 
ġenetiċi, filwaqt li jinfetħu toroq għall-
produzzjoni ta' prodotti ġodda u 
diversifikati (ikel, għalf, materjali, 
enerġija), li jissodisfaw id-domanda li qed 
tiżdied għal sistemi ta' forniment b'katina 
qasira u b'emissjonijiet baxxi ta' 
karbonju. Se tingħata attenzjoni lill-
ġestjoni tal-ħamrija f'azjenda agrikola 
għaż-żieda tal-fertilità tal-ħamrija bħala 
bażi għall-produttività tar-raba'. Is-saħħa 
tal-annimali u pjanti se tkun promossa u l-
miżuri integrati ta’ kontroll tal-
mard/organiżmi li jagħmlu ħsara se jkunu 
żviluppati iktar. L-istrateġiji għall-
eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, inkluż 
iż-żoonosi se jkunu indirizzati flimkien 
mar-riċerka dwar ir-reżistenza 
antimikrobika. L-istudju tal-effetti tal-
prattiki fuq il-benessri tal-annimali se jgħin 
sabiex jiġi indirizzat t-tħassib tas-soċjetà. 
L-oqsma elenkati hawn fuq se jkunu 
sostnuti minn aktar riċerka fundamentali 
biex tindirizza mistoqsijiet bijoloġiċi 
rilevanti, filwaqt li jikkontribwixxu wkoll 
għar-rwol ewlieni tal-Ewropa fl-inizjattivi 
globali.

Or. en

Emenda 681
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approċċi multidixxiplinarji se jiġu 
mfittxa sabiex itejbu l-prestazzjoni tal-
pjanti, annimali, mikroorganiżmi, filwaqt li 
jiżguraw l-użu effiċjenti tar-riżorsi (ilma, 
nutrijenti, enerġija) u l-integrità ekoloġika 
taż-żoni rurali. L-enfasi se titqiegħed fuq 
is-sistemi ta’ produzzjoni u prattiki 
agronomiċi integrati u differenti, inkluż l-
użu ta’ teknoloġiji ta’ preċiżjoni u approċċi 
ta’ intensifikazzjoni ekoloġika sabiex 
tibbenefika kemm l-agrikoltura 
konvenzjonali kif ukoll dik organika. It-
titjib ġenetiku tal-pjanti u annimali għall-
karatteristiċi ta’ adattament u produttività 
se jesiġi l-approċċi kollha ta’ tgħammir 
konvenzjonali u modern u użu aħjar ta’ 
riżorsi ġenetiċi. Se tingħata attenzjoni lill-
ġestjoni tal-ħamrija f'azjenda agrikola 
għaż-żieda tal-fertilità tal-ħamrija bħala 
bażi għall-produttività tar-rabà. Is-saħħa 
tal-annimali u pjanti se tkun promossa u l-
miżuri integrati ta’ kontroll tal-
mard/organiżmi li jagħmlu ħsara se jkunu 
żviluppati iktar. L-istrateġiji għall-
eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, inkluż 
iż-żoonosi se jkunu indirizzati flimkien 
mar-riċerka dwar ir-reżistenza 
antimikrobjali. L-istudju tal-effetti tal-
prattiki fuq il-benessri tal-annimali se jgħin 
sabiex jiġi indirizzat t-tħassib tas-soċjetà. 
L-oqsma elenkati hawn fuq se jkunu 
sostnuti minn aktar riċerka fundamentali 
biex tindirizza mistoqsijiet bijoloġiċi 
rilevanti kif ukoll bħala appoġġ għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika 
tal-Unjoni.

L-approċċi multidixxiplinari, li jużaw il-
kompetenza u l-esperjenza ta' atturi fil-
katina tal-provvista kollha, se jiġu mfittxa 
sabiex itejbu l-prestazzjoni tal-pjanti, 
annimali, mikroorganiżmi, filwaqt li 
jiżguraw l-użu effiċjenti tar-riżorsi (ilma, 
nutrijenti, enerġija) u l-integrità u l-vitalità
ekoloġika taż-żoni rurali. L-enfasi se 
titqiegħed fuq is-sistemi ta’ produzzjoni u 
prattiki agronomiċi integrati u differenti, 
inkluż l-użu ta’ teknoloġiji ta’ preċiżjoni, 
metodi ta' biedja agroekoloġiċi u organiċi,
u approċċi ta’ intensifikazzjoni ekoloġika 
sabiex tibbenefika kemm l-agrikoltura 
konvenzjonali kif ukoll dik organika. It-
titjib ġenetiku tal-pjanti u annimali għall-
karatteristiċi ta’ adattament u produttività 
se jesiġi l-approċċi ta’ tgħammir 
konvenzjonali u modern u użu aħjar ta’ 
riżorsi ġenetiċi, adattament għal riżorsi 
skarsi, tnaqqis fl-użu tal-pestiċidi u 
kundizzjonijiet ambjentali lokali. Se 
tingħata attenzjoni lill-ġestjoni tal-ħamrija 
f'azjenda agrikola għaż-żieda tal-fertilità 
tal-ħamrija bħala bażi għall-produttività 
tar-raba'. Is-saħħa tal-annimali u pjanti se 
tkun promossa u l-miżuri integrati ta’ 
kontroll tal-mard/organiżmi li jagħmlu 
ħsara se jkunu żviluppati iktar. L-istrateġiji 
għall-eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, 
inkluż iż-żoonosi se jkunu indirizzati 
flimkien mar-riċerka dwar ir-reżistenza 
antimikrobika. L-istudju tal-effetti tal-
prattiki fuq il-benessri tal-annimali se jgħin 
sabiex jiġi indirizzat t-tħassib tas-soċjetà. 
L-oqsma elenkati hawn fuq se jkunu 
sostnuti minn aktar riċerka fundamentali 
biex tindirizza mistoqsijiet bijoloġiċi 
rilevanti kif ukoll bħala appoġġ għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika 
tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 682
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approċċi multidixxiplinarji se jiġu 
mfittxa sabiex itejbu l-prestazzjoni tal-
pjanti, annimali, mikroorganiżmi, filwaqt li 
jiżguraw l-użu effiċjenti tar-riżorsi (ilma, 
nutrijenti, enerġija) u l-integrità ekoloġika 
taż-żoni rurali. L-enfasi se titqiegħed fuq 
is-sistemi ta’ produzzjoni u prattiki 
agronomiċi integrati u differenti, inkluż l-
użu ta’ teknoloġiji ta’ preċiżjoni u approċċi 
ta’ intensifikazzjoni ekoloġika sabiex 
tibbenefika kemm l-agrikoltura 
konvenzjonali kif ukoll dik organika. It-
titjib ġenetiku tal-pjanti u annimali għall-
karatteristiċi ta’ adattament u produttività 
se jesiġi l-approċċi kollha ta’ tgħammir 
konvenzjonali u modern u użu aħjar ta’ 
riżorsi ġenetiċi. Se tingħata attenzjoni lill-
ġestjoni tal-ħamrija f'azjenda agrikola 
għaż-żieda tal-fertilità tal-ħamrija bħala 
bażi għall-produttività tar-rabà. Is-saħħa 
tal-annimali u pjanti se tkun promossa u l-
miżuri integrati ta’ kontroll tal-
mard/organiżmi li jagħmlu ħsara se jkunu 
żviluppati iktar. L-istrateġiji għall-
eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, inkluż 
iż-żoonosi se jkunu indirizzati flimkien 
mar-riċerka dwar ir-reżistenza 
antimikrobjali. L-istudju tal-effetti tal-
prattiki fuq il-benessri tal-annimali se jgħin 
sabiex jiġi indirizzat t-tħassib tas-soċjetà. 
L-oqsma elenkati hawn fuq se jkunu 
sostnuti minn aktar riċerka fundamentali 
biex tindirizza mistoqsijiet bijoloġiċi 
rilevanti kif ukoll bħala appoġġ għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika 
tal-Unjoni.

L-approċċi multidixxiplinari se jiġu mfittxa 
sabiex itejbu l-prestazzjoni tal-pjanti, 
annimali, mikroorganiżmi, filwaqt li 
jiżguraw l-użu effiċjenti tar-riżorsi (ilma, 
nutrijenti, enerġija) u l-integrità ekoloġika 
taż-żoni rurali. L-enfasi se titqiegħed fuq 
is-sistemi ta’ produzzjoni u prattiki 
agronomiċi integrati u differenti, inkluż l-
użu ta’ teknoloġiji ta’ preċiżjoni u approċċi 
ta’ intensifikazzjoni ekoloġika sabiex 
tibbenefika kemm l-agrikoltura 
konvenzjonali kif ukoll dik organika. It-
titjib ġenetiku tal-pjanti u annimali għall-
karatteristiċi ta’ adattament u produttività 
se jesiġi l-approċċi kollha ta’ tgħammir 
konvenzjonali u modern u użu aħjar ta’ 
riżorsi ġenetiċi. Se tingħata attenzjoni lill-
ġestjoni tal-ħamrija f'azjenda agrikola 
għaż-żieda tal-fertilità tal-ħamrija bħala 
bażi għall-produttività tar-raba' u biex 
jitnaqqas kemm jista' jkun it-telf ta' 
riżorsi tal-ilma tal-pjan, tal-wiċċ u ta' taħt 
l-art. Is-saħħa tal-annimali u pjanti se tkun 
promossa u l-miżuri integrati ta’ kontroll 
tal-mard/organiżmi li jagħmlu ħsara se 
jkunu żviluppati iktar. L-istrateġiji għall-
eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, inkluż 
iż-żoonosi se jkunu indirizzati flimkien 
mar-riċerka dwar ir-reżistenza 
antimikrobika. L-istudju tal-effetti tal-
prattiki fuq il-benessri tal-annimali se jgħin 
sabiex jiġi indirizzat t-tħassib tas-soċjetà. 
L-oqsma elenkati hawn fuq se jkunu 
sostnuti minn aktar riċerka fundamentali 
biex tindirizza mistoqsijiet bijoloġiċi 
rilevanti kif ukoll bħala appoġġ għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika 
tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 683
Marisa Matias

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approċċi multidixxiplinarji se jiġu 
mfittxa sabiex itejbu l-prestazzjoni tal-
pjanti, annimali, mikroorganiżmi, filwaqt li 
jiżguraw l-użu effiċjenti tar-riżorsi (ilma, 
nutrijenti, enerġija) u l-integrità ekoloġika 
taż-żoni rurali. L-enfasi se titqiegħed fuq 
is-sistemi ta’ produzzjoni u prattiki 
agronomiċi integrati u differenti, inkluż l-
użu ta’ teknoloġiji ta’ preċiżjoni u approċċi 
ta’ intensifikazzjoni ekoloġika sabiex 
tibbenefika kemm l-agrikoltura 
konvenzjonali kif ukoll dik organika. It-
titjib ġenetiku tal-pjanti u annimali għall-
karatteristiċi ta’ adattament u produttività 
se jesiġi l-approċċi kollha ta’ tgħammir 
konvenzjonali u modern u użu aħjar ta’ 
riżorsi ġenetiċi. Se tingħata attenzjoni lill-
ġestjoni tal-ħamrija f'azjenda agrikola 
għaż-żieda tal-fertilità tal-ħamrija bħala 
bażi għall-produttività tar-rabà. Is-saħħa 
tal-annimali u pjanti se tkun promossa u l-
miżuri integrati ta’ kontroll tal-
mard/organiżmi li jagħmlu ħsara se jkunu 
żviluppati iktar. L-istrateġiji għall-
eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, inkluż 
iż-żoonosi se jkunu indirizzati flimkien 
mar-riċerka dwar ir-reżistenza 
antimikrobjali. L-istudju tal-effetti tal-
prattiki fuq il-benessri tal-annimali se jgħin 
sabiex jiġi indirizzat t-tħassib tas-soċjetà. 
L-oqsma elenkati hawn fuq se jkunu 
sostnuti minn aktar riċerka fundamentali 
biex tindirizza mistoqsijiet bijoloġiċi 
rilevanti kif ukoll bħala appoġġ għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika 
tal-Unjoni.

L-approċċi multidixxiplinari u 
transdixxiplinari li jużaw il-kompetenza u 
l-esperjenza ta' atturi fil-katina tal-
provvista kollha se jiġu mfittxa sabiex 
itejbu l-prestazzjoni tal-pjanti, annimali, 
mikroorganiżmi, filwaqt li jiżguraw l-użu 
effiċjenti tar-riżorsi (ilma, nutrijenti, 
enerġija) u l-integrità u l-vitalità ekoloġika 
taż-żoni rurali. L-enfasi se titqiegħed fuq 
is-sistemi ta’ produzzjoni u prattiki 
agronomiċi integrati u differenti, inkluż l-
użu ta’ teknoloġiji ta’ preċiżjoni, metodi ta' 
biedja agroekoloġiċi u organiċi u approċċi
ta’ intensifikazzjoni ekoloġika sabiex 
tibbenefika kemm l-agrikoltura 
konvenzjonali kif ukoll dik organika. It-
titjib ġenetiku tal-pjanti u annimali għall-
karatteristiċi ta’ adattament u produttività 
se jesiġi l-approċċi kollha ta’ tgħammir 
konvenzjonali u modern u użu aħjar ta’ 
riżorsi ġenetiċi. Se tingħata attenzjoni lill-
ġestjoni tal-ħamrija f'azjenda agrikola 
għaż-żieda tal-fertilità tal-ħamrija bħala 
bażi għall-produttività tar-raba'. Is-saħħa 
tal-annimali u pjanti se tkun promossa u l-
miżuri integrati ta’ kontroll tal-
mard/organiżmi li jagħmlu ħsara se jkunu 
żviluppati iktar. L-istrateġiji għall-
eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, inkluż 
iż-żoonosi se jkunu indirizzati flimkien 
mar-riċerka dwar ir-reżistenza 
antimikrobika. L-istudju tal-effetti tal-
prattiki fuq il-benessri tal-annimali se jgħin 
sabiex jiġi indirizzat t-tħassib tas-soċjetà. 
L-oqsma elenkati hawn fuq se jkunu 
sostnuti minn aktar riċerka fundamentali 
biex tindirizza mistoqsijiet bijoloġiċi 
rilevanti kif ukoll bħala appoġġ għall-
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iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika 
tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 684
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approċċi multidixxiplinarji se jiġu 
mfittxa sabiex itejbu l-prestazzjoni tal-
pjanti, annimali, mikroorganiżmi, filwaqt li 
jiżguraw l-użu effiċjenti tar-riżorsi (ilma, 
nutrijenti, enerġija) u l-integrità ekoloġika 
taż-żoni rurali. L-enfasi se titqiegħed fuq 
is-sistemi ta’ produzzjoni u prattiki 
agronomiċi integrati u differenti, inkluż l-
użu ta’ teknoloġiji ta’ preċiżjoni u approċċi 
ta’ intensifikazzjoni ekoloġika sabiex 
tibbenefika kemm l-agrikoltura 
konvenzjonali kif ukoll dik organika. It-
titjib ġenetiku tal-pjanti u annimali għall-
karatteristiċi ta’ adattament u produttività 
se jesiġi l-approċċi kollha ta’ tgħammir 
konvenzjonali u modern u użu aħjar ta’ 
riżorsi ġenetiċi. Se tingħata attenzjoni lill-
ġestjoni tal-ħamrija f'azjenda agrikola 
għaż-żieda tal-fertilità tal-ħamrija bħala 
bażi għall-produttività tar-rabà. Is-saħħa 
tal-annimali u pjanti se tkun promossa u l-
miżuri integrati ta’ kontroll tal-
mard/organiżmi li jagħmlu ħsara se jkunu 
żviluppati iktar. L-istrateġiji għall-
eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, inkluż 
iż-żoonosi se jkunu indirizzati flimkien 
mar-riċerka dwar ir-reżistenza 
antimikrobjali. L-istudju tal-effetti tal-
prattiki fuq il-benessri tal-annimali se jgħin 
sabiex jiġi indirizzat t-tħassib tas-soċjetà. 
L-oqsma elenkati hawn fuq se jkunu 
sostnuti minn aktar riċerka fundamentali 
biex tindirizza mistoqsijiet bijoloġiċi 

L-approċċi multidixxiplinari se jiġu mfittxa 
sabiex itejbu l-prestazzjoni tal-pjanti, 
annimali u mikroorganiżmi, filwaqt li 
jiżguraw l-użu effiċjenti tar-riżorsi (ilma, 
nutrijenti, enerġija), il-kwalità tal-
produzzjoni u l-integrità ekoloġika taż-żoni 
rurali. L-enfasi se titqiegħed fuq is-sistemi 
ta’ produzzjoni u prattiki agronomiċi 
integrati u differenti, inkluż l-użu ta’ 
teknoloġiji ta’ preċiżjoni u approċċi ta’ 
intensifikazzjoni ekoloġika sabiex 
tibbenefika kemm l-agrikoltura 
konvenzjonali kif ukoll dik organika. It-
titjib ġenetiku tal-pjanti u annimali għall-
karatteristiċi ta’ adattament u produttività 
se jesiġi l-approċċi kollha ta’ tgħammir 
konvenzjonali u modern u użu aħjar ta’ 
riżorsi ġenetiċi. Se tingħata attenzjoni lill-
ġestjoni tal-ħamrija f'azjenda agrikola 
għaż-żieda tal-fertilità tal-ħamrija bħala 
bażi għall-produttività tar-raba'. Is-saħħa 
tal-annimali u pjanti se tkun promossa u l-
miżuri integrati ta’ kontroll tal-
mard/organiżmi li jagħmlu ħsara se jkunu 
żviluppati iktar. L-istrateġiji għall-
eradikazzjoni tal-mard tal-annimali, inkluż 
iż-żoonosi se jkunu indirizzati flimkien 
mar-riċerka dwar ir-reżistenza 
antimikrobika. L-istudju tal-effetti tal-
prattiki fuq il-benessri tal-annimali se jgħin 
sabiex jiġi indirizzat t-tħassib tas-soċjetà. 
L-oqsma elenkati hawn fuq se jkunu 
sostnuti minn aktar riċerka fundamentali 
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rilevanti kif ukoll bħala appoġġ għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika 
tal-Unjoni.

biex tindirizza mistoqsijiet bijoloġiċi 
rilevanti kif ukoll bħala appoġġ għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika 
tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 685
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.1.2. Forniment ta’ servizzi tal-
ekosistema u beni pubbliċi

2.1.2. Tisħiħ tal-multifunzjonalità tal-
agrikoltura, inklużi servizzi tal-ekosistema 
u beni pubbliċi

Or. en

Emenda 686
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.1.2. Forniment ta’ servizzi tal-
ekosistema u beni pubbliċi

2.1.2. Tisħiħ tal-multifunzjonalità tal-
agrikoltura, inklużi servizzi u beni 
pubbliċi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-multifunzjonalità bħala approċċ komprensiv biex jiġu kombinati l-użu tal-agrikoltura u s-
servizzi tal-ekosistemi; biex tkun konsistenti mal-politika u l-programmi ta' riċerka tal-PAK.

Emenda 687
Philippe Lamberts
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-agrikoltura u l-foresterija huma sistemi 
uniċi li jqassmu l-prodotti kummerċjali 
iżda wkoll beni pubbliċi tas-soċjetà usa' 
(inkluż il-valur kulturali u rikreazzjonali) u 
servizzi ekoloġiċi importanti bħal 
bijodiversità funzjonali u fil-post, 
pollinazzjoni, regolazzjoni tal-ilma, 
pajsaġġ, tnaqqis tal-erożjoni u s-sekwestru 
tal-karbonju / mitigazzjoni tal-GHG. L-
attivitajiet ta’ riċerka se jappoġġaw il-
forniment ta' dawn il-beni u servizzi 
pubbliċi, permezz ta' soluzzjonijiet ta' 
ġestjoni, għodod li jappoġġaw id-
deċiżjonijiet u l-valutazzjoni tal-valur 
mhux kummerċjali tagħhom. Il-
kwistjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
indirizzati jinkludu l-identifikazzjoni tas-
sistemi tal-biedja/foresti u l-mudelli tal-
pajsaġġ li x'aktarx jiksbu dawn l-iskopijiet. 
Ċaqliq fil-ġestjoni attiva tas-sistemi 
agrikoli - inklużi l-użu tat-teknoloġiji u t-
tibdil tal-prattiki - se jżid il-mitigazzjoni l-
mitigazzjoni tal-GHG u l-kapaċità adattivi
tas-settur agrikolu

L-agrikoltura u l-forestrija huma sistemi 
uniċi li jqassmu l-prodotti kummerċjali 
iżda wkoll beni pubbliċi tas-soċjetà usa' 
(inkluż il-valur kulturali u rikreazzjonali) u 
servizzi ekoloġiċi essenzjali , attwalment 
mhux remunerati mis-suq, bħal:
bijodiversità funzjonali u fil-post, 
pollinazzjoni, kwalità, disponibbiltà u 
regolazzjoni tal-ilma, pajsaġġ agrikolu u 
forestali, funzjonalità tal-ħamrija, tnaqqis 
tal-erożjoni u s-sekwestru tal-karbonju, 
stabbiltà tal-klima, mitigazzjoni tal-GHG, 
kwalità tal-arja, reżiljenza għall-
għargħar, in-nixfa u n-nirien. L-ebda 
sistema li tiġġenera l-ġid ma tista' tkun 
kompetittiva jekk tiddegrada l-bażijiet tar-
riżorsi tagħha, għalhekk jeħtieġ li jiġu 
żviluppati sistemi verament sostenibbli ta' 
sfruttament tal-proċessi naturali. L-
attivitajiet ta’ riċerka se jappoġġaw il-
forniment ta' dawn il-beni u servizzi 
pubbliċi, permezz ta' soluzzjonijiet ta' 
ġestjoni, għodod li jappoġġaw id-
deċiżjonijiet u l-valutazzjoni tal-valur 
mhux kummerċjali tagħhom. Il-
kwistjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
indirizzati jinkludu l-identifikazzjoni u l-
iżvilupp tas-sistemi tal-biedja/foresti varji
u l-mudelli tal-pajsaġġ li x'aktarx jiksbu 
dawn l-iskopijiet. Ċaqliq fil-ġestjoni attiva 
tas-sistemi agrikoli - inklużi l-użu tat-
teknoloġiji u t-tibdil tal-prattiki - se jżid il-
mitigazzjoni l-mitigazzjoni tal-GHG u l-
kapaċità ta' adattament tas-settur agrikolu.

