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Emenda 378
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – taqsima 1 – punt 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġu stimulati avvanzi sostanzjali 
fil-fruntieri tal-għarfien, l-ERC se jappoġġa 
lill-gruppi individwali sabiex iwettqu 
riċerka fi kwalunkwe qasam tar-riċerka 
xjentifika u teknoloġika bażika li taqa’ fl-
ambitu tal-Orizzont 2020, inklużi l-
inġinerija, ix-xjenzi soċjoekonomiċi u l-
istudji umanistiċi. Kif xieraq, is-suġġetti ta’ 
riċerka jew il-gruppi ta' mira speċifiċi 
(pereżempju riċerkaturi tal-ġenerazzjoni 
ġdida/timijiet emerġenti) jistgħu jitqiesu, li 
jsegwu objettivi tal-programm u l-ħtiġijiet 
għall-implimentazzjoni effiċjenti. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-oqsma 
emerġenti u li qed jikbru b'rata mgħaġġla 
fil-fruntiera tal-għarfien, u fl-interfaċċja 
bejn id-dixxiplini.

Sabiex jiġu stimulati avvanzi sostanzjali 
fil-fruntieri tal-għarfien, l-ERC se jappoġġa 
lill-gruppi individwali sabiex iwettqu 
riċerka fi kwalunkwe qasam tar-riċerka 
xjentifika u teknoloġika bażika li taqa’ fl-
ambitu tal-Orizzont 2020, inklużi l-
inġinerija, ix-xjenzi soċjoekonomiċi u l-
istudji umanistiċi, u se joħroġ sejħiet għal 
proposti li fihom ir-regola bażika se tkun 
li r-riċerkaturi ta' eċċellenza mfittxa ma 
jistgħux iwettqu r-riċerka tagħhom fil-
pajjiżi ta' orġini tagħhom u l-għotjiet ma 
jistgħux jinġarru għall-pajjiż ta' oriġini.  
Kif xieraq, is-suġġetti ta’ riċerka jew il-
gruppi ta' mira speċifiċi (pereżempju 
riċerkaturi tal-ġenerazzjoni ġdida/timijiet 
emerġenti) jistgħu jitqiesu, li jsegwu 
objettivi tal-programm u l-ħtiġijiet għall-
implimentazzjoni effiċjenti. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-oqsma 
emerġenti u li qed jikbru b'rata mgħaġġla 
fil-fruntiera tal-għarfien, u fl-interfaċċja 
bejn id-dixxiplini.

Or. it

Emenda 379
Britta Thomsen

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – taqsima 1 – punt 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġu stimulati avvanzi sostanzjali 
fil-fruntieri tal-għarfien, l-ERC se jappoġġa 
lill-gruppi individwali sabiex iwettqu 

Sabiex jiġu stimulati avvanzi sostanzjali 
fil-fruntieri tal-għarfien, l-ERC se jappoġġa 
lill-gruppi individwali sabiex iwettqu 
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riċerka fi kwalunkwe qasam tar-riċerka 
xjentifika u teknoloġika bażika li taqa’ fl-
ambitu tal-Orizzont 2020, inklużi l-
inġinerija, ix-xjenzi soċjoekonomiċi u l-
istudji umanistiċi. Kif xieraq, is-suġġetti ta’ 
riċerka jew il-gruppi ta' mira speċifiċi 
(pereżempju riċerkaturi tal-ġenerazzjoni 
ġdida/timijiet emerġenti) jistgħu jitqiesu, li 
jsegwu objettivi tal-programm u l-ħtiġijiet 
għall-implimentazzjoni effiċjenti. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari lill-oqsma 
emerġenti u li qed jikbru b'rata mgħaġġla 
fil-fruntiera tal-għarfien, u fl-interfaċċja 
bejn id-dixxiplini.

riċerka fi kwalunkwe qasam tar-riċerka 
xjentifika u teknoloġika bażika li taqa’ fl-
ambitu tal-Orizzont 2020, inklużi l-
inġinerija, ix-xjenzi soċjoekonomiċi u l-
istudji umanistiċi. Kif xieraq, is-suġġetti ta’ 
riċerka jew il-gruppi ta' mira speċifiċi 
(pereżempju riċerkaturi tal-ġenerazzjoni 
ġdida/timijiet emerġenti, nisa) jistgħu 
jitqiesu, li jsegwu objettivi tal-programm u 
l-ħtiġijiet għall-implimentazzjoni effiċjenti. 
Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-
oqsma emerġenti u li qed jikbru b'rata 
mgħaġġla fil-fruntiera tal-għarfien, u fl-
interfaċċja bejn id-dixxiplini.