Or. en

Emenda 688
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-agrikoltura u l-foresterija huma sistemi 
uniċi li jqassmu l-prodotti kummerċjali 
iżda wkoll beni pubbliċi tas-soċjetà usa' 
(inkluż il-valur kulturali u rikreazzjonali) u 
servizzi ekoloġiċi importanti bħal 
bijodiversità funzjonali u fil-post, 
pollinazzjoni, regolazzjoni tal-ilma, 
pajsaġġ, tnaqqis tal-erożjoni u s-sekwestru 
tal-karbonju / mitigazzjoni tal-GHG. L-
attivitajiet ta’ riċerka se jappoġġaw il-
forniment ta' dawn il-beni u servizzi 
pubbliċi, permezz ta' soluzzjonijiet ta' 
ġestjoni, għodod li jappoġġaw id-
deċiżjonijiet u l-valutazzjoni tal-valur 
mhux kummerċjali tagħhom. Il-
kwistjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
indirizzati jinkludu l-identifikazzjoni tas-
sistemi tal-biedja/foresti u l-mudelli tal-
pajsaġġ li x'aktarx jiksbu dawn l-iskopijiet. 
Ċaqliq fil-ġestjoni attiva tas-sistemi 
agrikoli - inklużi l-użu tat-teknoloġiji u t-
tibdil tal-prattiki - se jżid il-mitigazzjoni l-
mitigazzjoni tal-GHG u l-kapaċità adattivi
tas-settur agrikolu

L-agrikoltura u l-forestrija huma sistemi 
uniċi li jqassmu l-prodotti kummerċjali 
iżda wkoll beni pubbliċi tas-soċjetà usa' 
(inkluż il-valur kulturali u rikreazzjonali) u 
servizzi ekoloġiċi importanti bħal 
bijodiversità funzjonali u fil-post, 
pollinazzjoni, regolazzjoni tal-ilma, 
pajsaġġ, tnaqqis tal-erożjoni u s-sekwestru 
tal-karbonju / mitigazzjoni tal-GHG. L-
attivitajiet ta’ riċerka se jappoġġaw il-
forniment ta' dawn il-beni u servizzi 
pubbliċi, permezz ta' soluzzjonijiet ta' 
ġestjoni, għodod li jappoġġaw id-
deċiżjonijiet u l-valutazzjoni tal-valur 
mhux kummerċjali tagħhom. Il-
kwistjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
indirizzati jinkludu l-identifikazzjoni tas-
sistemi tal-biedja/foresti u l-mudelli tal-
pajsaġġ li x'aktarx jiksbu dawn l-iskopijiet. 
Se tkun indirizzata l-valutazzjoni 
soċjoekonomika u komparattiva tas-
sistemi ta’ biedja/forestrija u l-
prestazzzjoni ta’ sostenibbiltà tagħhom. 
Ċaqliq fil-ġestjoni attiva tas-sistemi 
agrikoli - inklużi l-użu tat-teknoloġiji u t-
tibdil tal-prattiki - se jżid il-mitigazzjoni l-
mitigazzjoni tal-GHG u l-kapaċità ta' 
adattament tas-settur agrikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka soċjoekonomika dwar is-sistemi ta' biedja/forestrija għandha tkun parti integrali 
mir-riċerka dwar l-aspetti multifunzjonali tal-agrikoltura u għandha tiġi indirizzata sabiex 
jiġi appoġġat ċaqliq fil-ġestjoni attiva tas-sistemi agrikoli.

Emenda 689
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-agrikoltura u l-foresterija huma sistemi 
uniċi li jqassmu l-prodotti kummerċjali 
iżda wkoll beni pubbliċi tas-soċjetà usa' 
(inkluż il-valur kulturali u rikreazzjonali) u 
servizzi ekoloġiċi importanti bħal 
bijodiversità funzjonali u fil-post, 
pollinazzjoni, regolazzjoni tal-ilma, 
pajsaġġ, tnaqqis tal-erożjoni u s-sekwestru 
tal-karbonju / mitigazzjoni tal-GHG. L-
attivitajiet ta’ riċerka se jappoġġaw il-
forniment ta' dawn il-beni u servizzi 
pubbliċi, permezz ta' soluzzjonijiet ta' 
ġestjoni, għodod li jappoġġaw id-
deċiżjonijiet u l-valutazzjoni tal-valur 
mhux kummerċjali tagħhom. Il-
kwistjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
indirizzati jinkludu l-identifikazzjoni tas-
sistemi tal-biedja/foresti u l-mudelli tal-
pajsaġġ li x'aktarx jiksbu dawn l-iskopijiet. 
Ċaqliq fil-ġestjoni attiva tas-sistemi 
agrikoli - inklużi l-użu tat-teknoloġiji u t-
tibdil tal-prattiki - se jżid il-mitigazzjoni l-
mitigazzjoni tal-GHG u l-kapaċità adattivi
tas-settur agrikolu

L-agrikoltura u l-forestrija huma sistemi 
uniċi li jqassmu l-prodotti kummerċjali 
iżda wkoll beni pubbliċi tas-soċjetà usa' 
(inkluż il-valur kulturali u rikreazzjonali) u 
servizzi ekoloġiċi importanti bħal 
bijodiversità funzjonali u fil-post, 
pollinazzjoni, regolazzjoni tal-ilma, 
pajsaġġ, tnaqqis tal-erożjoni u s-sekwestru 
tal-karbonju / mitigazzjoni tal-GHG. L-
attivitajiet ta’ riċerka se jappoġġaw il-
forniment ta' dawn il-beni u servizzi 
pubbliċi, permezz ta' soluzzjonijiet ta' 
ġestjoni, għodod li jappoġġaw id-
deċiżjonijiet u l-valutazzjoni tal-valur 
mhux kummerċjali tagħhom. Il-
kwistjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
indirizzati jinkludu l-identifikazzjoni tas-
sistemi tal-biedja/foresti u l-mudelli tal-
pajsaġġ li x'aktarx jiksbu dawn l-iskopijiet. 
Se tkun indirizzata l-valutazzjoni 
soċjoekonomika u komparattiva tas-
sistemi ta’ biedja/forestrija u l-
prestazzzjoni ta’ sostenibbiltà tagħhom.
Ċaqliq fil-ġestjoni attiva tas-sistemi 
agrikoli - inklużi l-użu tat-teknoloġiji u t-
tibdil tal-prattiki - se jżid il-mitigazzjoni l-
mitigazzjoni tal-GHG u l-kapaċità ta' 
adattament tas-settur agrikolu.
Pereżempju, il-bijoteknoloġija tista' ttejjeb 
l-użu effiċjenti ta' riżorsi Ewropej eżistenti 
agrikoli u tal-forestrija billi ttejjeb l-
għarfien tas-sistemi bijoloġiċi u toffri 
firxa wiesgħa ta' għodod biex jittejbu s-
sostenibbiltà u l-produttività tal-
agrikoltura u l-forestrija. Tassigura wkoll 
provvista suffiċjenti ta’ ikel u għalf, li hija 
kruċjali fid-dawl tat-taqlib passat u futur 
fis-swieq globali. Il-kombinament tal-
vantaġġi tat-teknoloġiji agrikoli varji 
għandu jiġi inkoraġġit biex jinkiseb 
benefiċċju reali għas-saħħa tal-bniedem u 
l-ambjent.
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Or. en

Emenda 690
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-agrikoltura u l-foresterija huma sistemi 
uniċi li jqassmu l-prodotti kummerċjali 
iżda wkoll beni pubbliċi tas-soċjetà usa' 
(inkluż il-valur kulturali u rikreazzjonali) u 
servizzi ekoloġiċi importanti bħal 
bijodiversità funzjonali u fil-post, 
pollinazzjoni, regolazzjoni tal-ilma, 
pajsaġġ, tnaqqis tal-erożjoni u s-sekwestru 
tal-karbonju / mitigazzjoni tal-GHG. L-
attivitajiet ta’ riċerka se jappoġġaw il-
forniment ta' dawn il-beni u servizzi 
pubbliċi, permezz ta' soluzzjonijiet ta' 
ġestjoni, għodod li jappoġġaw id-
deċiżjonijiet u l-valutazzjoni tal-valur 
mhux kummerċjali tagħhom. Il-
kwistjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
indirizzati jinkludu l-identifikazzjoni tas-
sistemi tal-biedja/foresti u l-mudelli tal-
pajsaġġ li x'aktarx jiksbu dawn l-iskopijiet. 
Ċaqliq fil-ġestjoni attiva tas-sistemi 
agrikoli - inklużi l-użu tat-teknoloġiji u t-
tibdil tal-prattiki - se jżid il-mitigazzjoni l-
mitigazzjoni tal-GHG u l-kapaċità adattivi
tas-settur agrikolu

L-agrikoltura u l-forestrija huma sistemi 
uniċi li jqassmu l-prodotti kummerċjali 
iżda wkoll parti minn approċċ bla skop ta' 
qligħ, li jipprovdi firxa usa' ta' beni 
pubbliċi tas-soċjetà (inkluż il-valur 
kulturali u rikreazzjonali) u servizzi 
ekoloġiċi importanti bħal bijodiversità 
funzjonali u fil-post, pollinazzjoni, 
regolazzjoni tal-ilma, pajsaġġ, tnaqqis tal-
erożjoni u s-sekwestru tal-karbonju / 
mitigazzjoni tal-GHG. L-attivitajiet ta’ 
riċerka se jappoġġaw il-forniment ta' dawn 
il-beni u servizzi pubbliċi, permezz ta' 
soluzzjonijiet ta' ġestjoni, għodod li 
jappoġġaw id-deċiżjonijiet u l-valutazzjoni 
tal-valur mhux kummerċjali tagħhom. Il-
kwistjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
indirizzati jinkludu l-identifikazzjoni tas-
sistemi tal-biedja/foresti u l-mudelli tal-
pajsaġġ li x'aktarx jiksbu dawn l-iskopijiet. 
Ċaqliq fil-ġestjoni attiva tas-sistemi 
agrikoli - inklużi l-użu tat-teknoloġiji u t-
tibdil tal-prattiki - se jżid il-mitigazzjoni l-
mitigazzjoni tal-GHG u l-kapaċità ta' 
adattament tas-settur agrikolu. Tingħata 
attenzjoni partikolari lis-sistemi ta' 
produzzjoni tal-ikel lokali mhux 
kummerċjali bħall-ġonna urbani.

Or. fr

Emenda 691
Maria Da Graça Carvalho
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-agrikoltura u l-foresterija huma sistemi 
uniċi li jqassmu l-prodotti kummerċjali 
iżda wkoll beni pubbliċi tas-soċjetà usa' 
(inkluż il-valur kulturali u rikreazzjonali) u 
servizzi ekoloġiċi importanti bħal 
bijodiversità funzjonali u fil-post, 
pollinazzjoni, regolazzjoni tal-ilma, 
pajsaġġ, tnaqqis tal-erożjoni u s-sekwestru 
tal-karbonju / mitigazzjoni tal-GHG. L-
attivitajiet ta’ riċerka se jappoġġaw il-
forniment ta' dawn il-beni u servizzi 
pubbliċi, permezz ta' soluzzjonijiet ta' 
ġestjoni, għodod li jappoġġaw id-
deċiżjonijiet u l-valutazzjoni tal-valur 
mhux kummerċjali tagħhom. Il-
kwistjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
indirizzati jinkludu l-identifikazzjoni tas-
sistemi tal-biedja/foresti u l-mudelli tal-
pajsaġġ li x'aktarx jiksbu dawn l-iskopijiet. 
Ċaqliq fil-ġestjoni attiva tas-sistemi 
agrikoli - inklużi l-użu tat-teknoloġiji u t-
tibdil tal-prattiki - se jżid il-mitigazzjoni l-
mitigazzjoni tal-GHG u l-kapaċità adattivi
tas-settur agrikolu

L-agrikoltura u l-forestrija huma sistemi 
uniċi li jqassmu l-prodotti kummerċjali 
iżda wkoll beni pubbliċi tas-soċjetà usa' 
(inkluż il-valur kulturali u rikreazzjonali) u 
servizzi ekoloġiċi importanti bħal 
bijodiversità funzjonali u fil-post, 
pollinazzjoni, ħżin u regolazzjoni tal-ilma, 
pajsaġġ, tnaqqis tal-erożjoni u s-sekwestru 
tal-karbonju / mitigazzjoni tal-GHG. L-
attivitajiet ta’ riċerka se jappoġġaw il-
forniment ta' dawn il-beni u servizzi 
pubbliċi, permezz ta' soluzzjonijiet ta' 
ġestjoni, għodod li jappoġġaw id-
deċiżjonijiet u l-valutazzjoni tal-valur 
mhux kummerċjali tagħhom. Il-
kwistjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
indirizzati jinkludu l-identifikazzjoni tas-
sistemi tal-biedja/foresti u l-mudelli tal-
pajsaġġ li x'aktarx jiksbu dawn l-iskopijiet. 
Ċaqliq fil-ġestjoni attiva tas-sistemi 
agrikoli - inklużi l-użu tat-teknoloġiji u t-
tibdil tal-prattiki - se jżid il-mitigazzjoni l-
mitigazzjoni tal-GHG u l-kapaċità ta' 
adattament tas-settur agrikolu. Dan 
jirrikjedi wkoll ġestjoni integrata tal-ilma 
u sorsi alternattivi (eż. drenaġġ ittrattat) 
għall-irrigazzjoni (agrikoltura, pajsaġġ u 
forestrija), restawr/titjib tal-ambjent, tifi 
tan-nar tal-foresti, attivitajiet rikreattivi u 
provvista pubblika tal-ilma.

Or. en

Emenda 692
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-agrikoltura u l-foresterija huma sistemi 
uniċi li jqassmu l-prodotti kummerċjali 
iżda wkoll beni pubbliċi tas-soċjetà usa' 
(inkluż il-valur kulturali u rikreazzjonali) u 
servizzi ekoloġiċi importanti bħal 
bijodiversità funzjonali u fil-post, 
pollinazzjoni, regolazzjoni tal-ilma,
pajsaġġ, tnaqqis tal-erożjoni u s-sekwestru 
tal-karbonju / mitigazzjoni tal-GHG. L-
attivitajiet ta’ riċerka se jappoġġaw il-
forniment ta' dawn il-beni u servizzi 
pubbliċi, permezz ta' soluzzjonijiet ta' 
ġestjoni, għodod li jappoġġaw id-
deċiżjonijiet u l-valutazzjoni tal-valur 
mhux kummerċjali tagħhom. Il-
kwistjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
indirizzati jinkludu l-identifikazzjoni tas-
sistemi tal-biedja/foresti u l-mudelli tal-
pajsaġġ li x'aktarx jiksbu dawn l-iskopijiet. 
Ċaqliq fil-ġestjoni attiva tas-sistemi 
agrikoli - inklużi l-użu tat-teknoloġiji u t-
tibdil tal-prattiki - se jżid il-mitigazzjoni l-
mitigazzjoni tal-GHG u l-kapaċità adattivi
tas-settur agrikolu

L-agrikoltura u l-forestrija huma sistemi 
uniċi li jqassmu l-prodotti kummerċjali 
iżda wkoll beni pubbliċi tas-soċjetà usa' 
(inkluż il-valur kulturali u rikreazzjonali) u 
servizzi ekoloġiċi importanti bħal 
bijodiversità funzjonali u fil-post, 
pollinazzjoni, regolazzjoni tal-ilma u
pajsaġġ, u f'żoni marbuta mal-erożjoni, 
in-nixfa u s-sekwestru tal-karbonju / 
mitigazzjoni tal-GHG. L-attivitajiet ta’ 
riċerka se jappoġġaw il-forniment ta' dawn 
il-beni u servizzi pubbliċi, permezz ta' 
soluzzjonijiet ta' ġestjoni, għodod li 
jappoġġaw id-deċiżjonijiet u l-valutazzjoni 
tal-valur mhux kummerċjali tagħhom. Il-
kwistjonijiet speċifiċi li għandhom jiġu 
indirizzati jinkludu l-identifikazzjoni tas-
sistemi tal-biedja/foresti u l-mudelli tal-
pajsaġġ li x'aktarx jiksbu dawn l-iskopijiet. 
Ċaqliq fil-ġestjoni attiva tas-sistemi 
agrikoli - inklużi l-użu tat-teknoloġiji u t-
tibdil tal-prattiki - se jżid il-mitigazzjoni l-
mitigazzjoni tal-GHG u l-kapaċità ta' 
adattament tas-settur agrikolu.

Or. es

Emenda 693
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-opportunitajiet ta’ żvilupp għall-
komunitajiet rurali se jkunu mmobilizzati 
permezz tat-tisħiħ tal-kapaċità tagħhom 
għall-produzzjoni primarja u tqassim ta' 
servizzi tal-ekosistemi, kif ukoll permezz 
tal-ftuħ ta’ possibilitajiet għall-
produzzjoni ta’ prodotti ġodda u 
diversifikati (ikel, għalf, materjali, 

Ir-riċerka soċjoekonomika flimkien mal-
iżvilupp ta’ kunċetti ġodda u 
innovazzjonijiet istituzzjonali huma 
meħtieġa sabiex jiżguraw il-koeżjoni ta’ 
żoni rurali u jipprevjenu l-
marġinalizzazzjoni ekonomika u soċjali, 
irawwmu d-diversifikazzjoni tal-attivitajiet 
ekonomiċi (inkluż is-settur tas-servizzi), 
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enerġija), li jissodisfaw id-domanda 
dejjem tikber għal sistemi ta' katina 
qasira ta' forniment b'livell baxx ta' 
karbonju. Ir-riċerka soċjoekonomika 
flimkien mal-iżvilupp ta’ kunċetti ġodda u 
innovazzjonijiet istituzzjonali huma 
meħtieġa sabiex jiżguraw il-koeżjoni ta’ 
żoni rurali u jipprevjenu l-
marġinalizzazzjoni ekonomika u soċjali, 
irawwmu d-diversifikazzjoni tal-attivitajiet 
ekonomiċi (inkluż is-settur tas-servizzi), 
jiżguraw ir-relazzjonijiet xierqa bejn iż-
żoni rurali u urbani, kif ukoll jiffaċilitaw l-
iskambju tal-għarfien, id-dimostrazzjoni, l-
innovazzjoni u disseminazzjoni u trawwim 
tal-ġestjoni parteċipattiva ta' riżorsi . 
Minbarra dan, hemm bżonn li wieħed 
iħares lejn il-modi li bihom il-beni pubbliċi 
fiż-żoni rurali jistgħu jkunu kkonvertiti 
f'benefiċċji soċjoekonomiċi 
lokali/reġjonali. Il-ħtiġijiet tal-
innovazzjoni ddefiniti fuq livelli reġjonali 
u lokali se jkunu kkumplimentati 
b’azzjonijiet trasversali ta' riċerka fuq 
livelli interreġjonali u Ewropej. Billi jiġu 
pprovduti l-għodod analitiċi, indikaturi, 
mudelli u attivitajiet li jħarsu 'l quddiem 
meħtieġa, il-proġetti ta' riċerka se 
jappoġġaw dawk li jfasslu l-politika u 
atturi oħra fl-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-istrateġiji, 
politiki u leġiżlazzjoni rilevanti, mhux biss 
għaż-żoni rurali iżda għall-bijoekonomija 
kollha. L-għodod u dejta huma wkoll 
meħtieġa sabiex jippermettu valutazzjoni 
kif suppost ta’ kompromessi potenzjali 
bejn it-tipi diversi ta’ użu ta’ riżorsi (art, 
ilma u oħrajn) u prodotti bijoekonomiċi. Se 
tkun indirizzata l-valutazzjoni 
soċjoekonomika u komparattiva tas-
sistemi ta’ biedja/foresti u l-prestazzzjoni 
ta’ sostenibbilità.

jiżguraw ir-relazzjonijiet xierqa bejn iż-
żoni rurali u urbani, kif ukoll jiffaċilitaw l-
iskambju tal-għarfien, id-dimostrazzjoni, l-
innovazzjoni u disseminazzjoni u trawwim 
tal-ġestjoni parteċipattiva ta' riżorsi . 
Minbarra dan, hemm bżonn li wieħed 
iħares lejn il-modi li bihom il-beni pubbliċi 
fiż-żoni rurali jistgħu jkunu kkonvertiti 
f'benefiċċji soċjoekonomiċi lokali/reġjonali 
kif ukoll Ewropej. Pereżempju billi l-
attivitajiet lokali jiġu kkumplimentati 
b’azzjonijiet trasversali ta' riċerka fuq 
livelli interreġjonali u Ewropej. Billi jiġu 
pprovduti l-għodod analitiċi, indikaturi, 
mudelli u attivitajiet li jħarsu 'l quddiem 
meħtieġa, il-proġetti ta' riċerka se 
jappoġġaw dawk li jfasslu l-politika u 
atturi oħra fl-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-istrateġiji, 
politiki u leġiżlazzjoni rilevanti, mhux biss 
għaż-żoni rurali iżda għall-bijoekonomija 
kollha. Ikun essenzjali li jkun hemm fis-
seħħ regolamenti adegwati u effikaċi, u li 
tittejjeb il-valutazzjoni tal-effetti tar-
regolamentazzjoni u tal-kostijiet tal-
konformità fl-agroindustrija u l-komunità 
tal-biedja. L-għodod u dejta huma wkoll 
meħtieġa sabiex jippermettu valutazzjoni 
kif suppost ta’ kompromessi potenzjali 
bejn it-tipi diversi ta’ użu ta’ riżorsi (art, 
ilma u oħrajn) u prodotti bijoekonomiċi.