Or. en

Emenda 380
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – taqsima 1 – punt 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerkaturi indipendenti ta’ kwalunkwe 
età, inklużi r-riċerkaturi li għadhom 
jibdew, li jagħmlu t-tranżizzjoni sabiex 
ikunu mexxejja indipendenti tar-riċerka 
bil-ħila tagħhom, minn kwalukwe pajjiż 
fid-dinja għandhom ikunu appoġġati sabiex 
iwettqu r-riċerka tagħhom fl-Ewropa.

Riċerkaturi indipendenti ta’ kwalunkwe 
età, inklużi r-riċerkaturi li għadhom 
jibdew, li jagħmlu t-tranżizzjoni sabiex 
ikunu mexxejja indipendenti tar-riċerka 
bil-ħila tagħhom, minn kwalukwe pajjiż 
fid-dinja għandhom ikunu appoġġati sabiex 
iwettqu r-riċerka tagħhom fl-Ewropa. Ir-
ritorn u l-integrazzjoni mill-ġdid tar-
riċerkaturi wara t-tmiem ta’ perjodu ta’ 
finanzjament tal-ERC jista’ jiġi appoġġat 
ukoll, b’mod partikolari flimkien mal-
iskema ‘ERA chair’.

Or. en

Emenda 381
Britta Thomsen
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerkaturi indipendenti ta’ kwalunkwe 
età, inklużi r-riċerkaturi li għadhom 
jibdew, li jagħmlu t-tranżizzjoni sabiex 
ikunu mexxejja indipendenti tar-riċerka 
bil-ħila tagħhom, minn kwalukwe pajjiż 
fid-dinja għandhom ikunu appoġġati sabiex 
iwettqu r-riċerka tagħhom fl-Ewropa.

Riċerkaturi indipendenti ta’ kwalunkwe età 
u irrispettivament mis-sess tagħhom, 
inklużi r-riċerkaturi li għadhom jibdew, li 
jagħmlu t-tranżizzjoni sabiex ikunu 
mexxejja indipendenti tar-riċerka bil-ħila 
tagħhom, minn kwalukwe pajjiż fid-dinja 
għandhom ikunu appoġġati sabiex iwettqu 
r-riċerka tagħhom fl-Ewropa.

Or. en

Emenda 382
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 1 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka bejn riċerkaturi ta' eċċellenza 
mill-Istati Membri u l-Pajjiżi Assoċjati 
differenti se tiġi promossa wkoll permezz 
tal-Għotja għas-Sinerġija tal-ERC, għotja 
li ħafna mir-riċerkaturi fil-programm 
qafas preċedenti, sabu attraenti ħafna.

Or. en

Emenda 383
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jiġi segwit l-approċċ investigattiv. Dan 
ifisser illi l-programm għandu jappoġġa l-
proġetti mwettqa mir-riċerkaturi dwar 

Se jiġi segwit l-approċċ investigattiv. Dan 
ifisser illi l-programm għandu jappoġġa l-
proġetti mwettqa mir-riċerkaturi dwar 
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suġġetti tal-għażla tagħhom fl-ambitu tas-
sejħa għall-proposti. Il-proposti se jiġu 
evalwati skont il-kriterju uniku ta’ 
eċċellenza kif ġudikat minn analiżi inter 
pares, filwaqt li titqies l-eċċellenza fit-
timijiet ġodda, riċerkaturi tal-ġenerazzjoni 
li jmiss, kif ukoll gruppi stabbiliti, u 
b’attenzjoni partikolari għall-proposti ferm 
pijuneristiċi u li korrispondentement 
jinvolvu riskji xjentifiċi għolja.

suġġetti tal-għażla tagħhom fl-ambitu tas-
sejħa għall-proposti. Il-proposti se jiġu 
evalwati skont il-kriterju ta’ eċċellenza kif 
ġudikat minn analiżi inter pares, filwaqt li 
titqies l-eċċellenza fit-timijiet ġodda, 
riċerkaturi tal-ġenerazzjoni li jmiss, 
speċjalment f'reġjuni anqas żviluppati, kif 
ukoll gruppi stabbiliti, u b’attenzjoni 
partikolari għall-proposti ferm pijuneristiċi 
u li korrispondentement jinvolvu riskji 
xjentifiċi għolja.