Or. en
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Emenda 694
Marisa Matias

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-opportunitajiet ta’ żvilupp għall-
komunitajiet rurali se jkunu mmobilizzati 
permezz tat-tisħiħ tal-kapaċità tagħhom 
għall-produzzjoni primarja u tqassim ta' 
servizzi tal-ekosistemi, kif ukoll permezz 
tal-ftuħ ta’ possibilitajiet għall-produzzjoni 
ta’ prodotti ġodda u diversifikati (ikel, 
għalf, materjali, enerġija), li jissodisfaw id-
domanda dejjem tikber għal sistemi ta' 
katina qasira ta' forniment b'livell baxx ta' 
karbonju. Ir-riċerka soċjoekonomika 
flimkien mal-iżvilupp ta’ kunċetti ġodda u 
innovazzjonijiet istituzzjonali huma 
meħtieġa sabiex jiżguraw il-koeżjoni ta’ 
żoni rurali u jipprevjenu l-
marġinalizzazzjoni ekonomika u soċjali, 
irawwmu d-diversifikazzjoni tal-attivitajiet 
ekonomiċi (inkluż is-settur tas-servizzi), 
jiżguraw ir-relazzjonijiet xierqa bejn iż-
żoni rurali u urbani, kif ukoll jiffaċilitaw l-
iskambju tal-għarfien, id-dimostrazzjoni, l-
innovazzjoni u disseminazzjoni u trawwim 
tal-ġestjoni parteċipattiva ta' riżorsi . 
Minbarra dan, hemm bżonn li wieħed 
iħares lejn il-modi li bihom il-beni pubbliċi 
fiż-żoni rurali jistgħu jkunu kkonvertiti 
f'benefiċċji soċjoekonomiċi 
lokali/reġjonali. Il-ħtiġijiet tal-innovazzjoni 
ddefiniti fuq livelli reġjonali u lokali se 
jkunu kkumplimentati b’azzjonijiet 
trasversali ta' riċerka fuq livelli 
interreġjonali u Ewropej. Billi jiġu 
pprovduti l-għodod analitiċi, indikaturi, 
mudelli u attivitajiet li jħarsu 'l quddiem 
meħtieġa, il-proġetti ta' riċerka se 
jappoġġaw dawk li jfasslu l-politika u 
atturi oħra fl-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-istrateġiji, 
politiki u leġiżlazzjoni rilevanti, mhux biss 
għaż-żoni rurali iżda għall-bijoekonomija 

L-opportunitajiet ta’ żvilupp għall-
komunitajiet rurali se jkunu mmobilizzati 
permezz tat-tisħiħ tal-kapaċità tagħhom 
għall-produzzjoni primarja u tqassim ta' 
servizzi tal-ekosistemi, kif ukoll permezz 
tal-ftuħ ta’ possibilitajiet għall-produzzjoni 
ta’ prodotti ġodda u diversifikati (ikel, 
għalf, materjali, enerġija), li jissodisfaw id-
domanda dejjem tikber għal sistemi ta' 
katina qasira ta' forniment b'livell baxx ta' 
karbonju. Ir-riċerka soċjoekonomika 
flimkien mal-iżvilupp ta’ kunċetti ġodda u 
innovazzjonijiet istituzzjonali huma 
meħtieġa sabiex jiżguraw il-koeżjoni ta’ 
żoni rurali u jipprevjenu l-
marġinalizzazzjoni ekonomika u soċjali, 
irawwmu d-diversifikazzjoni tal-attivitajiet 
ekonomiċi (inkluż is-settur tas-servizzi), 
jiżguraw ir-relazzjonijiet xierqa bejn iż-
żoni rurali u urbani, kif ukoll jiffaċilitaw l-
iskambju tal-għarfien, id-dimostrazzjoni, l-
innovazzjoni u disseminazzjoni u trawwim 
tal-ġestjoni parteċipattiva ta' riżorsi . 
Minbarra dan, hemm bżonn li wieħed 
iħares lejn il-modi li bihom il-beni pubbliċi 
fiż-żoni rurali jistgħu jkunu kkonvertiti 
f'benefiċċji soċjoekonomiċi 
lokali/reġjonali. Il-ħtiġijiet tal-innovazzjoni 
ddefiniti fuq livelli reġjonali u lokali se 
jkunu kkumplimentati b’azzjonijiet 
trasversali ta' riċerka fuq livelli 
interreġjonali u Ewropej. Billi jiġu 
pprovduti l-għodod analitiċi, indikaturi, 
mudelli u attivitajiet li jħarsu 'l quddiem 
meħtieġa, il-proġetti ta' riċerka se 
jappoġġaw dawk li jfasslu l-politika u 
atturi oħra fl-implimentazzjoni, il-
monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-istrateġiji, 
politiki u leġiżlazzjoni rilevanti, mhux biss
għaż-żoni rurali iżda għall-bijoekonomija 
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kollha. L-għodod u dejta huma wkoll 
meħtieġa sabiex jippermettu valutazzjoni 
kif suppost ta’ kompromessi potenzjali 
bejn it-tipi diversi ta’ użu ta’ riżorsi (art, 
ilma u oħrajn) u prodotti bijoekonomiċi. Se 
tkun indirizzata l-valutazzjoni 
soċjoekonomika u komparattiva tas-sistemi 
ta’ biedja/foresti u l-prestazzzjoni ta’ 
sostenibbilità.

kollha. L-għodod u dejta huma wkoll 
meħtieġa sabiex jippermettu valutazzjoni 
kif suppost ta’ kompromessi potenzjali 
bejn it-tipi diversi ta’ użu ta’ riżorsi (art, 
ilma u oħrajn) u prodotti bijoekonomiċi. Se 
tkun indirizzata l-valutazzjoni 
soċjoekonomika u komparattiva tas-sistemi 
ta’ biedja/foresti u l-prestazzzjoni ta’ 
sostenibbilità. Jiqiesu l-kriterji għal 
proċeduri trasparenti għall-valutazzjoni 
tax-xewqa għal u l-aċċettabbiltà ta' 
teknoloġiji ġodda kif ukoll il-
preokkupazzjonijiet tas-soċjetà.

Or. en

Emenda 695
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħtiġijiet tal-konsumatur għal ikel sikur, 
tajjeb għas-saħħa u affordabbli għandhom 
bżonn jiġu indirizzati, filwaqt li jitqiesu l-
impatti tal-imġiba tal-konsum tal-ikel u tal-
produzzjoni tal-ikel u l-għalf fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ekosistema totali. Se jiġu 
indirizzati s-sigurtà tal-ikel u l-għalf, il-
kompetittività tal-industrija agroalimentari 
u s-sostenibbilità tal-produzzjoni u 
provvista tal-ikel, b'kopertura tal-katina 
kollha tal-ikel u s-servizzi relatati, kemm 
jekk konvenzjonali jew organiċi, mill-
produzzjoni primarja għall-konsum. Dan l-
approċċ se jikkontribwixxi għal (a) ksib ta’ 
sikurezza u sigurtà tal-ikel għall-Ewropej 
kollha u l-eradikazzjoni tal-ġuħ fid-dinja 
(b) tnaqqis tal-piż tal-mard relatat mal-ikel 
u dieti billi jkun hemm promozzjoni ta' 
ċaqliq lejn dieti tajbin għas-saħħa u 
sostenibbli, permezz tal-edukazzjoni tal-
konsumatur u innovazzjonijiet fl-industrija 

Il-ħtiġijiet tal-konsumatur għal ikel sikur, 
tajjeb għas-saħħa u affordabbli għandhom 
bżonn jiġu indirizzati, filwaqt li jitqiesu l-
impatti tal-imġiba tal-konsum tal-ikel u tal-
produzzjoni tal-ikel u l-għalf fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ekosistema totali. Se jiġu 
indirizzati s-sigurtà tal-ikel u l-għalf, il-
kompetittività tal-industrija agroalimentari 
u s-sostenibbilità tal-produzzjoni u 
provvista tal-ikel, b'kopertura tal-katina 
kollha tal-ikel u s-servizzi relatati, kemm 
jekk konvenzjonali jew organiċi, mill-
produzzjoni primarja għall-konsum. Il-
kompetittività tista' tiġi definita f'diversi 
livelli, u l-għan huwa li jinkisbu sistemi li 
jippermettu wkoll lill-bdiewa jkunu 
kompetittivi f'livell lokali u reġjonali. 
Għandu jkun hemm koerenza fl-approċċ 
tal-Unjoni, sabiex l-isforzi favur il-
kompetittività fis-suq globali ma jkunux 
kontra l-isforzi u l-finanzjament tal-
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tal-ikel (c) tnaqqis tal-konsum tal-ilma u 
tal-enerġija fl-ipproċessar tal-ikel, trasport 
u distribuzzjoni u (d) tnaqqis tal-iskart 
mill-ikel b’50% sal-2030.

Unjoni biex jinħolqu ekonomiji lokali 
vibranti u ktajjen qosra ta' produzzjoni u 
forniment tal-ikel. Esternalitajiet negattivi 
ta' sistemi ta' produzzjoni intensivi fir-
rigward tal-inputs, li qabel kienu jitqiesu 
bħala "kompetittivi" u "produttivi", 
għandhom jitqiesu b'mod wiesa' u 
kwalunkwe kunċett ta' "affordabbli" 
għandu jqis ukoll il-kostijiet għall-
kontribwenti u l-kaxxa tal-gvern tal-
impatti ambjentali u fuq is-saħħa 
pubblika. Dan l-approċċ se jikkontribwixxi 
għal (a) ksib ta’ sikurezza u sigurtà tal-ikel 
għall-Ewropej kollha u l-eradikazzjoni tal-
ġuħ fid-dinja (b) tnaqqis tal-piż tal-mard 
relatat mal-ikel u dieti billi jkun hemm 
promozzjoni ta' ċaqliq lejn dieti tajbin 
għas-saħħa u sostenibbli, permezz tal-
edukazzjoni tal-konsumatur u 
innovazzjonijiet fl-industrija tal-ikel (c) 
tnaqqis tal-konsum tal-ilma u tal-enerġija 
fl-ipproċessar tal-ikel, trasport u 
distribuzzjoni (d) tnaqqis tal-iskart mill-
ikel b’50% sal-2030 u (e) għoti ta' 
diversità wiesgħa ta' ikel tajjeb għas-
saħħa, ġenwin, ta' kwalità għolja u sikur 
għal kulħadd. Barra minn hekk, għandha 
ssir enfasi fuq ix-xewqat tal-konsumaturi 
u metodi kompetittivi ta' pproċessar tal-
ikel li jużaw anqas riżorsi u addittivi u 
jipproduċu anqas prodotti sekondarji u 
gassijiet b'effett ta' serra.

Or. en

Emenda 696
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħtiġijiet tal-konsumatur għal ikel sikur, 
tajjeb għas-saħħa u affordabbli għandhom 
bżonn jiġu indirizzati, filwaqt li jitqiesu l-

Il-ħtiġijiet tal-konsumatur għal ikel sikur, 
tajjeb għas-saħħa u affordabbli għandhom 
bżonn jiġu indirizzati, filwaqt li jitqiesu l-
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impatti tal-imġiba tal-konsum tal-ikel u tal-
produzzjoni tal-ikel u l-għalf fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ekosistema totali. Se jiġu 
indirizzati s-sigurtà tal-ikel u l-għalf, il-
kompetittività tal-industrija agroalimentari 
u s-sostenibbilità tal-produzzjoni u 
provvista tal-ikel, b'kopertura tal-katina 
kollha tal-ikel u s-servizzi relatati, kemm 
jekk konvenzjonali jew organiċi, mill-
produzzjoni primarja għall-konsum. Dan l-
approċċ se jikkontribwixxi għal (a) ksib ta’ 
sikurezza u sigurtà tal-ikel għall-Ewropej 
kollha u l-eradikazzjoni tal-ġuħ fid-dinja 
(b) tnaqqis tal-piż tal-mard relatat mal-ikel 
u dieti billi jkun hemm promozzjoni ta' 
ċaqliq lejn dieti tajbin għas-saħħa u 
sostenibbli, permezz tal-edukazzjoni tal-
konsumatur u innovazzjonijiet fl-industrija 
tal-ikel (c) tnaqqis tal-konsum tal-ilma u
tal-enerġija fl-ipproċessar tal-ikel, trasport 
u distribuzzjoni u (d) tnaqqis tal-iskart 
mill-ikel b’50% sal-2030.

impatti tal-imġiba tal-konsum tal-ikel u tal-
produzzjoni tal-ikel u l-għalf fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ekosistema totali. Se jiġu 
indirizzati s-sigurtà tal-ikel u l-għalf, il-
kompetittività tal-industrija agroalimentari 
u s-sostenibbilità tal-produzzjoni u 
provvista tal-ikel, b'kopertura tal-katina 
kollha tal-ikel u s-servizzi relatati, kemm 
jekk konvenzjonali jew organiċi, mill-
produzzjoni primarja għall-konsum. Dan l-
approċċ se jikkontribwixxi għal (a) ksib ta’ 
sikurezza u sigurtà tal-ikel għall-Ewropej 
kollha u l-eradikazzjoni tal-ġuħ fid-dinja 
(b) tnaqqis tal-piż tal-mard relatat mal-ikel 
u dieti billi jkun hemm promozzjoni ta' 
ċaqliq lejn dieti tajbin għas-saħħa u 
sostenibbli, permezz tal-edukazzjoni tal-
konsumatur u innovazzjonijiet fl-industrija 
tal-ikel (c) tnaqqis tal-konsum tal-ilma u 
tal-enerġija fl-ipproċessar tal-ikel, trasport 
u distribuzzjoni (d) tnaqqis tal-iskart mill-
ikel b’50% sal-2030 u (e) l-attivitajiet ta' 
riċerka għandhom jiffukaw ukoll fuq 
diversità wiesgħa ta' ikel tajjeb għas-
saħħa, ġenwin, ta' kwalità għolja u sikur 
għal kulħadd.

Or. en

Emenda 697
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħtiġijiet tal-konsumatur għal ikel sikur, 
tajjeb għas-saħħa u affordabbli għandhom 
bżonn jiġu indirizzati, filwaqt li jitqiesu l-
impatti tal-imġiba tal-konsum tal-ikel u tal-
produzzjoni tal-ikel u l-għalf fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ekosistema totali. Se jiġu 
indirizzati s-sigurtà tal-ikel u l-għalf, il-
kompetittività tal-industrija agroalimentari 
u s-sostenibbilità tal-produzzjoni u 

Il-ħtiġijiet tal-konsumatur għal ikel sikur, 
tajjeb għas-saħħa u affordabbli għandhom 
bżonn jiġu indirizzati, filwaqt li jitqiesu l-
impatti tal-imġiba tal-konsum tal-ikel u tal-
produzzjoni tal-ikel u l-għalf fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ekosistema totali. Se jiġu 
indirizzati s-sigurtà tal-ikel u l-għalf, il-
kompetittività tal-industrija agroalimentari 
u s-sostenibbilità tal-produzzjoni u 
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provvista tal-ikel, b'kopertura tal-katina 
kollha tal-ikel u s-servizzi relatati, kemm 
jekk konvenzjonali jew organiċi, mill-
produzzjoni primarja għall-konsum. Dan l-
approċċ se jikkontribwixxi għal (a) ksib ta’ 
sikurezza u sigurtà tal-ikel għall-Ewropej 
kollha u l-eradikazzjoni tal-ġuħ fid-dinja 
(b) tnaqqis tal-piż tal-mard relatat mal-ikel 
u dieti billi jkun hemm promozzjoni ta' 
ċaqliq lejn dieti tajbin għas-saħħa u 
sostenibbli, permezz tal-edukazzjoni tal-
konsumatur u innovazzjonijiet fl-industrija 
tal-ikel (c) tnaqqis tal-konsum tal-ilma u 
tal-enerġija fl-ipproċessar tal-ikel, trasport 
u distribuzzjoni u (d) tnaqqis tal-iskart 
mill-ikel b’50% sal-2030.

provvista tal-ikel, b'kopertura tal-katina 
kollha tal-ikel u s-servizzi relatati, kemm 
jekk konvenzjonali jew organiċi, għat-tipi 
kollha ta' biedja u prodotti, mill-
produzzjoni primarja għall-konsum. Dan l-
approċċ se jikkontribwixxi għal (a) ksib ta’ 
sikurezza u sigurtà tal-ikel għall-Ewropej 
kollha u l-eradikazzjoni tal-ġuħ fid-dinja 
(b) tnaqqis tal-piż tal-mard relatat mal-ikel 
u dieti billi jkun hemm promozzjoni ta' 
ċaqliq lejn dieti tajbin għas-saħħa u 
sostenibbli, permezz tal-edukazzjoni tal-
konsumatur u innovazzjonijiet fl-industrija 
agrikola u tal-ikel (c) tnaqqis tal-konsum 
tal-ilma u tal-enerġija fl-ipproċessar tal-
ikel, trasport u distribuzzjoni u (d) tnaqqis 
tal-iskart mill-ikel b’50% sal-2030.

Or. en

Emenda 698
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħtiġijiet tal-konsumatur għal ikel sikur, 
tajjeb għas-saħħa u affordabbli għandhom 
bżonn jiġu indirizzati, filwaqt li jitqiesu l-
impatti tal-imġiba tal-konsum tal-ikel u tal-
produzzjoni tal-ikel u l-għalf fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ekosistema totali. Se jiġu 
indirizzati s-sigurtà tal-ikel u l-għalf, il-
kompetittività tal-industrija agroalimentari 
u s-sostenibbilità tal-produzzjoni u 
provvista tal-ikel, b'kopertura tal-katina 
kollha tal-ikel u s-servizzi relatati, kemm 
jekk konvenzjonali jew organiċi, mill-
produzzjoni primarja għall-konsum. Dan l-
approċċ se jikkontribwixxi għal (a) ksib ta’ 
sikurezza u sigurtà tal-ikel għall-Ewropej 
kollha u l-eradikazzjoni tal-ġuħ fid-dinja 
(b) tnaqqis tal-piż tal-mard relatat mal-ikel 
u dieti billi jkun hemm promozzjoni ta' 

Il-ħtiġijiet tal-konsumatur għal ikel sikur, 
tajjeb għas-saħħa u affordabbli għandhom 
bżonn jiġu indirizzati, filwaqt li jitqiesu l-
impatti tal-imġiba tal-konsum tal-ikel u tal-
produzzjoni tal-ikel u l-għalf fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ekosistema totali. Se jiġu 
indirizzati s-sigurtà tal-ikel u l-għalf, il-
kompetittività tal-industrija agroalimentari 
u s-sostenibbilità tal-produzzjoni u 
provvista tal-ikel, b'kopertura tal-katina 
kollha tal-ikel u s-servizzi relatati, kemm 
jekk konvenzjonali, intensivi b'mod 
sostenibbli jew organiċi, mill-produzzjoni 
primarja għall-konsum. Dan l-approċċ se 
jikkontribwixxi għal (a) ksib ta’ sikurezza 
u sigurtà tal-ikel għall-Ewropej kollha u l-
eradikazzjoni tal-ġuħ fid-dinja (b) tnaqqis 
tal-piż tal-mard relatat mal-ikel u dieti billi 
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ċaqliq lejn dieti tajbin għas-saħħa u 
sostenibbli, permezz tal-edukazzjoni tal-
konsumatur u innovazzjonijiet fl-industrija 
tal-ikel (c) tnaqqis tal-konsum tal-ilma u 
tal-enerġija fl-ipproċessar tal-ikel, trasport 
u distribuzzjoni u (d) tnaqqis tal-iskart 
mill-ikel b’50% sal-2030.

jkun hemm promozzjoni ta' ċaqliq lejn dieti 
tajbin għas-saħħa u sostenibbli, permezz 
tal-edukazzjoni tal-konsumatur u 
innovazzjonijiet fl-industrija agrikola u
tal-ikel (c) tnaqqis tal-konsum tal-ilma u 
tal-enerġija fl-ipproċessar tal-ikel, trasport 
u distribuzzjoni u (d) tnaqqis tal-iskart 
mill-ikel b’50% sal-2030.

Or. en

Emenda 699
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħtiġijiet tal-konsumatur għal ikel sikur, 
tajjeb għas-saħħa u affordabbli għandhom 
bżonn jiġu indirizzati, filwaqt li jitqiesu l-
impatti tal-imġiba tal-konsum tal-ikel u tal-
produzzjoni tal-ikel u l-għalf fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ekosistema totali. Se jiġu 
indirizzati s-sigurtà tal-ikel u l-għalf, il-
kompetittività tal-industrija agroalimentari 
u s-sostenibbilità tal-produzzjoni u 
provvista tal-ikel, b'kopertura tal-katina 
kollha tal-ikel u s-servizzi relatati, kemm 
jekk konvenzjonali jew organiċi, mill-
produzzjoni primarja għall-konsum. Dan l-
approċċ se jikkontribwixxi għal (a) ksib ta’ 
sikurezza u sigurtà tal-ikel għall-Ewropej 
kollha u l-eradikazzjoni tal-ġuħ fid-dinja 
(b) tnaqqis tal-piż tal-mard relatat mal-ikel 
u dieti billi jkun hemm promozzjoni ta' 
ċaqliq lejn dieti tajbin għas-saħħa u 
sostenibbli, permezz tal-edukazzjoni tal-
konsumatur u innovazzjonijiet fl-industrija 
tal-ikel (c) tnaqqis tal-konsum tal-ilma u 
tal-enerġija fl-ipproċessar tal-ikel, trasport 
u distribuzzjoni u (d) tnaqqis tal-iskart 
mill-ikel b’50% sal-2030.

Il-ħtiġijiet tal-konsumatur għal ikel sikur, 
tajjeb għas-saħħa u affordabbli għandhom 
bżonn jiġu indirizzati, filwaqt li jitqiesu l-
impatti tal-imġiba tal-konsum tal-ikel u tal-
produzzjoni tal-ikel u l-għalf fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ekosistema totali. Se jiġu 
indirizzati s-sigurtà tal-ikel u l-għalf, il-
kompetittività tal-industrija agroalimentari 
u s-sostenibbilità tal-produzzjoni u 
provvista tal-ikel, b'kopertura tal-katina 
kollha tal-ikel u s-servizzi relatati, kemm 
jekk konvenzjonali jew organiċi, mill-
produzzjoni primarja għall-konsum. Dan l-
approċċ se jikkontribwixxi għal (a) ksib ta’ 
sikurezza u sigurtà tal-ikel għall-Ewropej 
kollha u l-eradikazzjoni tal-ġuħ fid-dinja 
(b) tnaqqis tal-piż tal-mard relatat mal-ikel,
dieti u obeżità (fit-tfal u fl-adulti) billi 
jkun hemm promozzjoni ta' ċaqliq lejn dieti 
tajbin għas-saħħa u sostenibbli, permezz 
tal-edukazzjoni tal-konsumatur u 
innovazzjonijiet fl-industrija tal-ikel (c) 
tnaqqis tal-konsum tal-ilma u tal-enerġija 
fl-ipproċessar tal-ikel, trasport u 
distribuzzjoni u (d) tnaqqis tal-iskart mill-
ikel b’50% sal-2030.
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Or. es

Emenda 700
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħtiġijiet tal-konsumatur għal ikel sikur, 
tajjeb għas-saħħa u affordabbli għandhom 
bżonn jiġu indirizzati, filwaqt li jitqiesu l-
impatti tal-imġiba tal-konsum tal-ikel u tal-
produzzjoni tal-ikel u l-għalf fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ekosistema totali. Se jiġu 
indirizzati s-sigurtà tal-ikel u l-għalf, il-
kompetittività tal-industrija agroalimentari 
u s-sostenibbilità tal-produzzjoni u 
provvista tal-ikel, b'kopertura tal-katina 
kollha tal-ikel u s-servizzi relatati, kemm 
jekk konvenzjonali jew organiċi, mill-
produzzjoni primarja għall-konsum. Dan l-
approċċ se jikkontribwixxi għal (a) ksib ta’ 
sikurezza u sigurtà tal-ikel għall-Ewropej 
kollha u l-eradikazzjoni tal-ġuħ fid-dinja 
(b) tnaqqis tal-piż tal-mard relatat mal-ikel 
u dieti billi jkun hemm promozzjoni ta' 
ċaqliq lejn dieti tajbin għas-saħħa u 
sostenibbli, permezz tal-edukazzjoni tal-
konsumatur u innovazzjonijiet fl-industrija 
tal-ikel (c) tnaqqis tal-konsum tal-ilma u 
tal-enerġija fl-ipproċessar tal-ikel, trasport 
u distribuzzjoni u (d) tnaqqis tal-iskart 
mill-ikel b’50% sal-2030.