Or. en

Emenda 384
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jiġi segwit l-approċċ investigattiv. Dan 
ifisser illi l-programm għandu jappoġġa l-
proġetti mwettqa mir-riċerkaturi dwar 
suġġetti tal-għażla tagħhom fl-ambitu tas-
sejħa għall-proposti. Il-proposti se jiġu 
evalwati skont il-kriterju uniku ta’ 
eċċellenza kif ġudikat minn analiżi inter 
pares, filwaqt li titqies l-eċċellenza fit-
timijiet ġodda, riċerkaturi tal-ġenerazzjoni 
li jmiss, kif ukoll gruppi stabbiliti, u 
b’attenzjoni partikolari għall-proposti ferm 
pijuneristiċi u li korrispondentement 
jinvolvu riskji xjentifiċi għolja.

Se jiġi segwit l-approċċ investigattiv. Dan 
ifisser illi l-programm għandu jappoġġa l-
proġetti mwettqa mir-riċerkaturi dwar 
suġġetti tal-għażla tagħhom fl-ambitu tas-
sejħa għall-proposti. Il-proposti se jiġu 
evalwati skont il-kriterju uniku ta’ 
eċċellenza kif ġudikat minn analiżi inter 
pares, filwaqt li titqies l-eċċellenza fit-
timijiet ġodda, riċerkaturi tal-ġenerazzjoni 
li jmiss, kif ukoll gruppi stabbiliti, l-
ugwaljanza bejn is-sessi u b’attenzjoni 
partikolari għall-proposti ferm pijuneristiċi 
u li korrispondentement jinvolvu riskji 
xjentifiċi għolja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ibbażat fuq ir-rapport Carvalho, emenda 44.
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Emenda 385
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – taqsima 1 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1– punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Strateġija xjentifika: (1) L-iżvilupp ta' strateġija xjentifika:

Or. en

Emenda 386
Vladko Todorov Panayotov

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Ġestjoni, monitoraġġ u kontroll tal-
kwalità xjentifiċi, :

(2) It-twettiq ta' ġestjoni, monitoraġġ u 
kontroll tal-kwalità xjentifiċi:

Or. en

Emenda 387
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – taqsima 1 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1– punt 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jistabbilixxi, kif xieraq, minn perspettiva 
xjentifika, pożizzjonijiet dwar l-
implimentazzjoni u l-ġestjoni tas-sejħiet 
għall-proposti, il-kriterji ta' evalwazzjoni, 
il-proċessi ta’ analiżi inter pares inklużi l-
għażla tal-esperti, il-metodi tal-analiżi inter 
pares u l-evalwazzjoni tal-proposta u r-
regoli ta' implimentazzjoni u linji gwida 
neċessarji li, abbażi tagħhom, il-proposta li 
għandha tiġi ffinanzjata tiġi determinata 
taħt is-superviżjoni tal-Kunsill Xjentifiku; 

– jistabbilixxi, kif xieraq, minn perspettiva 
xjentifika, pożizzjonijiet dwar l-
implimentazzjoni u l-ġestjoni tas-sejħiet 
għall-proposti, jiżviluppa l-kriterji ta' 
evalwazzjoni, il-proċessi ta’ analiżi inter 
pares inklużi l-għażla tal-esperti, il-metodi 
tal-analiżi inter pares u l-evalwazzjoni tal-
proposta u r-regoli ta' implimentazzjoni u 
linji gwida neċessarji li, abbażi tagħhom, 
il-proposta li għandha tiġi ffinanzjata tiġi 
determinata taħt is-superviżjoni tal-Kunsill 
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kif ukoll kwalunwke kwistjoni oħra li 
taffettwa l-kisbiet u l-impatt tal-attivitajiet 
tal-ERC, u l-kwalità tar-riċerka mwettqa, 
inklużi d-dispożizzjonijiet prinċipali tal-
Mudell tal-Ftehim ta' Għotja tal-ERC;

Xjentifiku; kif ukoll kwalunwke kwistjoni 
oħra li taffettwa l-kisbiet u l-impatt tal-
attivitajiet tal-ERC, u l-kwalità tar-riċerka 
mwettqa, inklużi d-dispożizzjonijiet 
prinċipali tal-Mudell tal-Ftehim ta' Għotja 
tal-ERC;

Or. en

Emenda 388
Vladko Todorov Panayotov

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Komunikazzjoni u disseminazzjoni: (3) L-organizzazzjoni tal-komunikazzjoni
u d-disseminazzjoni:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba raġunijiet ta' ċarezza.