Il-ħtiġijiet tal-konsumatur għal ikel sikur, 
tajjeb għas-saħħa u affordabbli għandhom 
bżonn jiġu indirizzati, filwaqt li jitqiesu l-
impatti tal-imġiba tal-konsum tal-ikel u tal-
produzzjoni tal-ikel u l-għalf fuq is-saħħa 
tal-bniedem u l-ekosistema totali. Se jiġu 
indirizzati s-sigurtà tal-ikel u l-għalf, il-
kompetittività tal-industrija agroalimentari 
u s-sostenibbilità tal-produzzjoni u 
provvista tal-ikel, b'kopertura tal-katina 
kollha tal-ikel u s-servizzi relatati, għat-tipi 
kollha ta' biedja jew prodotti, mill-
produzzjoni primarja għall-konsum. Dan l-
approċċ se jikkontribwixxi għal (a) ksib ta’ 
sikurezza u sigurtà tal-ikel għall-Ewropej 
kollha u l-eradikazzjoni tal-ġuħ fid-dinja 
(b) tnaqqis tal-piż tal-mard relatat mal-ikel 
u dieti billi jkun hemm promozzjoni ta' 
ċaqliq lejn dieti tajbin għas-saħħa u 
sostenibbli, permezz tal-edukazzjoni tal-
konsumatur u innovazzjonijiet fl-industrija 
agrikola u tal-ikel (c) tnaqqis tal-konsum 
tal-ilma u tal-enerġija fl-ipproċessar tal-
ikel, trasport u distribuzzjoni u (d) tnaqqis 
tal-ħela ta' ikel b’50% sal-2030.

Or. en

Emenda 701
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ta' riċerka għandhom 
jiffukaw ukoll fuq diversità wiesgħa ta' 
ikel tajjeb għas-saħħa, ġenwin, ta' kwalità 
għolja u sikur għal kulħadd. Barra minn 
hekk, għandha ssir enfasi fuq ix-xewqat 
tal-konsumaturi u metodi kompetittivi ta' 
pproċessar tal-ikel li jużaw anqas riżorsi u 
addittivi u jipproduċu anqas prodotti 
sekondarji u gassijiet b'effett ta' serra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li l-produzzjoni tal-ikel tiġi rikonoxxuta bħala wieħed mid-determinanti l-aktar 
importanti tas-saħħa.

Emenda 702
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-preferenzi, attitudnijiet, ħtiġijiet, imġiba, 
stil ta’ ħajja u edukazzjoni tal-konsumatur 
se jiġu indirizzati, u l-komunikazzjoni bejn 
il-konsumaturi u l-komunità ta’ riċerka tal-
katina tal-ikel u l-operaturi tagħha se jiġu 
msaħħa sabiex tittejjeb l-għażla infurmata, 
konsum sostenibbli u l-impatti tagħhom 
fuq il-produzzjoni, tkabbir inklużiv u 
kwalità ta’ ħajja, speċjalment ta’ gruppi 
vulnerabbli. L-innovazzjoni soċjali se 
tirrispondi għall-isfidi tas-soċjetà, u l-
mudelli u metodoloġiji innovattivi fix-
xjenza tal-konsumatur se jipprovdu dejta 
komparabbli u jħejju t-triq għar-reazzjoni 
għall-ħtiġijiet tal-politika tal-UE.

Il-preferenzi, attitudnijiet, ħtiġijiet, imġiba, 
stil ta’ ħajja u edukazzjoni tal-konsumatur 
se jiġu indirizzati, u l-komunikazzjoni bejn 
il-konsumaturi u l-komunità ta’ riċerka tal-
katina tal-ikel u l-operaturi tagħha se jiġu 
msaħħa sabiex tittejjeb l-għażla infurmata 
u bil-ħsieb, konsum sostenibbli u l-impatti 
tagħhom fuq il-produzzjoni, tkabbir 
inklużiv u kwalità ta’ ħajja, speċjalment ta’ 
gruppi vulnerabbli. L-innovazzjoni soċjali 
se tirrispondi għall-isfidi tas-soċjetà, u l-
mudelli u metodoloġiji innovattivi fix-
xjenza tal-konsumatur se jipprovdu dejta 
komparabbli u jħejju t-triq għar-reazzjoni 
għall-ħtiġijiet tal-politika tal-UE.

Or. en
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Emenda 703
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jkunu indirizzati l-ħtiġijiet nutrizzjonali 
u l-impatt tal-ikel fuq il-funzjonijiet 
fiżjoloġiċi, prestazzjoni fiżika u mentali kif 
ukoll ir-rabtiet bejn id-dieta, tixjiħ, mard u 
disturb kroniku u mudelli tad-dieta. Se 
jkunu identifikati s-soluzzjonijiet u l-
innovazzjonijiet tad-dieti li jwasslu għal 
titjib fis-saħħa u l-benessri. Il-
kontaminazzjoni, riskji u esponiment tal-
kimika u dawk mikrobjali fuq l-ikel u l-
għalf se jiġu vvalutati, immonitorjati u 
ttraċċjati tul il-ktajjen ta’ provvista tal-ikel 
u tal-ilma tax-xorb mill-produzzjoni u ħżin 
għall-ipproċessar, ippakkjar, distribuzzjoni, 
forniment tal-ikel u preparazzjoni d-dar. L-
innovazzjonijiet fis-sikurezza tal-ikel, l-
għodod imtejba tal-komunikazzjoni tar-
riskju u l-istandards imtejba tas-sikurezza 
tal-ikel se jwasslu għal tisħiħ tal-fiduċja 
tal-konsumatur fl-Ewropa. Standards 
globali mtejba tas-sikurezza tal-ikel se 
jgħinu wkoll biex tissaħħaħ il-
kompetittività tal-industrija Ewropea tal-
ikel.

Se jkunu indirizzati l-ħtiġijiet nutrizzjonali 
u l-impatt tal-ikel fuq il-funzjonijiet 
fiżjoloġiċi, prestazzjoni fiżika u mentali kif 
ukoll ir-rabtiet bejn id-dieta, tixjiħ, mard u 
disturb kroniku u mudelli tad-dieta. Se 
tiżdied in-nutrizzjoni ta’ kwalità u tajba 
billi jiġu investigati u mtejba komposti 
tajba fil-pjanti (eż. metaboliti sekondarji) 
u l-istatus ta’ saħħa tal-pjanti kkultivati.
Se jkunu identifikati s-soluzzjonijiet u l-
innovazzjonijiet tad-dieti li jwasslu għal 
titjib fis-saħħa u l-benessri. Il-
kontaminazzjoni, riskji u esponiment tal-
kimika u dawk mikrobjali fuq l-ikel u l-
għalf se jiġu vvalutati, immonitorjati u 
ttraċċjati tul il-ktajjen ta’ provvista tal-ikel 
u tal-ilma tax-xorb mill-produzzjoni u ħżin 
għall-ipproċessar, ippakkjar, distribuzzjoni, 
forniment tal-ikel u preparazzjoni d-dar. L-
innovazzjonijiet fis-sikurezza tal-ikel, l-
għodod imtejba tal-komunikazzjoni tar-
riskju u l-istandards imtejba tas-sikurezza 
tal-ikel se jwasslu għal tisħiħ tal-fiduċja 
tal-konsumatur fl-Ewropa. Standards 
globali mtejba tas-sikurezza tal-ikel se 
jgħinu wkoll biex tissaħħaħ il-
kompetittività tal-industrija Ewropea tal-
ikel.

Or. en

Emenda 704
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-–ħtiġijiet għall-industrija tal-ikel u l-
għalf sabiex ilaħħqu mal-bidla tas-soċjetà, 
dik ambjentali, klimatika u ekonomika 
minn livell lokali għal dak globali se jiġu 
indirizzati fl-istadji kollha tal-katina ta’ 
produzzjoni tal-ikel u l-għalf, inkluż id-
disinn tal-ikel, l-ipproċessar, l-ippakkjar, 
kontroll tal-proċess, tnaqqis tal-iskart, 
valorizzazzjoni tal-prodotti sekondarji u l-
użu jew rimi sikur tal-prodotti sekondarji 
tal-annimali. Se jiġu ġġenerati proċessi 
innovattivi u sostenibbli li jużaw ir-riżorsi 
b’effiċjenza, u l-prodotti diversifikati, 
siguri, affordabbli u ta’ kwalità għolja . 
Dan għandu jsaħħaħ il-potenzjal ta' 
innovazzjoni tal-katina Ewropea ta' 
provvista tal-ikel, jtejjeb il-kompetittività 
tagħha, joħloq tkabbir ekonomiku u l-
impjiegi u jippermetti lill-industrija 
Ewropea tal-ikel li tadatta għall-bidliet. 
Aspetti oħra li għandhom jiġu indirizzati 
huma t-traċċabiltà, loġistika u servizzi, 
fatturi soċjoekonomiċi, ir-reżiljenza tal-
katina tal-ikel kontra r-riskji ambjentali u 
klimatiċi, u l-limitazzjoni tal-impatti 
negattivi fuq l-attivitajiet tal-katina tal-ikel 
u tad-dieti li jinbidlu u s-sistemi ta' 
produzzjoni fuq l-ambjent.

Hija biss sistema ta' produzzjoni 
sostenibbli li tista' tkun kompetittiva fit-
tul. Il-ħtiġijiet għall-industrija tal-ikel u l-
għalf sabiex ilaħħqu mal-bidla tas-soċjetà, 
dik ambjentali, klimatika u ekonomika 
minn livell lokali għal dak globali se jiġu 
indirizzati fl-istadji kollha tal-katina ta’ 
produzzjoni tal-ikel u l-għalf, inkluż id-
disinn tal-ikel, l-ipproċessar, l-ippakkjar, 
kontroll tal-proċess, tnaqqis tal-iskart, 
valorizzazzjoni tal-prodotti sekondarji u l-
użu jew rimi sikur tal-prodotti sekondarji 
tal-annimali. Se jiġu ġġenerati proċessi 
innovattivi u sostenibbli li jużaw ir-riżorsi 
b’effiċjenza, u l-prodotti diversifikati, 
siguri, tajbin għas-saħħa, affordabbli u ta’ 
kwalità għolja, filwaqt li jitqies li l-kunċett 
tal-affordabbiltà għandu jkopri l-
esternalitajiet tas-sistema, inkluż il-kost 
għall-kontribwenti permezz tal-kost tal-
impatti ambjentali u fuq is-saħħa 
pubblika. Dan għandu jsaħħaħ il-potenzjal 
ta' innovazzjoni tal-katina Ewropea ta' 
provvista tal-ikel, jtejjeb il-kompetittività 
tagħha, joħloq tkabbir ekonomiku u l-
impjiegi u jippermetti lill-industrija 
Ewropea tal-ikel li tadatta għall-bidliet. 
Aspetti oħra li għandhom jiġu indirizzati 
huma t-traċċabiltà, loġistika u servizzi, 
fatturi soċjoekonomiċi, ir-reżiljenza tal-
katina tal-ikel kontra r-riskji ambjentali u 
klimatiċi, u l-eliminazzjoni tal-impatti 
negattivi fuq l-attivitajiet tal-katina tal-ikel 
u tad-dieti li jinbidlu u s-sistemi ta' 
produzzjoni fuq l-ambjent.

Or. en

Emenda 705
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jkunu indirizzati l-ħtiġijiet nutrizzjonali 
u l-impatt tal-ikel fuq il-funzjonijiet 
fiżjoloġiċi, prestazzjoni fiżika u mentali kif 
ukoll ir-rabtiet bejn id-dieta, tixjiħ, mard u 
disturb kroniku u mudelli tad-dieta. Se 
jkunu identifikati s-soluzzjonijiet u l-
innovazzjonijiet tad-dieti li jwasslu għal 
titjib fis-saħħa u l-benessri. Il-
kontaminazzjoni, riskji u esponiment tal-
kimika u dawk mikrobjali fuq l-ikel u l-
għalf se jiġu vvalutati, immonitorjati u 
ttraċċjati tul il-ktajjen ta’ provvista tal-ikel 
u tal-ilma tax-xorb mill-produzzjoni u ħżin 
għall-ipproċessar, ippakkjar, distribuzzjoni, 
forniment tal-ikel u preparazzjoni d-dar. L-
innovazzjonijiet fis-sikurezza tal-ikel, l-
għodod imtejba tal-komunikazzjoni tar-
riskju u l-istandards imtejba tas-sikurezza 
tal-ikel se jwasslu għal tisħiħ tal-fiduċja 
tal-konsumatur fl-Ewropa. Standards 
globali mtejba tas-sikurezza tal-ikel se 
jgħinu wkoll biex tissaħħaħ il-
kompetittività tal-industrija Ewropea tal-
ikel.

Se jkunu indirizzati l-ħtiġijiet nutrizzjonali 
u l-impatt tal-ikel fuq il-funzjonijiet 
fiżjoloġiċi, prestazzjoni fiżika u mentali kif 
ukoll ir-rabtiet bejn id-dieta, tixjiħ, mard u 
disturb kroniku u mudelli tad-dieta. Se 
tiżdied in-nutrizzjoni ta’ kwalità u tajba 
billi jiġu investigati u mtejba komposti 
tajba fil-pjanti (eż. metaboliti sekondarji) 
u l-istatus ta’ saħħa tal-pjanti kkultivati. 
Se jkunu identifikati s-soluzzjonijiet u l-
innovazzjonijiet tad-dieti li jwasslu għal 
titjib fis-saħħa u l-benessri. Il-
kontaminazzjoni, riskji u esponiment tal-
kimika u dawk mikrobjali fuq l-ikel u l-
għalf se jiġu vvalutati, immonitorjati u 
ttraċċjati tul il-ktajjen ta’ provvista tal-ikel 
u tal-ilma tax-xorb mill-produzzjoni u ħżin 
għall-ipproċessar, ippakkjar, distribuzzjoni, 
forniment tal-ikel u preparazzjoni d-dar. L-
innovazzjonijiet fis-sikurezza tal-ikel, l-
għodod imtejba tal-komunikazzjoni tar-
riskju u l-istandards imtejba tas-sikurezza 
tal-ikel se jwasslu għal tisħiħ tal-fiduċja 
tal-konsumatur fl-Ewropa. Standards 
globali mtejba tas-sikurezza tal-ikel se 
jgħinu wkoll biex tissaħħaħ il-
kompetittività tal-industrija Ewropea tal-
ikel.

Or. en

Emenda 706
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.2.3. Industrija agroalimentari sostenibbli 
u kompetittiva

2.2.3. Industrija agroalimentari sostenibbli, 
affordabbli u kompetittiva
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Or. en

Emenda 707
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-–ħtiġijiet għall-industrija tal-ikel u l-
għalf sabiex ilaħħqu mal-bidla tas-soċjetà, 
dik ambjentali, klimatika u ekonomika 
minn livell lokali għal dak globali se jiġu 
indirizzati fl-istadji kollha tal-katina ta’ 
produzzjoni tal-ikel u l-għalf, inkluż id-
disinn tal-ikel, l-ipproċessar, l-ippakkjar, 
kontroll tal-proċess, tnaqqis tal-iskart, 
valorizzazzjoni tal-prodotti sekondarji u l-
użu jew rimi sikur tal-prodotti sekondarji 
tal-annimali. Se jiġu ġġenerati proċessi 
innovattivi u sostenibbli li jużaw ir-riżorsi 
b’effiċjenza, u l-prodotti diversifikati, 
siguri, affordabbli u ta’ kwalità għolja . 
Dan għandu jsaħħaħ il-potenzjal ta' 
innovazzjoni tal-katina Ewropea ta' 
provvista tal-ikel, jtejjeb il-kompetittività 
tagħha, joħloq tkabbir ekonomiku u l-
impjiegi u jippermetti lill-industrija 
Ewropea tal-ikel li tadatta għall-bidliet. 
Aspetti oħra li għandhom jiġu indirizzati 
huma t-traċċabiltà, loġistika u servizzi, 
fatturi soċjoekonomiċi, ir-reżiljenza tal-
katina tal-ikel kontra r-riskji ambjentali u 
klimatiċi, u l-limitazzjoni tal-impatti 
negattivi fuq l-attivitajiet tal-katina tal-ikel 
u tad-dieti li jinbidlu u s-sistemi ta' 
produzzjoni fuq l-ambjent.

Il-ħtiġijiet għall-industrija tal-ikel u l-għalf 
sabiex ilaħħqu mal-bidla tas-soċjetà, dik 
ambjentali, klimatika u ekonomika minn 
livell lokali għal dak globali se jiġu 
indirizzati fl-istadji kollha tal-katina ta’ 
produzzjoni tal-ikel u l-għalf, inklużi l-
produzzjoni agrikola, id-disinn tal-ikel, l-
ipproċessar, l-ippakkjar, kontroll tal-
proċess, tnaqqis tal-iskart, valorizzazzjoni 
tal-prodotti sekondarji u l-użu jew rimi 
sikur tal-prodotti sekondarji tal-annimali. 
Se jiġu ġġenerati proċessi innovattivi u 
sostenibbli li jużaw ir-riżorsi b’effiċjenza, 
u l-prodotti diversifikati, siguri, affordabbli 
u ta’ kwalità għolja . Dan għandu jsaħħaħ 
il-potenzjal ta' innovazzjoni tal-katina 
Ewropea ta' provvista tal-ikel, jtejjeb il-
kompetittività tagħha, joħloq tkabbir 
ekonomiku u l-impjiegi u jippermetti lill-
industrija Ewropea tal-ikel li tadatta għall-
bidliet. Aspetti oħra li għandhom jiġu 
indirizzati huma t-traċċabiltà, loġistika u 
servizzi, fatturi soċjoekonomiċi, ir-
reżiljenza tal-katina tal-ikel kontra r-riskji 
ambjentali u klimatiċi, u l-limitazzjoni tal-
impatti negattivi fuq l-attivitajiet tal-katina 
tal-ikel u tad-dieti li jinbidlu u s-sistemi ta' 
produzzjoni fuq l-ambjent.

Or. en

Emenda 708
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-–ħtiġijiet għall-industrija tal-ikel u l-
għalf sabiex ilaħħqu mal-bidla tas-soċjetà, 
dik ambjentali, klimatika u ekonomika 
minn livell lokali għal dak globali se jiġu 
indirizzati fl-istadji kollha tal-katina ta’ 
produzzjoni tal-ikel u l-għalf, inkluż id-
disinn tal-ikel, l-ipproċessar, l-ippakkjar, 
kontroll tal-proċess, tnaqqis tal-iskart, 
valorizzazzjoni tal-prodotti sekondarji u l-
użu jew rimi sikur tal-prodotti sekondarji 
tal-annimali. Se jiġu ġġenerati proċessi 
innovattivi u sostenibbli li jużaw ir-riżorsi 
b’effiċjenza, u l-prodotti diversifikati, 
siguri, affordabbli u ta’ kwalità għolja . 
Dan għandu jsaħħaħ il-potenzjal ta' 
innovazzjoni tal-katina Ewropea ta' 
provvista tal-ikel, jtejjeb il-kompetittività 
tagħha, joħloq tkabbir ekonomiku u l-
impjiegi u jippermetti lill-industrija 
Ewropea tal-ikel li tadatta għall-bidliet. 
Aspetti oħra li għandhom jiġu indirizzati 
huma t-traċċabiltà, loġistika u servizzi, 
fatturi soċjoekonomiċi, ir-reżiljenza tal-
katina tal-ikel kontra r-riskji ambjentali u 
klimatiċi, u l-limitazzjoni tal-impatti 
negattivi fuq l-attivitajiet tal-katina tal-ikel 
u tad-dieti li jinbidlu u s-sistemi ta' 
produzzjoni fuq l-ambjent.

Il-ħtiġijiet għall-industrija tal-ikel u l-għalf 
sabiex ilaħħqu mal-bidla tas-soċjetà, dik 
ambjentali, klimatika u ekonomika minn 
livell lokali għal dak globali se jiġu 
indirizzati fl-istadji kollha tal-katina ta’ 
produzzjoni tal-ikel u l-għalf, inklużi l-
produzzjoni agrikola, id-disinn tal-ikel, l-
ipproċessar, l-ippakkjar, kontroll tal-
proċess, tnaqqis tal-iskart, valorizzazzjoni 
tal-prodotti sekondarji u l-użu jew rimi 
sikur tal-prodotti sekondarji tal-annimali. 
Se jiġu ġġenerati proċessi innovattivi u 
sostenibbli li jużaw ir-riżorsi b’effiċjenza, 
u l-prodotti diversifikati, siguri, affordabbli 
u ta’ kwalità għolja . Dan għandu jsaħħaħ 
il-potenzjal ta' innovazzjoni tal-katina 
Ewropea ta' provvista tal-ikel, jtejjeb il-
kompetittività tagħha, joħloq tkabbir 
ekonomiku u l-impjiegi u jippermetti lill-
industrija Ewropea tal-ikel li tadatta għall-
bidliet. Aspetti oħra li għandhom jiġu 
indirizzati huma t-traċċabiltà, loġistika u 
servizzi, fatturi soċjoekonomiċi, ir-
reżiljenza tal-katina tal-ikel kontra r-riskji 
ambjentali u klimatiċi, u l-limitazzjoni tal-
impatti negattivi fuq l-attivitajiet tal-katina 
tal-ikel u tad-dieti li jinbidlu u s-sistemi ta' 
produzzjoni fuq l-ambjent.

Or. en

Emenda 709
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-–ħtiġijiet għall-industrija tal-ikel u l-
għalf sabiex ilaħħqu mal-bidla tas-soċjetà, 

Il-ħtiġijiet għall-industrija tal-ikel u l-għalf 
sabiex ilaħħqu mal-bidla tas-soċjetà, dik 
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dik ambjentali, klimatika u ekonomika 
minn livell lokali għal dak globali se jiġu 
indirizzati fl-istadji kollha tal-katina ta’ 
produzzjoni tal-ikel u l-għalf, inkluż id-
disinn tal-ikel, l-ipproċessar, l-ippakkjar, 
kontroll tal-proċess, tnaqqis tal-iskart, 
valorizzazzjoni tal-prodotti sekondarji u l-
użu jew rimi sikur tal-prodotti sekondarji 
tal-annimali. Se jiġu ġġenerati proċessi 
innovattivi u sostenibbli li jużaw ir-riżorsi 
b’effiċjenza, u l-prodotti diversifikati, 
siguri, affordabbli u ta’ kwalità għolja . 
Dan għandu jsaħħaħ il-potenzjal ta' 
innovazzjoni tal-katina Ewropea ta' 
provvista tal-ikel, jtejjeb il-kompetittività 
tagħha, joħloq tkabbir ekonomiku u l-
impjiegi u jippermetti lill-industrija 
Ewropea tal-ikel li tadatta għall-bidliet. 
Aspetti oħra li għandhom jiġu indirizzati 
huma t-traċċabiltà, loġistika u servizzi, 
fatturi soċjoekonomiċi, ir-reżiljenza tal-
katina tal-ikel kontra r-riskji ambjentali u 
klimatiċi, u l-limitazzjoni tal-impatti 
negattivi fuq l-attivitajiet tal-katina tal-ikel 
u tad-dieti li jinbidlu u s-sistemi ta' 
produzzjoni fuq l-ambjent.

ambjentali, klimatika u ekonomika minn 
livell lokali għal dak globali se jiġu 
indirizzati fl-istadji kollha tal-katina ta’ 
produzzjoni tal-ikel u l-għalf, inklużi l-
produzzjoni agrikola, id-disinn tal-ikel, l-
ipproċessar, l-ippakkjar, kontroll tal-
proċess, tnaqqis tal-iskart, valorizzazzjoni 
tal-prodotti sekondarji u l-użu jew rimi 
sikur tal-prodotti sekondarji tal-annimali. 
Se jiġu ġġenerati proċessi innovattivi u 
sostenibbli li jużaw ir-riżorsi b’effiċjenza, 
u l-prodotti diversifikati, siguri, affordabbli 
u ta’ kwalità għolja . Dan għandu jsaħħaħ 
il-potenzjal ta' innovazzjoni tal-katina 
Ewropea ta' provvista tal-ikel, jtejjeb il-
kompetittività tagħha, joħloq tkabbir 
ekonomiku u l-impjiegi u jippermetti lill-
industrija Ewropea tal-ikel li tadatta għall-
bidliet. Aspetti oħra li għandhom jiġu 
indirizzati huma t-traċċabiltà, loġistika u 
servizzi, fatturi soċjoekonomiċi, ir-
reżiljenza tal-katina tal-ikel kontra r-riskji 
ambjentali u klimatiċi, u l-limitazzjoni tal-
impatti negattivi fuq l-attivitajiet tal-katina 
tal-ikel u tad-dieti li jinbidlu u s-sistemi ta' 
produzzjoni fuq l-ambjent.

Or. en

Emenda 710
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.2.3a. Bijoteknoloġija applikata għall-
agrikoltura
Il-produzzjoni ta' prodotti tal-ikel b'valur 
miżjud għoli bl-użu ta' għodda 
teknoloġika tradizzjonali u ġdida (ikel 
funzjonali, uċuħ tar-raba' aktar effiċjenti) 
u l-iżvilupp ta' teknoloġiji alternattivi 
għall-OĠM. Il-bijoteknoloġija applikata 
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għall-ikel u l-agrikoltura ("ħadra") 
għandha wkoll rwol essenzjali bħala 
magna ta' settur importanti ħafna fl-
Unjoni. Il-bijoteknoloġija tal-pjanti 
tintuża, fost applikazzjonijiet oħra, biex 
ittejjeb ir-rendiment tal-uċuħ tar-raba', 
tagħmilhom reżistenti għall-istressijiet 
bijotiċi u abijotiċi, ittejjeb il-karatteristiċi 
tal-ikel u tiżviluppa ikel aħjar għas-saħħa.

Or. en

Emenda 711
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 1 – punt 2.3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.3. L-isfruttar tal-potenzjal tar-riżorsi 
akkwatiċi ħajjin

2.3. L-isfruttar tal-potenzjal tas-sajd, l-
akkwakultura u l-bijoteknoloġiji tal-baħar

Or. en

Emenda 712
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Waħda mill-karatteristiċi prinċipali tar-
riżorsi akkwatiċi ħajjin hija li dawn huma 
rinnovabbli u l-isfruttar sostenibbli 
tagħhom jiddependi fuq għarfien fid-dettall 
u grad għoli ta’ kwalità u produttività tal-
ekosistemi akwatiċi. L-objettiv ġenerali 
huwa li jiġu sfruttati r-riżorsi akkwatiċi 
ħajjin b’mod sostenibbli sabiex jiġu 
mmassimizzati l-benefiċċji/dħul mill-
oċeani u ibħra tal-Ewropa. Dan jinkludi l-

Waħda mill-karatteristiċi prinċipali tar-
riżorsi akkwatiċi ħajjin hija li dawn huma 
rinnovabbli u l-isfruttar sostenibbli 
tagħhom jiddependi fuq għarfien fid-dettall 
u grad għoli ta’ kwalità u produttività fit-
tul tal-ekosistemi akkwatiċi. L-objettiv 
ġenerali huwa li jiġu sfruttati r-riżorsi 
akkwatiċi ħajjin b’mod sostenibbli sabiex 
jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet soċjali, jingħataw 
benefiċċji/dħul ekonomiċi mill-oċeani u 
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ħtieġa li tiġi ottimizzata l-kontribuzzjoni 
sostenibbli tas-sajd u akkwakultura għas-
sigurtà tal-ikel fil-kuntest tal-ekonomija 
globali li titnaqqas id-dipendenza qawwija 
tal-UE fuq l-importazzjonijiet tal-frott tal-
baħar (madwar 60 % tat-total tal-konsum 
ta’ frott tal-baħar Ewropew jiddependi fuq 
l-importazzjoni u l-UE hija l-ikbar 
importatriċi fid-dinja tal-prodotti tas-sajd),
u li l-bijoteknoloġiji tal-baħar sabiex 
tingħata spinta lit-tkabbir ‘blu’. Skont l-
oqfsa attwali tal-politika, l-attivitajiet ta’ 
riċerka se jsostnu l-approċċ tal-ekosistema 
għal ġestjoni u sfruttar tar-riżorsi naturali, 
u l-‘iżvilupp ekoloġiku' tas-setturi involuti.

ibħra tal-Ewropa, filwaqt li jitħarsu l-
bijodiversità u s-servizzi ekosistemiċi u tiġi 
konservata l-bażi tar-riżorsi. Dan jinkludi 
l-ħtieġa li tiġi ottimizzata l-kontribuzzjoni 
sostenibbli tas-sajd u akkwakultura għas-
sigurtà tal-ikel fil-kuntest tal-ekonomija 
globali li titnaqqas id-dipendenza qawwija 
tal-UE fuq l-importazzjonijiet tal-frott tal-
baħar (madwar 60 % tat-total tal-konsum 
ta’ frott tal-baħar Ewropew jiddependi fuq 
l-importazzjoni u l-UE hija l-ikbar 
importatriċi fid-dinja tal-prodotti tas-sajd.
Ifisser ukoll it-tmiem tas-sajd żejjed 
sabiex jerġgħu jiżdiedu l-istokkijiet tal-ħut 
billi jinżammu 'l fuq mil-livelli li jistgħu 
jipproduċu l-ogħla rendiment sostenibbli.
Skont l-oqfsa attwali tal-politika, l-
attivitajiet ta’ riċerka se jsostnu l-approċċ 
tal-ekosistema għal ġestjoni u sfruttar tar-
riżorsi naturali, u l-‘iżvilupp ekoloġiku' tas-
setturi involuti, bl-involviment attiv tas-
sajjieda, ix-xjentisti, is-soċjetà ċivili u 
partijiet interessati oħra.

Or. en

Emenda 713
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.3 – punt 2.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Politika Komuni tas-Sajd ġdida, id-
Direttiva Qafas dwar l-Istrateġija 
Marittima u l-Istrateġija tal-Unjoni dwar l-
Bijodiversità jesiġu sajd Ewropew li jkun 
iktar sostenibbli, kompetittiv, u li jħares l-
ambjent. Iċ-ċaqliq lejn approċċ tal-
ekosistema għal ġestjoni tas-sajd se jesiġi 
għarfien dettaljat tal-ekosistemi tal-baħar. 
Għarfien, għodod u mudelli ġodda se jiġu 
żviluppati sabiex itejbu l-fehim dwar dak li 
jagħmel l-ekosistemi tal-baħar tajbin għas-

Il-Politika Komuni tas-Sajd ġdida, id-
Direttiva Qafas dwar l-Istrateġija 
Marittima u l-Istrateġija tal-Unjoni dwar l-
Bijodiversità jesiġu sajd Ewropew li jkun 
iktar sostenibbli, kompetittiv, u li jħares l-
ambjent. Illum, 80% tal-istokk tal-ħut 
huwa sfruttat iżżejjed jew naqas ħafna. Iċ-
ċaqliq lejn approċċ tal-ekosistema għal 
ġestjoni tas-sajd se jesiġi għarfien dettaljat 
tal-ekosistemi tal-baħar u żieda mill-ġdid 
fl-istokkijiet tal-ħut billi jinżammu 'l fuq 
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saħħa u produttivi u sabiex jiġi evalwat u 
mitigat l-impatt tas-sajd fuq l-ekosistemi 
tal-baħar (inkluż il-baħar fond). Se jiġu 
żviluppati strateġiji ġodda tal-ħsad li 
jipprovdu servizzi lis-soċjetà filwaqt li 
jinżammu ekosistemi tal-baħar 
b'saħħithom. Se jitkejlu l-effetti 
soċjoekonomiċi tal-alternattivi ta' ġestjoni. 
L-effetti u adattament għat-tibdiliet 
ambjentali, inkluż it-tibdil fil-klima, se jiġu 
investigati wkoll flimkien mal-għodod 
ġodda ta’ ġestjoni sabiex jiġu indirizzati r-
riskji u l-inċertezzi. L-attivitajiet se 
jappoġġaw ir-riċerka dwar il-bijoloġija, 
ġenetika u dinamika tal-popolazzjonijiet 
tal-ħut, dwar ir-rwol ta’ speċi prinċipali fl-
ekosistemi, dwar l-attivitajiet tas-sajd u l-
monitoraġġ tagħhom, dwar l-imġiba tas-
settur tas-sajd u l-adattament għas-swieq 
ġodda, pereżempju l-ekotikkettar fuq l-
involviment tal-industrija tas-sajd fit-tfassil 
tad-deċiżjoni. Se jiġu indirizzati wkoll l-
użu maqsum tal-ispazju marittimu ma’ 
attivitajiet oħra, b’mod partikolari ż-żona 
kostali, u l-impatt soċjoekonomiku tiegħu.

mil-livelli li jistgħu jipproduċu l-ogħla 
rendiment sostenibbli. Għarfien, għodod u 
mudelli ġodda se jiġu żviluppati sabiex 
itejbu l-fehim dwar dak li jagħmel l-
ekosistemi tal-baħar tajbin għas-saħħa u 
produttivi u sabiex jiġi evalwat u mitigat l-
impatt tas-sajd fuq l-ekosistemi tal-baħar 
(inkluż il-baħar fond). Se jiġu żviluppati 
strateġiji ġodda sostenibbli tal-ħsad li 
jipprovdu servizzi lis-soċjetà filwaqt li 
jinżammu ekosistemi tal-baħar 
b'saħħithom. Se jitkejlu l-effetti 
soċjoekonomiċi u ekoloġiċi tal-alternattivi 
ta' ġestjoni. L-effetti u adattament għat-
tibdiliet ambjentali, inkluż it-tibdil fil-
klima, se jiġu investigati wkoll flimkien 
mal-għodod ġodda ta’ ġestjoni sabiex jiġu 
indirizzati r-riskji u l-inċertezzi. L-
attivitajiet se jappoġġaw ir-riċerka dwar il-
bijoloġija, ġenetika u dinamika tal-
popolazzjonijiet tal-ħut, dwar ir-rwol ta’ 
speċi prinċipali fl-ekosistemi, dwar l-
attivitajiet tas-sajd u l-monitoraġġ 
tagħhom, dwar l-imġiba tas-settur tas-sajd 
u l-adattament għas-swieq ġodda, 
pereżempju l-ekotikkettar fuq l-
involviment tal-industrija tas-sajd fit-tfassil 
tad-deċiżjoni. Se jiġu indirizzati wkoll l-
użu maqsum tal-ispazju marittimu ma’ 
attivitajiet oħra, b’mod partikolari ż-żona 
kostali, u l-impatt soċjoekonomiku tiegħu.

Or. en

Emenda 714
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.3 – punt 2.3.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.3.2. L-iżvilupp ta’ akkwakultura 
Ewropea li hija kompetittiva

2.3.2. L-iżvilupp ta’ akkwakultura 
Ewropea li hija sostenibbli u kompetittiva
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Or. en

Emenda 715
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.3 – punt 2.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-akkwakultura għandha potenzjal ogħli
għall-iżvilupp ta’ prodotti sikuri, tajba 
għas-saħħa u kompetittivi mfassla għall-
ħtiġijiet u preferenzi tal-konsumatur kif 
ukoll għal servizzi ambjentali 
(bijorimedjazzjoni, ġestjoni tal-art u l-ilma, 
eċċ) u l-produzzjoni tal-enerġija iżda 
teħtieġ li tkun realizzata bis-sħiħ ġewwa l-
Ewropa. L-għarfien u t-teknoloġiji se jkunu 
msaħħa fl-aspetti kollha tad-
domestikazzjoni tal-ispeċi stabbiliti u d-
diversifikazzjoni għall-ispeċi ġodda filwaqt 
li jitqiesu l-interazzjonijiet bejn l-
akkwakultura u l-ekosistemi akkwatiċi, u l-
effetti tat-tibdil fil-klima u kif is-settur 
jista' jadatta għalihom. L-innovazzjoni se 
tkun ukoll promossa għall-produzzjoni 
sostenibbli fiż-żona interna, fuq il-kosta u 
lil hinn mill-kosta. Se ssir enfasi ukoll fuq 
il-fehim tad-dimensjonijiet soċjali u 
ekonomiċi tas-settur sabiex tiġi sostnuta l-
produzzjoni kosteffiċjenti u effiċjenti fl-
użu tal-enerġija li tissodisfa d-domanda
tas-suq u tal-konsumatur, filwaqt li jiġu 
żgurati kompetittività u prospetti attraenti 
għall-investituri u produtturi.

L-akkwakultura sostenibbli għandha 
potenzjal għall-iżvilupp ta’ prodotti sikuri, 
tajba għas-saħħa u kompetittivi mfassla 
għall-ħtiġijiet u preferenzi tal-konsumatur 
kif ukoll għal servizzi ambjentali 
(bijorimedjazzjoni, ġestjoni tal-art u l-ilma, 
eċċ) u l-produzzjoni tal-enerġija iżda 
teħtieġ li tkun realizzata bis-sħiħ ġewwa l-
Ewropa. L-għarfien u t-teknoloġiji se jkunu 
msaħħa fl-aspetti kollha tad-
domestikazzjoni tal-ispeċi stabbiliti u d-
diversifikazzjoni għall-ispeċi ġodda filwaqt 
li jiġu limitati l-impatti ambjentali tal-
interazzjonijiet bejn l-akkwakultura u l-
ekosistemi akkwatiċi, u l-effetti tat-tibdil 
fil-klima u kif is-settur jista' jadatta 
għalihom. L-innovazzjoni se tkun ukoll 
promossa għall-produzzjoni sostenibbli fiż-
żona interna, fuq il-kosta u lil hinn mill-
kosta. Se ssir enfasi ukoll fuq il-fehim tad-
dimensjonijiet ambjentali, soċjali u 
ekonomiċi tas-settur sabiex tiġi sostnuta l-
produzzjoni b'impatt ambjentali baxx, 
kosteffiċjenti u effiċjenti fl-użu tal-enerġija 
li tissodisfa l-ħtiġijiet tas-suq u tal-
konsumatur, filwaqt li jiġu żgurati 
kompetittività fit-tul u prospetti attraenti 
għall-investituri u produtturi.

Or. en

Emenda 716
Nuno Teixeira
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.3 – punt 2.3.3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.3.3. Spinta lill-innovazzjoni fis-settur tal-
baħar permezz tal-bijoteknoloġija

2.3.3. Spinta lill-innovazzjoni fis-settur tal-
baħar permezz tal-bijoteknoloġija u l-
ħarsien tal-bijodiversità

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Il-ħarsien tal-bijodiversità huwa prijorità ewlenija oħra flimkien mal-prijorità msemmija.

Emenda 717
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.3 – punt 2.3.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iktar minn 90 % tal-bijodiversità tal-baħar 
tibqa' mhux esplorata, u toffri potenzjal 
enormi għall-iskoperta ta’ speċi u 
applikazzjonijiet ġodda fil-qasam tal-
bijoteknoloġiji tal-baħar, li huwa prevista 
illi tiġġenera 10 % ta' tkabbir annwali għal 
dan is-settur. L-appoġġ se jingħata sabiex 
jiġi esplorat u sfruttat iktar il-potenzjal 
kbir offrut mill-bijodiversità tal-baħar u l-
bijomassa akkwatika sabiex jinħolqu 
proċessi, prodotti u servizzi innovattivi 
ġodda fuq is-swieq b'applikazzjonijiet 
potenzjali f'setturi li jinkludu l-industriji 
kimiċi u tal-materjali, il-farmaċewtika, is-
sajd u l-akkwakultura, il-provvista tal-
enerġija u l-kożmetika.

Iktar minn 90 % tal-bijodiversità tal-baħar 
tibqa' mhux esplorata, u toffri potenzjal 
enormi għall-iskoperta ta’ speċi u 
applikazzjonijiet ġodda fil-qasam tal-
bijoteknoloġiji tal-baħar, li huwa prevista 
illi tiġġenera 10 % ta' tkabbir annwali għal 
dan is-settur. L-appoġġ se jingħata sabiex 
jiġi esplorat iktar il-potenzjal kbir offrut 
mill-bijodiversità tal-baħar u l-bijomassa 
akkwatika sabiex jinħolqu proċessi, 
prodotti u servizzi innovattivi u sostenibbli
fuq is-swieq b'applikazzjonijiet potenzjali 
f'setturi li jinkludu l-industriji kimiċi u tal-
materjali, il-farmaċewtika, is-sajd u l-
akkwakultura, il-provvista tal-enerġija u l-
kożmetika. Għandhom jiġu kkunsidrati 
b’attenzjoni l-preokkupazzjonijiet rigward 
l-ambjent minħabba l-użu tal-
bijoteknoloġija f’ekosistemi tal-baħar 
miftuħin.
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Or. en

Emenda 718
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv ġenerali huwa li tiġi aċċellerata 
l-konverzjoni tal-industriji Ewropej 
ibbażati fuq il-fossili għal industriji 
b’livelli baxxi ta’ emissjonijiet ta’ 
karbonju, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u 
sostenibbli. Ir-riċerka u l-innovazzjoni se 
jipprovdu l-mezzi biex titnaqqas id-
dipendenza tal-Unjoni fuq fjuwils fossili u 
jikkontribwixxu għall-ksib tal-miri tal-
politika ta’ Enerġija u tat-tibdil fil-klima 
għall-2020 (10 % tal-fjuwils tat-trasport 
minn sorsi rinnovabbli u tnaqqis ta’ 20 % 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra). L-
istimi jikkonkludu li ċaqliq favur materja 
prima bijoloġika u metodi ta’ ipproċessar 
bijoloġiku jistgħu jiffrankaw sal-
ekwivalenti ta' 2.5 biljun tunnellata ta’ CO2
kull sena sal-2030, b'żieda qawwija fis-
swieq għall-materja prima b'bażi bijoloġika 
u prodotti ġodda tal-konsumatur. Il-ħsad ta' 
dawn l-elementi potenzjali jesiġi il-bini ta' 
bażi ta’ għarfien wiesgħa u l-iżvilupp ta’ 
(bijo)teknoloġiji rilevanti, bl-iffukar 
prinċipalment fuq tliet elementi essenzjali: 
a) trasformazzjoni tal-proċessi attwali 
bbażati fuq il-fossili f'dawk ibbażati fuq 
bijoteknoloġija effiċjenti fl-enerġija; b) 
stabbiliment ta’ ktajjen ta' provvista 
affidabbli u xierqa ta’ flussi ta’ bijomassa
u skart u network wiesa’ ta’ bijoraffineriji 
madwar l-Ewropa; u ċ) appoġġ għall-
iżvilupp tas-suq għall-prodotti u proċessi 
b'bażi bijoloġika. Se jiġu mħarsa s-sinerġiji 
mal-objettiv speċifiku tat-‘Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali’.

L-objettiv ġenerali huwa li tiġi aċċellerata 
l-konverzjoni tal-industriji Ewropej 
ibbażati fuq il-fossili għal industriji 
b’livelli baxxi ta’ emissjonijiet ta’ 
karbonju, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u 
sostenibbli. Ir-riċerka u l-innovazzjoni se 
jipprovdu l-mezzi biex titnaqqas id-
dipendenza tal-Unjoni fuq fjuwils fossili u 
jikkontribwixxu għall-ksib tal-miri tal-
politika ta’ Enerġija u tat-tibdil fil-klima 
għall-2020 (10 % tal-fjuwils tat-trasport 
minn sorsi rinnovabbli u tnaqqis ta’ 20 % 
tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra). L-
istimi jikkonkludu li ċaqliq favur materja 
prima bijoloġika u metodi ta’ ipproċessar 
bijoloġiku jistgħu jiffrankaw sal-
ekwivalenti ta' 2.5 biljun tunnellata ta’ CO2
kull sena sal-2030, b'żieda qawwija fis-
swieq għall-materja prima b'bażi bijoloġika 
u prodotti ġodda tal-konsumatur. Il-ħsad ta' 
dawn l-elementi potenzjali jesiġi il-bini ta' 
bażi ta’ għarfien wiesgħa u l-iżvilupp ta’ 
(bijo)teknoloġiji rilevanti, bl-iffukar 
prinċipalment fuq tliet elementi essenzjali: 
a) trasformazzjoni tal-proċessi attwali 
bbażati fuq il-fossili f'dawk ibbażati fuq 
bijoteknoloġija effiċjenti fl-enerġija; b) 
stabbiliment ta’ ktajjen ta' provvista 
affidabbli, sostenibbli u iqsar ta’ flussi ta’ 
bijomassa u skart u network wiesa’ ta’ 
bijoraffineriji madwar l-Ewropa; u ċ) 
appoġġ għall-iżvilupp tas-suq għall-
prodotti u proċessi b'bażi bijoloġika. Se 
jiġu mħarsa s-sinerġiji mal-objettiv 
speċifiku tat-‘Tmexxija fit-Teknoloġiji 
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Abilitanti u Industrijali’.

Or. en

Emenda 719
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.4 – punt 2.4.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Progress kbir lejn industriji b'livell baxx ta' 
karbonju, b'użu effiċjenti tar-riżorsi u 
sostenibbli se jkunu appoġġati permezz tal-
iskoperta u l-isfruttar ta' riżorsi bijoloġiċi 
terrestri u akkwatiċi, filwaqt li 
timminimizza l-impatti ambjentali ħziena. 
Ghandhom jiġu ezaminati l-kompromessi 
potenzjali bejn l-użi differenti tal-
bijomassa. Se jiġu mmirati l-iżvilupp tal-
prodotti b'bażi bijoloġika u l-komposti 
bijoloġikament attivi għall-industriji u 
konsumaturi bi kwalitajiet, funzjonalitajiet 
ġodda u sostenibbiltà mtejba . Il-valur 
ekonomiku tar-riżorsi rinnovabbli, il-
bijoskart u l-prodotti sekondarji se jiġu 
mmassimizzati permezz tal-proċessi ġodda 
u li jużaw ir-riżorsi b’effiċjenza.