Emenda 389
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – taqsima 1 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1– punt 3 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jiżgura l-komunikazzjoni mal-komunità 
xjentifika u partijiet interessati ewlenin 
interessati dwar l-attivitajiet u l-kisbiet tal-
ERC;

– jiżgura l-komunikazzjoni mal-komunità 
xjentifika, il-partijiet interessati ewlenin u 
l-aġenziji li jiffinanzjaw reġjonali u 
nazzjonali dwar l-attivitajiet u l-kisbiet tal-
ERC;

Or. en
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Emenda 390
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – taqsima 1 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1– punt 3 – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- jipprova jippromwovi l-involviment attiv 
minn riċerkaturi minn reġjuni Ewropej 
mhux daqstant rappreżentati.

Or. en

Emenda 391
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – taqsima 1 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1– punt 3 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jirrapporta b’mod regolari lill-
Kummissjoni dwar l-attivitajiet tiegħu.

– jirrapporta b’mod regolari lill-
Kummissjoni, lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill dwar l-attivitajiet tiegħu.

Or. fr

Emenda 392
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 1 – paragrafu 1.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-membri tal-Kunsill Xjentifiku għandhom 
ikunu kkumpensati tal-kompiti li huma 
jwettqu permezz ta' onorarja u, fejn xieraq, 
ir-rimborż tal-ispejjeż għall-ivvjaġġar u 
għall-manteniment.

Il-membri tal-Kunsill Xjentifiku għandhom 
ikunu kkumpensati tal-kompiti li huma 
jwettqu permezz ta' onorarja u, fejn xieraq, 
ir-rimborż ta' 50% tal-ispejjeż għall-
ivvjaġġar u għall-manteniment li ġew 
dokumentati kif dovut.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jiġi indikat ammont massimu għar-rimborż tal-ispejjeż ta' vjaġġar u 
akkomodazzjoni bl-iskop li jiġu evitati l-abbużi u l-ħela tar-riżorsi.

Emenda 393
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 1 – paragrafu 1.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-President tal-ERC se jirrisjedi ġewwa 
Brussel għat-tul ta' żmien tal-ħatra u 
jiddedika l-biċċa l-kbira tal-ħin 
tiegħu/tagħha lill-ħidma tal-ERC. Hu/hi 
se j/tkun irrimunerat f'livell kumparabbli 
mal-maniġment għoli tal-Kummissjoni.

Il-President tal-ERC se jirrisjedi ġewwa 
Brussell għat-tul ta' żmien tal-ħatra. Hu/hi 
se j/tkun irrimunerat f'livell kumparabbli 
mal-maniġment għoli tal-Kummissjoni.

Or. it

Emenda 394
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 1 – paragrafu 1.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kunsill Xjentifiku għandu jeleġġi minn 
fost il-membri tiegħu tliet Viċi-Presidenti
li għandhom jassistu lill-President fir-
rappreżentanza tiegħu u fl-organizzazzjoni 
tal-ħidma tiegħu. Iż-żewġ Viċi-Presidenti 
jista’ jkollhom ukoll t-titlu ta' Viċi-
President tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka.

Il-Kunsill Xjentifiku għandu jeleġġi minn 
fost il-membri tiegħu Viċi-President li 
għandu jgħin lill-President fir-
rappreżentanza tiegħu u fl-organizzazzjoni 
tal-ħidma tiegħu. Il-Viċi-President għandu
jkollu t-titlu ta' Viċi-President tal-Kunsill 
Ewropew għar-Riċerka.

Or. it
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Emenda 395
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 1 – paragrafu 1.1 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jiġi pprovdut appoġġ lit-tliet Viċi 
President sabiex tiġi żgurata assistenza 
amministrattiva lokali adegwata fl-istituti 
ta' oriġini tagħhom.

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li r-riżorsi ma jinħlewx, għandha tiġi evitata l-amminstrazzjoni doppja.

Emenda 396
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 1 – paragrafu 1.1 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-president tal-ERC u l-membri tal-
Kunsill Xjentifiku għandhom iwettqu 
dmirijiethom fuq il-bażi ta’ mandat 
esklussiv full-time. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiġi garantita t-trasparenza u l-indipendenza tal-ERC, huwa xieraq li jiġu 
speċifikati l-ħtiġijiet għat-twettiq tal-ħidma professjonali.