Progress kbir lejn industriji b'livell baxx ta' 
karbonju, b'użu effiċjenti tar-riżorsi u 
sostenibbli se jkunu appoġġati permezz tal-
iskoperta u l-isfruttar ta' riżorsi bijoloġiċi 
terrestri u akkwatiċi, filwaqt li jiġu 
eliminati l-impatti ambjentali ħziena. 
Ghandhom jiġu vvalutati b'attenzjoni l-
kompromessi potenzjali bejn l-użi 
differenti tal-bijomassa, filwaqt li jiġi 
żgurat, b'mod partikolari, li użijiet ġodda 
tal-bijomassa ma jipperikolawx il-
produzzjoni u s-sigurtà tal-ikel, mhux biss 
fl-Unjoni iżda anke f'pajjiżi li qed
jiżviluppaw, u ma jwasslux għal tibdil 
insostenibbli fl-użu tal-art jew għal 
prattiki ta' kkapparrament. Se jiġu 
mmirati l-iżvilupp tal-prodotti b'bażi 
bijoloġika u l-komposti bijoloġikament 
attivi għall-industriji u konsumaturi bi 
kwalitajiet, funzjonalitajiet ġodda u 
sostenibbiltà mtejba . Il-valur ekonomiku 
tar-riżorsi rinnovabbli, il-bijoskart u l-
prodotti sekondarji se jiġu mmassimizzati 
permezz tal-proċessi ġodda u li jużaw ir-
riżorsi b’effiċjenza.

Or. en

Emenda 720
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.4 – punt 2.4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet se jiġu appoġġati biex 
tingħata spinta lil prodotti b'bażi 
bijoloġika, l-intermedji u l-
bijoenerġija/bijofjuwils, li jiffukaw fil-
biċċa l-kbira fuq approċċ kaskata, bi 
prijoritizzazzjoni lill-ġenerazzjoni ta' 
prodotti ta' valur miżjud għoli. Se jiġu 
żviluppati strateġiji u teknoloġiji li 
jiżguraw provvista tal-materja prima. It-
titjib tad-diversi tipi tal-bijomassa għall-
użu fit-tieni u t-tielet ġenerazzjoni ta’ 
bijoraffineriji, inkluża l-forestrija, il-
bijoskart u prodotti industrijali sekondarji, 
se jgħinu jevitaw kunflitti tal-ikel/fjuwil u 
jappoġġa l-iżvilupp ekonomiku ta' oqsma 
rurali u kostali fl-Unjoni.

L-attivitajiet se jiġu appoġġati biex 
tingħata spinta lil prodotti b'bażi 
bijoloġika, l-intermedji u l-
bijoenerġija/bijofjuwils, li jiffukaw fil-
biċċa l-kbira fuq approċċ kaskata, bi 
prijoritizzazzjoni lill-ġenerazzjoni ta' 
prodotti ta' valur miżjud għoli. Se jiġu 
żviluppati strateġiji u teknoloġiji li 
jiżguraw provvista tal-materja prima. It-
titjib tad-disponibbiltà, tad-diversi tipi u 
tal-karatteristiċi tal-bijomassa għall-użu 
fit-tieni u t-tielet ġenerazzjoni ta’ 
bijoraffineriji, inklużi l-agrikoltura, l-
ortikoltura, il-forestrija, il-bijoskart u 
prodotti industrijali sekondarji, se jgħinu 
jevitaw kunflitti tal-ikel/fjuwil u jappoġġa 
l-iżvilupp ekonomiku ta' oqsma rurali u 
kostali fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 721
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.4 – punt 2.4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet se jiġu appoġġati biex 
tingħata spinta lil prodotti b'bażi 
bijoloġika, l-intermedji u l-
bijoenerġija/bijofjuwils, li jiffukaw fil-
biċċa l-kbira fuq approċċ kaskata, bi 
prijoritizzazzjoni lill-ġenerazzjoni ta' 
prodotti ta' valur miżjud għoli. Se jiġu 
żviluppati strateġiji u teknoloġiji li 
jiżguraw provvista tal-materja prima. It-
titjib tad-diversi tipi tal-bijomassa għall-
użu fit-tieni u t-tielet ġenerazzjoni ta’ 
bijoraffineriji, inkluża l-forestrija, il-

L-attivitajiet se jiġu appoġġati biex 
tingħata spinta lil prodotti b'bażi 
bijoloġika, l-intermedji u l-
bijoenerġija/bijofjuwils, li jiffukaw fil-
biċċa l-kbira fuq approċċ kaskata, bi 
prijoritizzazzjoni lill-ġenerazzjoni ta' 
prodotti ta' valur miżjud għoli. Se jiġu 
żviluppati strateġiji u teknoloġiji li 
jiżguraw provvista tal-materja prima. It-
titjib tad-disponibbiltà, il-firxa u l-
karatteristiċi tal-bijomassa għall-użu fit-
tieni u t-tielet ġenerazzjoni ta’ 
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bijoskart u prodotti industrijali sekondarji, 
se jgħinu jevitaw kunflitti tal-ikel/fjuwil u 
jappoġġa l-iżvilupp ekonomiku ta' oqsma 
rurali u kostali fl-Unjoni.

bijoraffineriji, inklużi l-agrikoltura, l-
ortikoltura, il-forestrija, il-bijoskart u 
prodotti industrijali sekondarji, se jgħinu 
jevitaw kunflitti tal-ikel/fjuwil u jappoġġa 
l-iżvilupp ekonomiku ta' oqsma rurali u 
kostali fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 722
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.4 – punt 2.4.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri orjentati lejn id-domanda se jiftħu 
swieq ġodda għall-innovazzjoni 
bijoteknoloġija. L-istandardizzazzjoni fuq 
livell tal-Unjoni u internazzjonali hija 
meħtieġa, fost oħrajn, għad-
determinazzjoni tal-kontenut b'bażi 
bijoloġika u l-funzjonalitajiet u l-
bijodegradabbiltà tal-prodott. Il-
metodoloġiji u l-approċċi għall-analiżi taċ-
ċiklu tal-ħajja jeħtieġu li jkunu żviluppati 
iktar u kontinwament adattati għall-avvanzi 
xjentifiċi u industrijali. L-attivitajiet ta’
riċerka li jappoġġaw l-istandardizzazzjoni 
tal-prodott u l-proċess u l-attivitajiet 
regolatorji fil-qasam tal-bijoteknoloġija 
huma meqjusa essenzjali għall-appoġġ 
għall-ħolqien ta’ swieq ġodda għall-
irrealizzar tal-opportunitajiet kummerċjali.

Miżuri orjentati lejn id-domanda se jiftħu 
swieq ġodda għall-innovazzjoni 
bijoteknoloġija. L-istandardizzazzjoni fuq 
livell tal-Unjoni u internazzjonali hija 
meħtieġa, fost oħrajn, għad-
determinazzjoni tal-kontenut b'bażi 
bijoloġika, l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi 
(art, ilma, nutrijenti), il-funzjonalitajiet u 
l-bijodegradabbiltà tal-prodott. Il-
metodoloġiji u l-approċċi għall-analiżi taċ-
ċiklu tal-ħajja jeħtieġu li jkunu żviluppati 
iktar u kontinwament adattati għall-avvanzi 
xjentifiċi u industrijali. L-attivitajiet ta’ 
riċerka li jappoġġaw l-istandardizzazzjoni 
tal-prodott, l-akkwist pubbliku u l-proċess 
u l-attivitajiet regolatorji fil-qasam tal-
bijoteknoloġija huma meqjusa essenzjali 
għall-appoġġ għall-ħolqien ta’ swieq ġodda 
għall-irrealizzar tal-opportunitajiet 
kummerċjali għal prodotti magħmula 
b'mod aktar sostenibbli.

Or. en

Emenda 723
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.4 – punt 2.4.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri orjentati lejn id-domanda se jiftħu 
swieq ġodda għall-innovazzjoni 
bijoteknoloġija. L-istandardizzazzjoni fuq 
livell tal-Unjoni u internazzjonali hija 
meħtieġa, fost oħrajn, għad-
determinazzjoni tal-kontenut b'bażi 
bijoloġika u l-funzjonalitajiet u l-
bijodegradabbiltà tal-prodott. Il-
metodoloġiji u l-approċċi għall-analiżi taċ-
ċiklu tal-ħajja jeħtieġu li jkunu żviluppati 
iktar u kontinwament adattati għall-avvanzi 
xjentifiċi u industrijali. L-attivitajiet ta’ 
riċerka li jappoġġaw l-istandardizzazzjoni 
tal-prodott u l-proċess u l-attivitajiet 
regolatorji fil-qasam tal-bijoteknoloġija 
huma meqjusa essenzjali għall-appoġġ 
għall-ħolqien ta’ swieq ġodda għall-
irrealizzar tal-opportunitajiet kummerċjali.

Miżuri orjentati lejn id-domanda se jiftħu 
swieq ġodda għall-innovazzjoni 
bijoteknoloġija. L-istandardizzazzjoni fuq 
livell tal-Unjoni u internazzjonali hija 
meħtieġa, fost oħrajn, għad-
determinazzjoni tal-kontenut b'bażi 
bijoloġika, l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi 
(art, ilma, nutrijenti), il-funzjonalitajiet u 
l-bijodegradabbiltà tal-prodott. Il-
metodoloġiji u l-approċċi għall-analiżi taċ-
ċiklu tal-ħajja jeħtieġu li jkunu żviluppati 
iktar u kontinwament adattati għall-avvanzi 
xjentifiċi u industrijali. L-attivitajiet ta’ 
riċerka li jappoġġaw l-istandardizzazzjoni 
tal-prodott, l-akkwist pubbliku u l-proċess 
u l-attivitajiet regolatorji fil-qasam tal-
bijoteknoloġija huma meqjusa essenzjali 
għall-appoġġ għall-ħolqien ta’ swieq ġodda 
għall-irrealizzar tal-opportunitajiet 
kummerċjali.

Or. en

Emenda 724
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.4a. Riċerka tal-baħar u marittima 
trasversali
2.4a.1. Impatt tat-tibdil fil-klima fuq l-
ekosistemi tal-baħar u l-ekonomija 
marittima
Ikunu appoġġati attivitajiet biex jiżdied l-
għarfien attwali tal-funzjonament tal-
ekosistemi tal-baħar u tal-interazzjonijiet 
bejn l-oċeani u l-atmosfera. Dan iżid l-
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abbiltà li jiġi vvalutat ir-rwol tal-oċeani 
fil-klima u l-impatt tat-tibdil fil-klima u 
tal-aċidifikazzjoni tal-oċeani fuq l-
ekosistemi tal-baħar u ż-żoni kostali.
2.4a.2 Żvilupp tal-potenzjal tar-riżorsi tal-
baħar permezz ta' approċċ integrat
Il-promozzjoni ta' tkabbir marittimu 
sostenibbli u fit-tul u l-ħolqien ta' 
sinerġiji fis-setturi marittimi kollha 
jeħtieġu approċċ integrat. L-attivitajiet ta' 
riċerka se jiffukaw fuq il-ħarsien tal-
ambjent tal-baħar kif ukoll fuq l-impatt 
tal-attivitajiet u l-prodotti marittimi fuq is-
setturi mhux marittimi.
Dan jippermetti avvanzi fil-qasam tal-
ekoinnovazzjoni bħal prodotti u proċessi 
ġodda u l-applikazzjoni ta' kunċetti, 
għodda u miżuri ta' ġestjoni biex jiġi 
vvalutat u mitigat l-impatt tal-pressjonijiet 
eżerċitati mill-bniedem fuq l-ambjent tal-
baħar sabiex navvanzaw lejn ġestjoni 
sostenibbli tal-attivitajiet marittimi.
2.4a.3. Kunċetti u teknoloġiji trasversali li 
jippermettu tkabbir marittimu
L-avvanzi fit-teknoloġiji trasversali (eż. 
ICT, elettronika, nanomaterjali, ligi, 
bijoteknoloġiji, eċċ.) u żviluppi u kunċetti 
ġodda fl-inġinerija jkomplu jippermettu t-
tkabbir. L-attivitajiet jippermettu li jsiru 
avvanzi kbar fil-qasam tar-riċerka 
marittima u tal-baħar u l-osservazzjoni 
tal-oċeani (eż. riċerka fl-ibħra fondi, 
sistemi ta' osservazzjoni), sensuri, sistemi 
awtomatiċi għall-monitoraġġ tal-
attivitajiet u s-sorveljanza, skrinjar tal-
bijodiversità tal-baħar u tal-ġeoperikli, 
ROVs, eċċ.). L-għan huwa li jitnaqqas l-
impatt fuq l-ambjent tal-baħar (eż. l-
istorbju taħt l-ilma, l-introduzzjoni ta' 
speċijiet invażivi u sustanzi li jniġġsu mill-
baħar u mill-art, eċċ.) u biex titnaqqas 
kemm jista' jkun l-impronta tal-karbonju 
tal-attivitajiet tal-bniedem. It-teknoloġiji 
trasversali jappoġġaw l-implimentazzjoni 
ta' politiki marittimi u tal-baħar tal-
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Unjoni.

Or. en

Emenda 725
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.5 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Valutazzjoni Internazzjonali tal-
Għarfien, Xjenzi u Teknoloġiji Agrikoli 
għall-Iżvilupp (IAASTD), imnedija mill-
Bank Dinji, fi sħubija miftuħa ma’ grupp 
ta’ organizzazzjonijiet interessati varji, li 
jinkludi l-FAO, il-GEF, il-UNDP, l-
UNEP, il-UNESCO, il-Bank Dinji u d-
WHO, u wara konsultazzjoni xjentifika 
globali estensiva, tipprovdi reazzjoni ta’ 
politika komprensiva u pjan direzzjonali, 
li għandhom ikunu l-prinċipju gwida biex 
tinstab reazzjoni tal-Unjoni għall-isfidi 
biex jinstabu/jiġu stabbiliti sistemi ta’ 
produzzjoni u provvista tal-ikel li ma 
jiddegradawx il-bażi tar-riżorsi. Din il-
politika u dan il-pjan direzzjonali 
għandhom imexxu l-iżvilupp ta' 
programmi ta' ħidma speċifiċi fl-ambitu 
ta' din l-isfida.

Or. en

Emenda 726
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.5 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lil hinn mis-sorsi ġenerali tal-parir estern, 
se jintlabu konsultazzjonijiet speċifiċi mill-
Kumitat Permanenti dwar ir-Riċerka 
Agrikola (SCAR) dwar firxa ta' 
kwistjonijiet, inklużi l-aspetti strateġiċi 
permezz tal-attivitajiet ta' antiċipazzjoni 
tiegħu kif ukoll ir-riċerka agrikola bejn il-
livelli nazzjonali u tal-Unjoni. Se jiġu 
stabbiliti rabtiet xierqa mal-azzjonijiet tas-
Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni 
"Produttività u Sostenibbiltà Agrikola".

Lil hinn mis-sorsi ġenerali tal-parir estern, 
se jintlabu konsultazzjonijiet speċifiċi mill-
Kumitat Permanenti dwar ir-Riċerka 
Agrikola (SCAR) dwar firxa ta' 
kwistjonijiet, inklużi l-aspetti strateġiċi 
permezz tal-attivitajiet ta' antiċipazzjoni 
tiegħu kif ukoll ir-riċerka agrikola bejn il-
livelli nazzjonali u tal-Unjoni. Se jiġu 
stabbiliti rabtiet xierqa mal-azzjonijiet tas-
Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni 
"Produttività u Sostenibbiltà Agrikola", li l-
objettivi tagħha għandhom jiffukaw fuq 
approċċ ekosistemiku, speċjalment l-
agroekoloġija, u li l-governanza tagħha 
għandha tiżgura parteċipazzjoni wiesgħa 
tal-partijiet interessati.

Or. en

Emenda 727
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Diġà hemm volum kbir ta’ evidenza 
xjentifika eżistenti u rikonoxxuta sew 
dwar ir-rabta bejn id-degradazzjoni tal-
bażi tar-riżorsi naturali, inkluża l-
bijodiversità, u l-funzjonament tal-
ekosistemi naturali u seminaturali biex 
jiġu pprovduti servizzi essenzjali għas-
soċjetà; għalhekk, ikun xieraq li tittieħed 
azzjoni dwar is-soluzzjonijiet proposti 
b’riżultat ta’ dik ix-xjenza.

Or. en



AM\907980MT.doc 107/125 PE492.814v01-00

MT

Emenda 728
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-impatt u d-disseminazzjoni tar-riżultati 
tar-riċerka se jkunu appoġġati b'mod attiv 
permezz ta' azzjonijiet speċifiċi dwar il-
komunikazzjoni, l-iskambju ta' għarfien u 
l-involviment ta' atturi varja tul il-proġetti. 
L-implimentazzjoni se tikkombina sensiela 
wiesgħa ta' attivitajiet, inklużi attivitajiet 
sostanzjali ta' dimostrazzjoni u pilota. Se 
jitrawwmu l-aċċess faċli u miftuħ għar-
riżultati ta' riċerka u l-aqwa prattiki, fejn 
xieraq permezz ta' bażijiet tad-dejta.

L-impatt u d-disseminazzjoni tar-riżultati 
tar-riċerka se jkunu appoġġati b'mod attiv 
permezz ta' azzjonijiet speċifiċi dwar il-
komunikazzjoni, l-iskambju ta' għarfien u 
l-involviment ta' atturi varja tul il-proġetti. 
L-implimentazzjoni se tikkombina sensiela 
wiesgħa ta' attivitajiet, inklużi attivitajiet 
sostanzjali ta' dimostrazzjoni u pilota. Se 
jitrawmu l-aċċess faċli, sostenibbli u 
miftuħ għar-riżultati ta' riċerka u l-aqwa 
prattiki, fejn xieraq permezz ta' bażijiet tad-
dejta.

Or. en

Emenda 729
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-impatt u d-disseminazzjoni tar-riżultati 
tar-riċerka se jkunu appoġġati b'mod attiv 
permezz ta' azzjonijiet speċifiċi dwar il-
komunikazzjoni, l-iskambju ta' għarfien u 
l-involviment ta' atturi varja tul il-proġetti. 
L-implimentazzjoni se tikkombina sensiela 
wiesgħa ta' attivitajiet, inklużi attivitajiet 
sostanzjali ta' dimostrazzjoni u pilota. Se 
jitrawwmu l-aċċess faċli u miftuħ għar-
riżultati ta' riċerka u l-aqwa prattiki, fejn 
xieraq permezz ta' bażijiet tad-dejta.

L-impatt u d-disseminazzjoni tar-riżultati 
tar-riċerka se jkunu appoġġati b'mod attiv 
permezz ta' azzjonijiet speċifiċi dwar il-
komunikazzjoni, l-iskambju ta' għarfien u 
teknoloġiji u l-involviment ta' atturi varja 
tul il-proġetti. L-implimentazzjoni se 
tikkombina sensiela wiesgħa ta' attivitajiet, 
inklużi attivitajiet sostanzjali ta' 
dimostrazzjoni u pilota. Se jitrawmu l-
aċċess faċli u miftuħ għar-riżultati ta' 
riċerka u l-aqwa prattiki, fejn xieraq 
permezz ta' bażijiet tad-dejta.

Or. en
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Emenda 730
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta' appoġġ speċifiku lill-SMEs se 
tkun possibbli parteċipazzjoni akbar ta' 
azjendi agrikoli, sajjieda u tipi oħra ta' 
mikroimpriżi fl-attivitajiet ta' riċerka u 
dimostrazzjoni. Se jitiqesu l-ħtiġijiet 
speċifiċi tas-settur tal-produzzjoni primarja 
għas-servizzi ta' appoġġ għall-innovazzjoni 
u l-istrutturi ta' komunikazzjoni. L-
implimentazzjoni se tgħaqqad firxa 
wiesgħa ta' attivitajiet, inklużi l-azzjonijiet 
ta’ skambju tal-għarfien fejn l-involviment 
tal-bdiewa u intermedjarji se jkun 
attivament żgurat bl-għan li jinġabru fil-
qosor il-ħtiġijiet ta' riċerka tal-utenti finali. 
Se jitrawwmu l-aċċess faċli u miftuħ għar-
riżultati ta' riċerk u l-aqwa prattiki, fejn 
xieraq permezz ta' bażijiet tad-dejta.

Permezz ta' appoġġ speċifiku lill-SMEs se 
tkun possibbli parteċipazzjoni akbar ta' 
azjendi agrikoli, sajjieda u tipi oħra ta' 
mikroimpriżi fl-attivitajiet ta' riċerka u 
dimostrazzjoni. Se jitiqesu l-ħtiġijiet 
speċifiċi tas-settur tal-produzzjoni primarja 
għas-servizzi ta' appoġġ għall-innovazzjoni 
u l-istrutturi ta' komunikazzjoni. L-
implimentazzjoni se tgħaqqad firxa 
wiesgħa ta' attivitajiet, inklużi l-azzjonijiet 
ta’ skambju tal-għarfien fejn l-involviment 
tal-bdiewa u intermedjarji se jkun 
attivament żgurat bl-għan li jinġabru fil-
qosor il-ħtiġijiet ta' riċerka tal-utenti finali. 
Se jitrawmu l-aċċess faċli, sostenibbli u 
miftuħ għar-riżultati ta' riċerk u l-aqwa 
prattiki, fejn xieraq permezz ta' bażijiet tad-
dejta.

Or. en

Emenda 731
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għall-istabbiliment ta' standards 
se jintuża biex jgħin it-thaffif tal-
iskjerament fis-suq ta' oġġetti u servizzi 
b'bażi bijoloġika.

L-appoġġ għall-istabbiliment ta' standards
se jintuża biex jgħin it-tħaffif tal-
iskjerament fis-suq ta' oġġetti u servizzi 
b'bażi bijoloġika li jvarjaw minn sistemi 
ta’ produzzjoni terrestri u akkwatiċi sal-
konsumatur finali.
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Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-istabbiliment ta' standards se jkun użat fil-katina tal-valur kollha, mill-
produzzjoni primarja (terrestri jew akkwatika) sal-konsumatur finali. Dan huwa l-uniku mod 
biex jiġi żgurat li l-katina tal-valur kollha qiegħda tilħaq il-miri komuni.

Emenda 732
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.5 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ għall-istabbiliment ta' standards 
se jintuża biex jgħin it-thaffif tal-
iskjerament fis-suq ta' oġġetti u servizzi 
b'bażi bijoloġika.

L-appoġġ għall-istabbiliment ta' standards 
se jintuża kif xieraq.

Or. en

Emenda 733
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 2 – punt 2.5 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jitwettqu attivitajiet li jħarsu 'l quddiem 
fost is-setturi tal-bijoekonomija, inkluż l-
iżvilupp ta’ bażijiet tad-dejta, indikaturi u 
mudelli li jindirizzaw dimensjonijiet 
globali, Ewropej, nazzjonali u reġjonali. Se 
jiġi żviluppat osservatorju Ewropew tal-
bijoekonomija għall-immappjar u l-
monitoraġġ tal-attivitajiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni globali tal-Unjoni u dawk 
globali, billi jiġu żviluppati indikaturi 
ewlenin tal-prestazzjoni, u l-monitoraġġ 
tal-politiki ta' innovazzjoni fil-

Se jitwettqu attivitajiet li jħarsu 'l quddiem 
fost is-setturi tal-bijoekonomija, inkluż l-
iżvilupp ta’ bażijiet tad-dejta, indikaturi u 
mudelli li jindirizzaw dimensjonijiet 
globali, Ewropej, nazzjonali u reġjonali. Se 
jiġi żviluppat osservatorju Ewropew tal-
bijoekonomija, li jiġbor flimkien il-
partijiet interessati kollha mix-xjenza, l-
industrija u s-soċjetà ċivili għall-
immappjar u l-monitoraġġ tal-attivitajiet 
tar-riċerka u l-innovazzjoni globali tal-
Unjoni u dawk globali, billi jiġu żviluppati 
indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni, u l-
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bijoekonomija. monitoraġġ tal-politiki ta' innovazzjoni fil-
bijoekonomija.

Or. en

Emenda 734
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – punt 3 – intestatura

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Enerġija sigura, nadifa u effiċjenti 3. Effiċjenza fl-użu tal-enerġija u enerġija 
sigura, nadifa u effiċjenti

Or. ro

Emenda 735
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – punt 3.1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.1. Tnaqqis tal-konsum tal-Enerġija u l-
marka tal-karbonju permezz ta’ użu 
intelliġenti u sostenibbli

3.1. Żieda tal-effiċjenza fl-użu tal-enerġija 
u tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u l-
marka tal-karbonju permezz ta’ użu 
intelliġenti u sostenibbli

Or. ro

Emenda 736
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 3 – punt 3.1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.1. Tnaqqis tal-konsum tal-Enerġija u l-
marka tal-karbonju permezz ta’ użu 
intelliġenti u sostenibbli

3.1. Tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u l-
marka tal-karbonju permezz ta’ 
ġenerazzjoni u użu tal-enerġija intelliġenti 
u sostenibbli

Or. en

Emenda 737
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sorsi tal-Enerġija u x-xejriet ta' konsum 
tal-industriji, trasport, bini, irħula u bliet 
tal-Ewropa, fil-biċċa l-kbira, mhumiex 
sostenibbli u jwasslu għal impatti 
ambjentali u tibdil fil-klima sinifikanti. L-
iżvilupp ta’ bini li ma joħloq kważi l-ebda 
emissjoni, industriji effiċjenti ħafna u 
adozzjoni tal-massa ta’ approċċi effiċjenti 
fl-enerġija mill-kumpaniji, individwi, 
komunitajiet u bliet se jesiġu mhux biss l-
avvanzi teknoloġiċi, iżda wkoll 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi bħal 
pereżempju servizzi konsultattivi u ta' 
ġestjoni tal-finanzjament u d-domanda. 
B’dan il-mod, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija tista' tipprovdi wieħed mill-iktar 
modi kosteffettivi sabiex titnaqqas il-
domanda għall-enerġija, b’hekk tissaħħaħ 
is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, bit-
tnaqqis tal-impatti ambjentali u klimatiċi u 
tissaħħaħ il-kompetittività.

Is-sorsi tal-enerġija u x-xejriet ta' konsum 
tal-industriji, trasport, bini, irħula u bliet 
tal-Ewropa, fil-biċċa l-kbira, mhumiex 
sostenibbli u jwasslu għal impatti 
ambjentali u tibdil fil-klima sinifikanti. L-
iżvilupp ta’ bini li ma joħloq kważi l-ebda 
emissjoni, industriji effiċjenti ħafna u 
adozzjoni tal-massa ta’ approċċi effiċjenti 
fl-enerġija mill-kumpaniji, individwi, 
komunitajiet u bliet se jesiġu mhux biss l-
avvanzi teknoloġiċi, iżda wkoll 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi bħal 
pereżempju servizzi konsultattivi u ta' 
ġestjoni tal-finanzjament u d-domanda. 
B’dan il-mod, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija tista' tipprovdi wieħed mill-iktar 
modi kosteffettivi sabiex titnaqqas il-
domanda għall-enerġija, b’hekk tissaħħaħ 
is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, bit-
tnaqqis tal-impatti ambjentali u klimatiċi u 
tissaħħaħ il-kompetittività. Il-programm 
Orizzont 2020 jista' jgħin lill-Unjoni biex 
tmur lil hinn mill-miri ta' 20% permezz ta' 
promozzjoni aktar qawwija tal-iżvilupp u 
l-użu tal-enerġija rinnovabbli kif ukoll l-
innovazzjoni fil-qasam tal-effiċjenza fl-
użu tal-enerġija.
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Emenda 738
Britta Thomsen

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sorsi tal-Enerġija u x-xejriet ta' konsum 
tal-industriji, trasport, bini, irħula u bliet 
tal-Ewropa, fil-biċċa l-kbira, mhumiex 
sostenibbli u jwasslu għal impatti 
ambjentali u tibdil fil-klima sinifikanti. L-
iżvilupp ta’ bini li ma joħloq kważi l-ebda 
emissjoni, industriji effiċjenti ħafna u 
adozzjoni tal-massa ta’ approċċi effiċjenti 
fl-enerġija mill-kumpaniji, individwi, 
komunitajiet u bliet se jesiġu mhux biss l-
avvanzi teknoloġiċi, iżda wkoll 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi bħal 
pereżempju servizzi konsultattivi u ta' 
ġestjoni tal-finanzjament u d-domanda. 
B’dan il-mod, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija tista' tipprovdi wieħed mill-iktar 
modi kosteffettivi sabiex titnaqqas il-
domanda għall-enerġija, b’hekk tissaħħaħ 
is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, bit-
tnaqqis tal-impatti ambjentali u klimatiċi u 
tissaħħaħ il-kompetittività.

Is-sorsi tal-enerġija u x-xejriet ta' konsum 
tal-industriji, trasport, bini, irħula u bliet 
tal-Ewropa, fil-biċċa l-kbira, mhumiex 
sostenibbli u jwasslu għal impatti 
ambjentali u tibdil fil-klima sinifikanti. L-
iżvilupp ta’ bini ġdid u eżistenti li ma 
joħloq kważi l-ebda emissjoni, teknoloġija 
għall-enerġija rinnovabbli, industriji 
effiċjenti ħafna u adozzjoni tal-massa ta’ 
approċċi effiċjenti fl-enerġija mill-
kumpaniji, individwi, komunitajiet u bliet 
se jesiġu mhux biss l-avvanzi teknoloġiċi, 
iżda wkoll soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi 
bħal pereżempju servizzi konsultattivi u ta' 
ġestjoni tal-finanzjament u d-domanda. 
B’dan il-mod, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija tista' tipprovdi wieħed mill-iktar 
modi kosteffettivi sabiex titnaqqas il-
domanda għall-enerġija, flimkien mal-
enerġija rinnovabbli, b’hekk is-settur tal-
enerġija jiġi dekarbonizzat, tissaħħaħ is-
sigurtà tal-provvista tal-enerġija, jitnaqqsu 
l-impatti ambjentali u klimatiċi u jiġu 
msaħħa u konfermati l-kompetittività u l-
leadership globali tal-Ewropa. Għalhekk, 
il-finanzjament għar-riċerka u l-iżvilupp 
tal-ġenerazzjoni tal-enerġija bbażata fuq 
il-fjuwils fossili mhuwiex eliġibbli fl-
ambitu ta' din l-isfida soċjetali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-enerġija rinnovabli u l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija ġew identifikati fil-Pjan Direzzjonali 
dwar l-Enerġija 2050 tal-UE bħala l-għażliet "no regrets", flimkien mal-infrastruttura. Ir-
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riċerka u l-iżvilupp kemm dwar l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija kif ukoll dwar it-teknoloġija 
għall-enerġija rinnovabbli trid tingħata spinta sabiex jintlaħqu dawn l-objettivi u biex tiġi 
appoġġata l-leadership tal-Ewropa f'dan il-qasam. Għalhekk, fi żminijiet ta' finanzjament 
pubbliku limitat, kull euro mill-baġit ta' Orizzont 2020 minfuq fuq teknoloġija għall-fjuwils 
fossili għandu jitqies bħala kontradizzjoni tal-objettivi deskritti fit-taqsima "Enerġija sigura, 
nadifa u effiċjenti".

Emenda 739
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sorsi tal-Enerġija u x-xejriet ta' konsum 
tal-industriji, trasport, bini, irħula u bliet 
tal-Ewropa, fil-biċċa l-kbira, mhumiex 
sostenibbli u jwasslu għal impatti 
ambjentali u tibdil fil-klima sinifikanti. L-
iżvilupp ta’ bini li ma joħloq kważi l-ebda 
emissjoni, industriji effiċjenti ħafna u 
adozzjoni tal-massa ta’ approċċi effiċjenti 
fl-enerġija mill-kumpaniji, individwi, 
komunitajiet u bliet se jesiġu mhux biss l-
avvanzi teknoloġiċi, iżda wkoll 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi bħal 
pereżempju servizzi konsultattivi u ta' 
ġestjoni tal-finanzjament u d-domanda. 
B’dan il-mod, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija tista' tipprovdi wieħed mill-iktar 
modi kosteffettivi sabiex titnaqqas il-
domanda għall-enerġija, b’hekk tissaħħaħ 
is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, bit-
tnaqqis tal-impatti ambjentali u klimatiċi u 
tissaħħaħ il-kompetittività.

Is-sorsi tal-enerġija u x-xejriet ta' konsum 
tal-industriji, trasport, bini, irħula u bliet 
tal-Ewropa spiss huma ineffiċjenti u, fil-
biċċa l-kbira, mhumiex sostenibbli u 
jwasslu għal impatti ambjentali u tibdil fil-
klima sinifikanti. L-iżvilupp ta’ bini ġdid u 
eżistenti li ma joħloq kważi l-ebda 
emissjoni u b'bilanċ pożittiv rigward l-
enerġija, industriji effiċjenti ħafna u 
sostenibbli u adozzjoni tal-massa ta’ 
approċċi effiċjenti fl-enerġija mill-
kumpaniji, individwi, komunitajiet u bliet 
se jesiġu mhux biss l-avvanzi teknoloġiċi, 
iżda wkoll soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi 
bħal pereżempju servizzi konsultattivi u ta' 
ġestjoni tal-finanzjament u d-domanda. 
B’dan il-mod, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija u l-iffrankar ta' enerġija
jipprovdu l-mod l-aktar kosteffettiv sabiex 
titnaqqas il-domanda għall-enerġija, 
b’hekk tissaħħaħ is-sigurtà tal-provvista 
tal-enerġija, bit-tnaqqis tal-impatti 
ambjentali u klimatiċi u tissaħħaħ il-
kompetittività u l-leadership globali tal-
Ewropa. Għalhekk, il-finanzjament għar-
riċerka u l-iżvilupp tat-teknoloġija għall-
fjuwils fossili mhuwiex eliġibbli fl-ambitu 
ta' din l-isfida soċjetali.

Or. en
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Emenda 740
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sorsi tal-Enerġija u x-xejriet ta' konsum 
tal-industriji, trasport, bini, irħula u bliet 
tal-Ewropa, fil-biċċa l-kbira, mhumiex 
sostenibbli u jwasslu għal impatti 
ambjentali u tibdil fil-klima sinifikanti. L-
iżvilupp ta’ bini li ma joħloq kważi l-ebda 
emissjoni, industriji effiċjenti ħafna u 
adozzjoni tal-massa ta’ approċċi effiċjenti 
fl-enerġija mill-kumpaniji, individwi, 
komunitajiet u bliet se jesiġu mhux biss l-
avvanzi teknoloġiċi, iżda wkoll 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi bħal 
pereżempju servizzi konsultattivi u ta' 
ġestjoni tal-finanzjament u d-domanda. 
B’dan il-mod, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija tista' tipprovdi wieħed mill-iktar 
modi kosteffettivi sabiex titnaqqas il-
domanda għall-enerġija, b’hekk tissaħħaħ 
is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, bit-
tnaqqis tal-impatti ambjentali u klimatiċi u 
tissaħħaħ il-kompetittività.

Is-sorsi tal-enerġija u x-xejriet ta' konsum 
tal-industriji, trasport (inkluż it-trasport 
marittimu), bini, irħula u bliet tal-Ewropa, 
fil-biċċa l-kbira, mhumiex sostenibbli u 
jwasslu għal impatti ambjentali u tibdil fil-
klima sinifikanti. L-iżvilupp ta’ bini u 
bastimenti li ma joħolqu kważi l-ebda 
emissjoni, industriji effiċjenti ħafna u 
adozzjoni tal-massa ta’ approċċi effiċjenti 
fl-enerġija mill-kumpaniji, individwi, 
komunitajiet u bliet se jesiġu mhux biss l-
avvanzi teknoloġiċi, iżda wkoll 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi bħal 
pereżempju servizzi konsultattivi u ta' 
ġestjoni tal-finanzjament u d-domanda. 
B’dan il-mod, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija tista' tipprovdi wieħed mill-iktar 
modi kosteffettivi sabiex titnaqqas il-
domanda għall-enerġija, b’hekk tissaħħaħ 
is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, bit-
tnaqqis tal-impatti ambjentali u klimatiċi u 
tissaħħaħ il-kompetittività.

Or. en

Emenda 741
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sorsi tal-Enerġija u x-xejriet ta' konsum 
tal-industriji, trasport, bini, irħula u bliet 
tal-Ewropa, fil-biċċa l-kbira, mhumiex 

Is-sorsi tal-enerġija u x-xejriet ta' konsum 
tal-industriji, trasport, bini, irħula u bliet 
tal-Ewropa, fil-biċċa l-kbira, mhumiex 
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sostenibbli u jwasslu għal impatti 
ambjentali u tibdil fil-klima sinifikanti. L-
iżvilupp ta’ bini li ma joħloq kważi l-ebda 
emissjoni, industriji effiċjenti ħafna u 
adozzjoni tal-massa ta’ approċċi effiċjenti 
fl-enerġija mill-kumpaniji, individwi, 
komunitajiet u bliet se jesiġu mhux biss l-
avvanzi teknoloġiċi, iżda wkoll 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi bħal 
pereżempju servizzi konsultattivi u ta' 
ġestjoni tal-finanzjament u d-domanda. 
B’dan il-mod, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija tista' tipprovdi wieħed mill-iktar 
modi kosteffettivi sabiex titnaqqas il-
domanda għall-enerġija, b’hekk tissaħħaħ 
is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, bit-
tnaqqis tal-impatti ambjentali u klimatiċi u 
tissaħħaħ il-kompetittività.

sostenibbli u jwasslu għal impatti 
ambjentali u tibdil fil-klima sinifikanti. L-
iżvilupp ta’ bini li ma joħloq kważi l-ebda 
emissjoni, teknoloġiji għall-enerġija 
rinnovabbli, industriji effiċjenti ħafna u 
adozzjoni tal-massa ta’ approċċi effiċjenti 
fl-enerġija mill-kumpaniji, individwi, 
komunitajiet u bliet se jesiġu mhux biss l-
avvanzi teknoloġiċi, iżda wkoll 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi bħal 
pereżempju servizzi konsultattivi u ta' 
ġestjoni tal-finanzjament u d-domanda. 
B’dan il-mod, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija tista' tipprovdi wieħed mill-iktar 
modi kosteffettivi sabiex titnaqqas il-
domanda għall-enerġija, b’hekk tissaħħaħ 
is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, bit-
tnaqqis tal-impatti ambjentali u klimatiċi u 
tissaħħaħ il-kompetittività u l-leadership 
tal-Unjoni f'dan il-qasam.

Or. en

Emenda 742
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sorsi tal-Enerġija u x-xejriet ta' konsum 
tal-industriji, trasport, bini, irħula u bliet 
tal-Ewropa, fil-biċċa l-kbira, mhumiex 
sostenibbli u jwasslu għal impatti 
ambjentali u tibdil fil-klima sinifikanti. L-
iżvilupp ta’ bini li ma joħloq kważi l-ebda 
emissjoni, industriji effiċjenti ħafna u 
adozzjoni tal-massa ta’ approċċi effiċjenti 
fl-enerġija mill-kumpaniji, individwi, 
komunitajiet u bliet se jesiġu mhux biss l-
avvanzi teknoloġiċi, iżda wkoll 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi bħal 
pereżempju servizzi konsultattivi u ta' 
ġestjoni tal-finanzjament u d-domanda. 

Is-sorsi tal-enerġija u x-xejriet ta' konsum 
tal-industriji, trasport, bini, irħula u bliet 
tal-Ewropa, fil-biċċa l-kbira, mhumiex 
sostenibbli u jwasslu għal impatti 
ambjentali u tibdil fil-klima sinifikanti. L-
iżvilupp ta’ bini b'użu negliġibbli ta' 
enerġija, industriji effiċjenti ħafna u 
adozzjoni tal-massa ta’ approċċi effiċjenti 
fl-enerġija mill-kumpaniji, individwi, 
komunitajiet u bliet se jesiġu mhux biss l-
avvanzi teknoloġiċi, iżda wkoll 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi bħal 
pereżempju servizzi konsultattivi u ta' 
ġestjoni tal-finanzjament u d-domanda. 
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B’dan il-mod, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija tista' tipprovdi wieħed mill-iktar 
modi kosteffettivi sabiex titnaqqas il-
domanda għall-enerġija, b’hekk tissaħħaħ 
is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, bit-
tnaqqis tal-impatti ambjentali u klimatiċi u 
tissaħħaħ il-kompetittività.

B’dan il-mod, l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija tista' tipprovdi wieħed mill-iktar 
modi kosteffettivi sabiex titnaqqas il-
domanda għall-enerġija, b’hekk tissaħħaħ 
is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, bit-
tnaqqis tal-impatti ambjentali u klimatiċi u 
tissaħħaħ il-kompetittività.

Or. en

Emenda 743
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-2050, għandu jinkiseb tnaqqis ta’ 80-
95% fil-livell tal-emissjonijiet ta’ gassijiet 
b’effett ta’ serra. Ix-xenarji kollha fil-
Pjan Direzzjonali dwar l-Enerġija 2050 
juru li sa nofs dan is-seklu, it-teknoloġiji 
tal-enerġija rinnovabbli se jkollhom l-
akbar sehem mit-teknoloġiji tal-provvista 
tal-enerġija u li l-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija se jkollha rwol kruċjali fl-ilħuq 
tal-għanijiet. Għaldaqstant huwa xieraq li 
85% tal-baġit taħt din l-Isfida jiġi allokat 
għar-riċerka u l-innovazzjoni fl-enerġija 
rinnovabbli u l-effiċjenza fl-użu aħħari 
tal-enerġija.

Or. en

Emenda 744
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti III – punt 3.1.1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.1.1. It-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u 
l-eliminazzjoni tal-ħela tal-enerġija, filwaqt 
li jiġu provduti s-servizz li għandhom 
bżonn is-soċjetà u l-ekonomija , jeħtieġ 
mhux biss li jinġiebu iktar prodotti u 
servizzi għas-suq tal-massa li huma aktar 
effiċjenti, kostkompetittivi, li jħarsu l-
ambjent u iktar intelliġenti iżda wkoll li 
jkun hemm l-integrazzjoni ta’ komponenti 
u apparat b’tali mod li dawn jikkooperaw 
sabiex jottimizzaw l-użu globali tal-
enerġija mill-bini, servizzi u industrija.

3.1.1. L-iżgurar tal-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija u l-eliminazzjoni tal-ħela tal-
enerġija, filwaqt li jiġu provduti s-servizz li 
għandhom bżonn is-soċjetà u l-ekonomija , 
jeħtieġ mhux biss li jinġiebu iktar prodotti 
u servizzi għas-suq tal-massa li huma aktar 
effiċjenti, kostkompetittivi, li jħarsu l-
ambjent u iktar intelliġenti iżda wkoll li 
jkun hemm l-integrazzjoni ta’ komponenti 
u apparat b’tali mod li dawn jikkooperaw 
sabiex jottimizzaw l-użu globali tal-
enerġija mill-bini, servizzi u industrija.

Or. it

Emenda 745
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġu żgurati l-adozzjoni u l-
benefiċċji sħaħ għall-konsumaturi (inkluża 
l-possibbiltà għalihom li jimmonitorja il-
konsum tagħhom stess), il-prestazzjoni tal-
enerġija ta’ dawn it-teknoloġiji u servizzi 
għandha bżonn tkun addattata u ottimizata 
għall-ambjenti ta’ applikazzjoni tagħhom u 
fihom. Dan jeħtieġ mhux biss ir-riċerka, l-
iżvilupp u l-ittestjar ta’ Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT) 
innovattivi u l-monitoraġġ u t-tekniki ta’ 
kontroll iżda wkoll proġetti ta’ 
dimostrazzjoni fuq skala kbira u attivitajiet 
ta’ skjerament prekummerċjali sabiex jiġu 
żgurati l-interoperabbiltà u skalabbiltà. Tali 
proġetti għandhom jimmiraw għall-
iżvilupp ta' proċeduri komuni għal ġbir, 
tqabbil u analizzar tad-dejta dwar il-
konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet 
sabiex isir titjib fil-kejl, trasparenza, 

Sabiex jiġu żgurati l-adozzjoni u l-
benefiċċji sħaħ għall-konsumaturi (inkluża 
l-possibbiltà għalihom li jimmonitorja il-
konsum tagħhom stess), il-prestazzjoni tal-
enerġija ta’ dawn it-teknoloġiji u servizzi 
għandha bżonn tkun addattata u ottimizata 
għall-ambjenti ta’ applikazzjoni tagħhom u 
fihom. Dan jeħtieġ mhux biss ir-riċerka, l-
iżvilupp u l-ittestjar ta’ Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT) 
innovattivi u l-monitoraġġ u t-tekniki ta’ 
kontroll iżda wkoll proġetti ta’ 
dimostrazzjoni fuq skala kbira u attivitajiet 
ta’ skjerament prekummerċjali sabiex jiġu 
żgurati l-interoperabbiltà u skalabbiltà. Tali 
proġetti għandhom jimmiraw għall-
iżvilupp ta' proċeduri komuni għal ġbir, 
tqabbil u analizzar tad-dejta dwar il-
konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet 
sabiex isir titjib fil-kejl, trasparenza, 
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aċċettabbiltà soċjali, ippjanar u viżibbiltà 
tal-użu tal-enerġija u l-impatti ambjentali.

eżattezza, aċċettabbiltà soċjali, ippjanar u 
viżibbiltà tal-użu tal-enerġija u l-impatti 
ambjentali.

Or. en

Emenda 746
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġu żgurati l-adozzjoni u l-
benefiċċji sħaħ għall-konsumaturi (inkluża 
l-possibbiltà għalihom li jimmonitorja il-
konsum tagħhom stess), il-prestazzjoni tal-
enerġija ta’ dawn it-teknoloġiji u servizzi 
għandha bżonn tkun addattata u ottimizata 
għall-ambjenti ta’ applikazzjoni tagħhom u 
fihom. Dan jeħtieġ mhux biss ir-riċerka, l-
iżvilupp u l-ittestjar ta’ Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT) 
innovattivi u l-monitoraġġ u t-tekniki ta’ 
kontroll iżda wkoll proġetti ta’ 
dimostrazzjoni fuq skala kbira u attivitajiet 
ta’ skjerament prekummerċjali sabiex jiġu 
żgurati l-interoperabbiltà u skalabbiltà. Tali 
proġetti għandhom jimmiraw għall-
iżvilupp ta' proċeduri komuni għal ġbir, 
tqabbil u analizzar tad-dejta dwar il-
konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet 
sabiex isir titjib fil-kejl, trasparenza, 
aċċettabbiltà soċjali, ippjanar u viżibbiltà 
tal-użu tal-enerġija u l-impatti ambjentali.