Emenda 397
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ġestjoni tal-ERC se titwettaq minn 
persunal reklutat għal dak l-għan, inklużi, 
fejn meħtieġ, uffiċjali tal-istituzzjonijiet 
tal-UE u se tkopri biss il-ħtiġijiet 
amministrattivi reali sabiex tiġi żgurata l-
istabbilità u l-kontinwità neċessarji għal 
amministrazzjoni effettiva.

Il-ġestjoni tal-ERC għandha tkun eżegwita 
minn persunal irreklutat apposta u għandha 
tkopri biss il-ħtiġijiet amministrattivi reali 
sabiex ikunu żgurati l-istabbiltà u l-
kontinwità neċessarji għal 
amministrazzjoni effettiva.

Or. it

Emenda 398
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 1 – paragrafu 1.2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ġestjoni tal-ERC se titwettaq minn 
persunal reklutat għal dak l-għan, inklużi, 
fejn meħtieġ, uffiċjali tal-istituzzjonijiet 
tal-UE u se tkopri biss il-ħtiġijiet 
amministrattivi reali sabiex tiġi żgurata l-
istabbilità u l-kontinwità neċessarji għal 
amministrazzjoni effettiva.

Il-ġestjoni tal-ERC se titwettaq minn 
uffiċjali impjegati mal-istituzzjonijiet tal-
Unjoni, u se tkopri biss il-ħtiġijiet 
amministrattivi reali sabiex tiġi żgurata l-
istabbilità u l-kontinwità neċessarji għal 
amministrazzjoni effettiva.

Or. it

Emenda 399
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 1 – paragrafu 1.3 – paragrafu 1 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– taħtar id-Direttur u l-Persunal Superjuri 
tal-istruttura ddedikata għall-
implimentazzjoni, filwaqt li jitqiesu l-
opinjonijiet tal-Kunsill Xjentifiku;

– taħtar u tkeċċi d-Direttur u l-Persunal 
Superjuri tal-istruttura ddedikata għall-
implimentazzjoni, filwaqt li jitqiesu l-
opinjonijiet tal-Kunsill Xjentifiku;
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Or. fr

Emenda 400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 1 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– tinforma b’mod regolari l-kumitat tal-
programm dwar l-implimentazzjoni tal-
attivitajiet tal-ERC;

– tinforma b’mod regolari l-kumitat tal-
programm dwar l-implimentazzjoni tal-
attivitajiet tal-ERC u r-riżultati, sabiex jiġi 
żgurat li qed jiġu kontinwament aġġornati 
abbażi tal-aktar informazzjoni riċenti.

Or. en

Emenda 401
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 1 – paragrafu 1.3 – paragrafu 1 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– tinforma b’mod regolari l-kumitat tal-
programm dwar l-implimentazzjoni tal-
attivitajiet tal-ERC;

– tinforma b’mod regolari l-kumitat tal-
programm, lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-
attivitajiet tal-ERC;

Or. it

Ġustifikazzjoni

Attivitajiet tal-ERC jeħtieġ li jkunu aktar trasparenti u mmonitorjati b'mod aktar effettiv.

Emenda 402
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

L-appoġġ għal sett kbir ta’ proġetti ta’ 
riċerka kollaborattiva embrijoniċi, ta' 
xjenza u tekonoloġija viżjonarja b'riskju 
għoli huwa neċessarju għall-esplorazzjoni 
ta' suċċess ta' sisien ġodda għal teknoloġiji 
futuri radikalment ġodda. Billi tkun 
espliċitament mhux topika u mhux 
preskritta, din l-attività tippermetti ideat 
ġodda kull meta dawn jitfaċċaw u minn 
kull fejn jiġu, fi ħdan l-ispettru usa' ta’ temi 
u dixxiplini. It-trawwim ta’ tali ideat fraġli 
jesiġi approċċ ta’ riċerka veloċi, li 
jipproteġi mir-riskju u 
b’interdixxiplinarjetà għolja, li jmur lil 
hinn sew mill-isferi stretti tat-teknoloġija. 
L-attirar u l-istimular tal-parteċipazzjoni 
ta’ atturi ġodda b’potenzjal għoli fir-riċerka 
u l-innovazzjoni, bħal pereżempju 
riċerkaturi żgħażagħ u SMEs b’teknoloġija 
għolja huma wkoll importanti għat-
trawwim ta’ mexxejja xjentifiċi u 
industrijali tal-futur.