Sabiex jiġu żgurati l-adozzjoni u l-
benefiċċji sħaħ għall-konsumaturi (inkluża 
l-possibbiltà għalihom li jimmonitorja il-
konsum tagħhom stess), il-prestazzjoni tal-
enerġija ta’ dawn it-teknoloġiji u servizzi 
għandha bżonn tittejjeb, tkun addattata u 
ottimizata għall-ambjenti ta’ applikazzjoni 
tagħhom u fihom. Dan jeħtieġ mhux biss 
ir-riċerka, l-iżvilupp u l-ittestjar ta’ 
Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-
Komunikazzjoni (ICT) innovattivi u l-
monitoraġġ u t-tekniki ta’ kontroll iżda 
wkoll proġetti ta’ dimostrazzjoni fuq skala 
kbira u attivitajiet ta’ skjerament 
prekummerċjali sabiex jiġu żgurati l-
interoperabbiltà u skalabbiltà. Tali proġetti 
għandhom jimmiraw għall-iżvilupp ta' 
proċeduri komuni għal ġbir, tqabbil u 
analizzar tad-dejta dwar il-konsum tal-
enerġija u l-emissjonijiet sabiex isir titjib 
fil-kejl, trasparenza, aċċettabbiltà soċjali, 
ippjanar u viżibbiltà tal-użu tal-enerġija u 
l-impatti ambjentali.

Or. en

Emenda 747
Paul Rübig
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.1.2. Sfruttar tal-potenzjal ta' sistemi ta’ 
tisħin –tkessiħ effiċjenti u rinnovabbli

3.1.2. Sfruttar tal-potenzjal ta' sistemi ta’ 
tisħin – tkessiħ kostkompetittiv, effiċjenti u 
rinnovabbli

Or. en

Emenda 748
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parti sostanzjali tal-enerġija hija 
kkonsumata għal finijiet ta’ tisħin jew 
tkessiħ madwar l-Unjoni u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji kosteffettivi u effiċjenti, tekniki 
ta' integrazzjoni tas-sistemi, pereżempju 
konnettività tan-netwerk bil-lingwi u 
servizzi standardizzati f'dan il-qasam, 
jistgħu jkollhom impatt kbir fuq it-tnaqqis 
tad-domanda għall-enerġija. Dan jeħtieġ 
riċerka u dimostrazzjoni ta’ sistemi u 
komponenti ġodda għall-applikazzjonijiet 
industrijali, kif ukoll residenzjali, 
pereżempju fil-provvista deċentralizzata u 
distrettwali tal-ilma sħun u t-tisħin u 
tkessiħ tal-ispazju. Dan għandu jinkludi 
teknoloġiji differenti: pompi termali solari, 
ġeotermali, tal-bijomassa u tat-tistħin, 
sħana u enerġija kombinata, eċċ, u 
jissodisfa r-rekwiżiti tal-bini u distretti ta’ 
kważi żero enerġija. Skoperti 
rivoluzzjonarji oħrajn huma meħtieġa, 
b’mod partikolari, fil-ħżin termali mis-sorsi 
ta’ enerġija rinnovabbli u sabiex jitrawwem 
l-iżvilupp u l-iskjerament ta’ 
kombinazzjonijiet effiċjenti ta’ tisħin 
ibridu u sistemi ta’ tkessiħ, għal 
applikazzjonijiet ċentralizzati u dawk 

Parti sostanzjali tal-enerġija hija 
kkonsumata għal finijiet ta’ tisħin jew 
tkessiħ madwar l-Unjoni u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji kosteffettivi, sostenibbli u 
effiċjenti, tekniki ta' integrazzjoni tas-
sistemi, pereżempju konnettività tan-
netwerk bil-lingwi u servizzi standardizzati 
f'dan il-qasam, jistgħu jkollhom impatt kbir 
fuq it-tnaqqis tad-domanda għall-enerġija. 
Dan jeħtieġ riċerka u dimostrazzjoni ta’ 
sistemi u komponenti ġodda għall-
applikazzjonijiet industrijali, kif ukoll 
residenzjali, pereżempju fil-provvista 
deċentralizzata u distrettwali tal-ilma sħun 
u t-tisħin u tkessiħ tal-ispazju. Dan għandu 
jinkludi teknoloġiji differenti: pompi 
termali solari, ġeotermali, tal-bijomassa u 
tat-tistħin, sħana u enerġija kombinata, eċċ, 
u jissodisfa r-rekwiżiti tal-bini u distretti 
ta’ kważi żero enerġija. Skoperti 
rivoluzzjonarji oħrajn huma meħtieġa, 
b’mod partikolari, fil-ħżin termali mis-sorsi 
ta’ enerġija rinnovabbli u sabiex jitrawwem 
l-iżvilupp u l-iskjerament ta’ 
kombinazzjonijiet effiċjenti ta’ tisħin 
ibridu u sistemi ta’ tkessiħ, għal 
applikazzjonijiet ċentralizzati u dawk 
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deċentralizzati. deċentralizzati.

Or. en

Emenda 749
Paul Rübig

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parti sostanzjali tal-enerġija hija 
kkonsumata għal finijiet ta’ tisħin jew 
tkessiħ madwar l-Unjoni u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji kosteffettivi u effiċjenti, tekniki 
ta' integrazzjoni tas-sistemi, pereżempju 
konnettività tan-netwerk bil-lingwi u 
servizzi standardizzati f'dan il-qasam, 
jistgħu jkollhom impatt kbir fuq it-tnaqqis 
tad-domanda għall-enerġija. Dan jeħtieġ
riċerka u dimostrazzjoni ta’ sistemi u 
komponenti ġodda għall-applikazzjonijiet 
industrijali, kif ukoll residenzjali, 
pereżempju fil-provvista deċentralizzata u 
distrettwali tal-ilma sħun u t-tisħin u 
tkessiħ tal-ispazju. Dan għandu jinkludi 
teknoloġiji differenti: pompi termali solari, 
ġeotermali, tal-bijomassa u tat-tistħin, 
sħana u enerġija kombinata, eċċ, u 
jissodisfa r-rekwiżiti tal-bini u distretti ta’ 
kważi żero enerġija. Skoperti 
rivoluzzjonarji oħrajn huma meħtieġa, 
b’mod partikolari, fil-ħżin termali mis-sorsi 
ta’ enerġija rinnovabbli u sabiex jitrawwem 
l-iżvilupp u l-iskjerament ta’ 
kombinazzjonijiet effiċjenti ta’ tisħin 
ibridu u sistemi ta’ tkessiħ, għal 
applikazzjonijiet ċentralizzati u dawk 
deċentralizzati.

Parti sostanzjali tal-enerġija hija
kkonsumata għal finijiet ta’ tisħin jew 
tkessiħ madwar l-Unjoni u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji kostkompetittivi u effiċjenti, 
tekniki ta' integrazzjoni tas-sistemi, 
pereżempju konnettività tan-netwerk bil-
lingwi u servizzi standardizzati f'dan il-
qasam, jistgħu jkollhom impatt kbir fuq it-
tnaqqis tad-domanda għall-enerġija. Dan 
jeħtieġ riċerka u dimostrazzjoni ta’ sistemi 
u komponenti ġodda għall-applikazzjonijiet 
industrijali, kummerċjali kif ukoll 
residenzjali, pereżempju fil-provvista 
deċentralizzata u distrettwali tal-ilma sħun 
u t-tisħin u tkessiħ tal-ispazju. Dan għandu 
jinkludi teknoloġiji differenti: pompi 
termali solari, ġeotermali, tal-bijomassa u 
tat-tistħin, sħana u enerġija kombinata, eċċ, 
u jissodisfa r-rekwiżiti tal-bini u distretti 
ta’ kważi żero enerġija. Skoperti 
rivoluzzjonarji oħrajn huma meħtieġa, 
b’mod partikolari, fil-ħżin termali mis-sorsi 
ta’ enerġija rinnovabbli u sabiex jitrawwem 
l-iżvilupp u l-iskjerament ta’ 
kombinazzjonijiet effiċjenti ta' sorsi u 
teknoloġiji tal-enerġija f'sistemi ibridi ta’ 
tisħin u ta’ tkessiħ, għal applikazzjonijiet 
ċentralizzati u dawk deċentralizzati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Heating and cooling accounts for nearly 50% of the final energy demand in the European 
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Union and this share is even larger - more than 80% - in buildings. Having the capacity to 
provide a clean and efficient answer to these energy needs, renewable heating and cooling 
(RHC) technology and its infrastructures are an important corner-stone to achieving 
Europe’s energy and climate objectives. However, policies at European and national level 
fail to address properly the huge potential of renewable heating and cooling systems. The 
Energy Roadmap 2050 (COM(2011) 885 final) makes only a minor reference to the 
importance of renewable heating and cooling. Similarly, RHC technologies are largely 
overlooked in the current version of the proposal for a Council Decision on “Horizon 2020”. 
They are merely mentioned in a paragraph (3.1.2.) of the energy efficiency chapter. Europe's 
well-being and industrial future depends on clean, safe and affordable energy supply for all 
types of demand. This requires active policy support! Proper acknowledgment of heating and 
cooling technology in Europe's future research, development and deployment program will 
also maintain the region's technological leadership in these sectors. The proposed 
amendment will give more prominent acknowledgment to heating and cooling by shifting it to 
the same level as electricity. This is necessary if we are to send a strong message to the 
markets and society as a whole and to put Europe in the front row in developing tomorrow’s 
energy scenario.

Emenda 750
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.2 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex titnaqqas id-domanda għat-tisħin 
u t-tkessiħ b'aktar suċċess, il-miżuri ta' 
effiċjenza jridu jkunu akkumpanjati mill-
introduzzjoni simultanja ta' sorsi ta' tisħin 
u tkessiħ b'emissjonijiet baxxi ta' 
karbonju u mingħajr karbonju fuq in-
naħa tal-provvista. L-iżblukkar tal-
potenzjal tat-teknoloġiji tat-tisħin u t-
tkessiħ b'enerġija rinnovabbli (RHC) 
jirrikjedi intensifikazzjoni sostanzjali tal-
attivitajiet ta' riċerka u żvilupp. Biex jiġi 
stimulat sew it-tixrid tat-teknoloġiji RHC, 
l-effiċjenza tagħhom trid tiżdied u l-
kostijiet jonqsu. Iridu jiġu żviluppati 
soluzzjonijiet ġodda, speċjalment għal bini 
u distretti b'użu negliġibbli ta' enerġija. 
B'mod partikolari, jeħtieġ li: tiġi 
żviluppata katina ta' provvista u użu tal-
bijomassa sostenibbli u effiċjenti ferm, 
jiġu żviluppati sistemi solari termali 
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kostkompetittivi u bini msaħħan mix-
xemx, kif ukoll sistemi ta' tisħin 
ġeotermali effiċjenti u kosteffikaċi, pompi 
tas-sħana kostottimizzati, teknoloġiji 
effiċjenti ta' appoġġ (ħżin tal-enerġija 
termali u sistemi ibridi), u netwerks 
intelliġenti tal-enerġija termali.

Or. en

Emenda 751
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żoni urbani huma wieħed mill-akbar 
konsumaturi ta’ enerġija fl-Unjoni u 
jemettu parti kbira korrispondenti ta’ 
gassijiet serra, filwaqt li jiġġeneraw 
ammont sostanzjali ta’ sustanzi li jniġġsu l-
arja. Fl-istess ħin, iż-żoni urbani huma 
affettwati mit-tnaqqis fil-kwalità tal-arja u 
t-tibdil fil-klima u għandhom jiżviluppaw 
l-istrateġiji ta' mitgazzjoni u adattament 
tagħhom stess. Is-sejba ta’ soluzzjonijiet 
innovattivi ta’ enerġija (effiċjenza tal-
enerġija, sistemi ta' provvista tal-elettriku u 
tisħin u tkessiħ), integrati mat-trasport, 
skart u trattament tal-ilma, kif ukoll 
soluzzjonijiet tal-ICT għall-ambjent urban 
huma għalhekk kruċjali fit-trasformazzjoni 
lejn soċjetà b'livell baxx ta' karbonju. 
Inizjattivi immirati bħala appoġġ għall-
konvergenza tal-ktajjen ta' valur industrijali 
tal-enerġija, trasport u s-settur tal-ICT għal 
applikazzjonijiet urbani intelliġenti 
għandhom jiġu previsti. Fl-istess ħin, 
ippjanar u mudelli kummerċjali 
teknoloġiċi, organizzattivi ġodda jesiġu li 
jkunu żviluppati u ttestjati fuq skala sħiħa 
skont il-ħtiġijiet u mezzi tal-ibliet u 
komunitajiet. Ir-riċerka hija wkoll 

Iż-żoni urbani huma wieħed mill-akbar 
konsumaturi ta’ enerġija fl-Unjoni u 
jemettu parti kbira korrispondenti ta’ 
gassijiet serra, filwaqt li jiġġeneraw 
ammont sostanzjali ta’ sustanzi li jniġġsu l-
arja. F’dak il-kuntest, hemm bżonn li 
jkunu promossi strateġiji ta’ żvilupp 
urban sitemiċi integrati li jqisu: l-
effiċjenza fl-użu tal-enerġija, l-
aċċessibbiltà, l-ispazji ħodor, l-adattament 
tal-ħabitats u l-integrazzjoni soċjali. Fl-
istess ħin, iż-żoni urbani huma affettwati 
mit-tnaqqis fil-kwalità tal-arja u t-tibdil fil-
klima u għandhom jiżviluppaw l-istrateġiji 
ta' mitgazzjoni u adattament tagħhom stess. 
Is-sejba ta’ soluzzjonijiet innovattivi ta’ 
enerġija (effiċjenza tal-enerġija, sistemi ta' 
provvista tal-elettriku u tisħin u tkessiħ), 
integrati mat-trasport, skart u trattament 
tal-ilma, kif ukoll soluzzjonijiet tal-ICT 
għall-ambjent urban huma għalhekk 
kruċjali fit-trasformazzjoni lejn soċjetà 
b'livell baxx ta' karbonju. Inizjattivi 
immirati bħala appoġġ għall-konvergenza 
tal-ktajjen ta' valur industrijali tal-enerġija, 
trasport u s-settur tal-ICT għal 
applikazzjonijiet urbani intelliġenti 
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meħtieġa sabiex jinftiehmu l-kwistjonijiet 
soċjali, ekonomiċi u kulturali li huma 
involuti f’din it-trasformazzjoni.

għandhom jiġu previsti. Fl-istess ħin, 
ippjanar u mudelli kummerċjali 
teknoloġiċi, organizzattivi ġodda jesiġu li 
jkunu żviluppati u ttestjati fuq skala sħiħa 
skont il-ħtiġijiet u mezzi tal-ibliet u 
komunitajiet. Ir-riċerka hija wkoll 
meħtieġa sabiex jinftiehmu l-kwistjonijiet 
soċjali, ekonomiċi u kulturali li huma 
involuti f’din it-trasformazzjoni.

Or. en

Emenda 752
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żoni urbani huma wieħed mill-akbar 
konsumaturi ta’ enerġija fl-Unjoni u 
jemettu parti kbira korrispondenti ta’ 
gassijiet serra, filwaqt li jiġġeneraw 
ammont sostanzjali ta’ sustanzi li jniġġsu l-
arja. Fl-istess ħin, iż-żoni urbani huma 
affettwati mit-tnaqqis fil-kwalità tal-arja u 
t-tibdil fil-klima u għandhom jiżviluppaw 
l-istrateġiji ta' mitgazzjoni u adattament 
tagħhom stess. Is-sejba ta’ soluzzjonijiet 
innovattivi ta’ enerġija (effiċjenza tal-
enerġija, sistemi ta' provvista tal-elettriku u 
tisħin u tkessiħ), integrati mat-trasport, 
skart u trattament tal-ilma, kif ukoll 
soluzzjonijiet tal-ICT għall-ambjent urban 
huma għalhekk kruċjali fit-trasformazzjoni 
lejn soċjetà b'livell baxx ta' karbonju. 
Inizjattivi immirati bħala appoġġ għall-
konvergenza tal-ktajjen ta' valur industrijali 
tal-enerġija, trasport u s-settur tal-ICT għal 
applikazzjonijiet urbani intelliġenti 
għandhom jiġu previsti. Fl-istess ħin, 
ippjanar u mudelli kummerċjali 
teknoloġiċi, organizzattivi ġodda jesiġu li 
jkunu żviluppati u ttestjati fuq skala sħiħa 

Iż-żoni urbani huma wieħed mill-akbar 
konsumaturi ta’ enerġija fl-Unjoni u 
jemettu parti kbira korrispondenti ta’ 
gassijiet serra, filwaqt li jiġġeneraw 
ammont sostanzjali ta’ sustanzi li jniġġsu. 
Fl-istess ħin, iż-żoni urbani huma 
affettwati mit-tnaqqis fil-kwalità tal-arja u 
t-tibdil fil-klima u għandhom jiżviluppaw 
l-istrateġiji ta' mitgazzjoni u adattament 
tagħhom stess. Is-sejba ta’ soluzzjonijiet 
innovattivi ta’ enerġija biex jitnaqqas il-
konsum globali ta' enerġija kif ukoll biex 
jiżdiedu s-soluzzjonijiet sistemiċi u 
innovattivi tal-enerġija (enerġija 
rinnovabbli, effiċjenza tal-enerġija, sistemi 
ta' provvista tal-elettriku u tisħin u tkessiħ), 
integrati mat-trasport, skart u trattament 
tal-ilma, kif ukoll soluzzjonijiet tal-ICT 
għall-ambjent urban huma għalhekk 
kruċjali fit-trasformazzjoni lejn soċjetà 
bbażata fuq l-enerġija rinnovabbli u 
effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Inizjattivi 
immirati bħala appoġġ għall-konvergenza 
tal-ktajjen ta' valur industrijali tal-enerġija, 
trasport u s-settur tal-ICT għal 
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skont il-ħtiġijiet u mezzi tal-ibliet u 
komunitajiet. Ir-riċerka hija wkoll 
meħtieġa sabiex jinftiehmu l-kwistjonijiet 
soċjali, ekonomiċi u kulturali li huma 
involuti f’din it-trasformazzjoni.

applikazzjonijiet urbani intelliġenti 
għandhom jiġu previsti. Fl-istess ħin, 
ippjanar u mudelli kummerċjali 
teknoloġiċi, organizzattivi ġodda jesiġu li 
jkunu żviluppati u ttestjati fuq skala sħiħa 
skont il-ħtiġijiet u mezzi tal-ibliet u 
komunitajiet. Ir-riċerka hija wkoll 
meħtieġa sabiex jinftiehmu l-kwistjonijiet 
soċjali, ekonomiċi, ambjentali u kulturali li 
huma involuti f’din it-trasformazzjoni.

Or. en

Emenda 753
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti III – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żoni urbani huma wieħed mill-akbar 
konsumaturi ta’ enerġija fl-Unjoni u 
jemettu parti kbira korrispondenti ta’ 
gassijiet serra, filwaqt li jiġġeneraw 
ammont sostanzjali ta’ sustanzi li jniġġsu l-
arja. Fl-istess ħin, iż-żoni urbani huma 
affettwati mit-tnaqqis fil-kwalità tal-arja u 
t-tibdil fil-klima u għandhom jiżviluppaw 
l-istrateġiji ta' mitgazzjoni u adattament 
tagħhom stess. Is-sejba ta’ soluzzjonijiet 
innovattivi ta’ enerġija (effiċjenza tal-
enerġija, sistemi ta' provvista tal-elettriku u 
tisħin u tkessiħ), integrati mat-trasport, 
skart u trattament tal-ilma, kif ukoll 
soluzzjonijiet tal-ICT għall-ambjent urban 
huma għalhekk kruċjali fit-trasformazzjoni 
lejn soċjetà b'livell baxx ta' karbonju. 
Inizjattivi immirati bħala appoġġ għall-
konvergenza tal-ktajjen ta' valur industrijali 
tal-enerġija, trasport u s-settur tal-ICT għal 
applikazzjonijiet urbani intelliġenti 
għandhom jiġu previsti. Fl-istess ħin, 
ippjanar u mudelli kummerċjali 
teknoloġiċi, organizzattivi ġodda jesiġu li 
jkunu żviluppati u ttestjati fuq skala sħiħa 

Iż-żoni urbani huma wieħed mill-akbar 
konsumaturi ta’ enerġija fl-Unjoni u 
jemettu parti kbira korrispondenti ta’ 
gassijiet serra, filwaqt li jiġġeneraw 
ammont sostanzjali ta’ sustanzi li jniġġsu l-
arja. Fl-istess ħin, iż-żoni urbani huma 
affettwati mit-tnaqqis fil-kwalità tal-arja u 
t-tibdil fil-klima u għandhom jiżviluppaw 
l-istrateġiji ta' mitgazzjoni u adattament 
tagħhom stess. Is-sejba ta’ soluzzjonijiet 
innovattivi ta’ enerġija (effiċjenza tal-
enerġija, sistemi ta' provvista tal-elettriku u 
tisħin u tkessiħ), integrati mat-trasport 
nadif (inkluż it-trasport marittimu) u l-
vetturi, skart u trattament tal-ilma, kif ukoll 
soluzzjonijiet tal-ICT għall-ambjent urban 
huma għalhekk kruċjali fit-trasformazzjoni 
lejn soċjetà b'livell baxx ta' karbonju. 
Inizjattivi immirati bħala appoġġ għall-
konvergenza tal-ktajjen ta' valur industrijali 
tal-enerġija, trasport u s-settur tal-ICT għal 
applikazzjonijiet urbani intelliġenti 
għandhom jiġu previsti. Fl-istess ħin, 
ippjanar u mudelli kummerċjali 
teknoloġiċi, organizzattivi ġodda jesiġu li 
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skont il-ħtiġijiet u mezzi tal-ibliet u 
komunitajiet. Ir-riċerka hija wkoll 
meħtieġa sabiex jinftiehmu l-kwistjonijiet 
soċjali, ekonomiċi u kulturali li huma 
involuti f’din it-trasformazzjoni.

jkunu żviluppati u ttestjati fuq skala sħiħa 
skont il-ħtiġijiet u mezzi tal-ibliet u 
komunitajiet. L-enfasi għandha tkun fuq 
il-konnesjsoni ta' firxa usa' ta' attivitajiet 
ta' riċerka għal teknoloġiji u soluzzjonijiet 
tas-suq ġodda li jipprovdu prospettiva fit-
tul. Ir-riċerka hija wkoll meħtieġa sabiex 
jinftiehmu l-kwistjonijiet soċjali, 
ekonomiċi u kulturali li huma involuti f’din 
it-trasformazzjoni.

Or. en