L-appoġġ għal sett kbir ta’ proġetti ta’ 
riċerka kollaborattiva fi stadju bikri, ta' 
xjenza u tekonoloġija viżjonarji b'riskju 
għoli huwa neċessarju għall-esplorazzjoni 
ta' suċċess ta' sisien ġodda għal teknoloġiji 
futuri radikalment ġodda. Billi tkun 
espliċitament mhux topika u mhux 
preskritta, din l-attività tippermetti ideat 
ġodda kull meta dawn jitfaċċaw u minn 
kull fejn jiġu, fi ħdan l-ispettru usa' ta’ temi 
u dixxiplini. It-trawwim ta’ tali ideat fraġli 
jesiġi approċċ ta’ riċerka veloċi, li 
jipproteġi mir-riskju u 
b’interdixxiplinarjetà għolja, li jmur lil 
hinn sew mill-isferi stretti tat-teknoloġija. 
L-attirar u l-istimular tal-parteċipazzjoni 
ta’ atturi ġodda b’potenzjal għoli fir-riċerka 
u l-innovazzjoni, bħal pereżempju 
riċerkaturi żgħażagħ u SMEs b’teknoloġija 
għolja huma wkoll importanti għat-
trawwim ta’ mexxejja xjentifiċi u 
industrijali tal-futur.

Or. en

Emenda 403
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 2 – paragrafu 2.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet fit-tliet pilastri tal-FET huma 
kkumpementati minn firxa wiesgħa ta’ 
netwerking u attivitajiet ibbażati fuq il-
komunità għall-ħolqien ta’ bażi Ewropea 
fertili u vibranti għal riċerka mmexxija 
mix-xjenza lejn teknoloġiji futuri. Dawn 
għandhom jappoġġaw l-iżviluppi futuri tal-
attivitajiet tal-FET, irawwmu d-dibattitu 
dwar l-implikazzjonijiet ta’ teknoloġiji 
ġodda, u jaċċelleraw l-impatt.

L-attivitajiet fit-tliet pilastri tal-FET huma 
kkumpementati minn firxa wiesgħa ta’ 
netwerking u attivitajiet ibbażati fuq il-
komunità għall-ħolqien ta’ bażi Ewropea 
fertili u vibranti għal riċerka mmexxija 
mix-xjenza lejn teknoloġiji futuri. Dawn 
għandhom jappoġġaw l-iżviluppi futuri tal-
attivitajiet tal-FET, irawwmu d-dibattitu 
dwar l-implikazzjonijiet ta’ teknoloġiji 
ġodda, u jaċċelleraw l-impatt. Attivitajiet 
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FET għandhom ikunu miftuħa għal 
kollaborazzjoni ma' pajjiżi terzi, ibbażata 
fuq interess komuni u benefiċċju 
reċiproku, filwaqt li jitħarsu l-interessi 
Ewropej.

Or. en

Emenda 404
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 2 – punt 2.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bord Konsultattiv tal-FET għandu 
jipprovdi l-kontribuzzjoni tal-partijiet 
interessati dwar l-istrateġija xjentifika 
globali, inkluża d-definizzjoni tal-
programm ta’ ħidma.

Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta l-
partijiet interessati relevanti dwar il-
programm FEST, inklużi xjentisti, 
riċerkaturi u inġiniera tal-ogħla 
reputazzjoni u kompetenza xierqa, fejn 
tiġi żgurata varjazzjoni fl-oqsma tar-
riċerka u fuq aġir personali tagħhom, 
għal kontribuzzjoni dwar l-istrateġija 
xjentifika ġenerali. B'mod partikolari, 
għandhom jikkonsultaw dwar it-tfassil 
tal-prijoritajiet tal-programm ta' ħidma u l-
modifiki neċessarji, inklużi sejħiet għal 
proposti u kriterji li jostakolaw l-irkib.
Sabiex jiġi minimizzat sforz doppju, il-
Kummissjoni għandha tfittex li tuża 
strumenti eżistenti għall-konsultazzjoni 
kull fejn possibbli fl-implimentazzjoni ta' 
Orizzont 2020, bħal, inter alia, Is-Sħab 
Innovattivi Ewropej, il-Pjattaformi 
Ewropej għat-Teknoloġija u Inzjattivi ta' 
Programmar Konġunt.

Or. en

Emenda 405
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 2 – paragrafu 2.4 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-inqas 60% tar-riżorsi tal-FEST se 
jkunu ddedikati għar-riċerka esplorattiva 
kollaborattiva minn isfel għal fuq fl-
oqsma kollha, fejn mhux iktar minn 25% 
se jkunu kkonċentrati fuq is-segwiment 
ta’ xi ftit inizjattivi ewlenin tal-FEST li 
jippreżentaw sfida.

Or. en

Emenda 406
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan se jinkiseb b’mod partikolari permezz 
tal-istrutturar u ż-żieda fl-eċċellenza f’parti 
sostanzjali tat-taħriġ inizjali ta’ kwalità 
għolja tar-riċerkaturi fl-istadju bikri u 
kandidati għad-dottorat fost l-Istati Membri 
u l-pajjiżi assoċjati kollha. Billi r-
riċerkaturi jiġu mgħammra, fl-istadju bikri, 
b’diversità ta’ ħiliet li se jippermettuhom 
jaffrontaw l-isfidi kurrenti u futuri, il-
ġenerazzjoni li jmiss ta’ riċerkaturi se 
tibbenefika mill-prospetti mtejba ta’ 
karriera kemm fis-setturi pubbliċi kfi ukoll 
dawk privati, biex b'hekk ukoll tiżdied l-
inċentiva għaż-żgħażagħ sabiex jagħżlu 
karrieri fir-riċerka.

Dan se jinkiseb b’mod partikolari permezz 
tal-istrutturar u ż-żieda fl-eċċellenza f’parti 
sostanzjali tat-taħriġ inizjali ta’ kwalità 
għolja tar-riċerkaturi fl-istadju bikri u 
kandidati għad-dottorat fost l-Istati Membri 
u l-pajjiżi assoċjati kollha. Billi r-
riċerkaturi jiġu mgħammra, fl-istadju bikri, 
b’diversità ta’ ħiliet li se jippermettuhom 
jaffrontaw l-isfidi kurrenti u futuri, il-
ġenerazzjoni li jmiss ta’ riċerkaturi se 
tibbenefika mill-prospetti mtejba ta’ 
karriera kemm fis-setturi pubbliċi kif ukoll 
dawk privati, inkluż is-settur mhux 
profittabli tas-soċjetà ċivili, biex b'hekk 
ukoll tiżdied l-inċentiva għaż-żgħażagħ 
sabiex jagħżlu karrieri fir-riċerka.

Or. en
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Emenda 407
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan se jinkiseb b’mod partikolari permezz 
tal-istrutturar u ż-żieda fl-eċċellenza f’parti 
sostanzjali tat-taħriġ inizjali ta’ kwalità 
għolja tar-riċerkaturi fl-istadju bikri u 
kandidati għad-dottorat fost l-Istati Membri 
u l-pajjiżi assoċjati kollha. Billi r-
riċerkaturi jiġu mgħammra, fl-istadju bikri, 
b’diversità ta’ ħiliet li se jippermettuhom 
jaffrontaw l-isfidi kurrenti u futuri, il-
ġenerazzjoni li jmiss ta’ riċerkaturi se 
tibbenefika mill-prospetti mtejba ta’ 
karriera kemm fis-setturi pubbliċi kfi ukoll 
dawk privati, biex b'hekk ukoll tiżdied l-
inċentiva għaż-żgħażagħ sabiex jagħżlu
karrieri fir-riċerka.

Dan se jinkiseb b’mod partikolari permezz 
tal-istrutturar u ż-żieda fl-eċċellenza f’parti 
sostanzjali tat-taħriġ inizjali ta’ kwalità 
għolja tar-riċerkaturi fl-istadju bikri u 
kandidati għad-dottorat fost l-Istati Membri 
u l-pajjiżi assoċjati kollha. Billi r-
riċerkaturi jiġu mgħammra, fl-istadju bikri, 
b’diversità ta’ ħiliet li se jippermettuhom 
jaffrontaw l-isfidi kurrenti u futuri, il-
ġenerazzjoni li jmiss ta’ riċerkaturi se 
tibbenefika mill-prospetti mtejba ta’ 
karriera kemm fis-setturi pubbliċi kfi ukoll 
dawk privati, biex b'hekk ukoll tiżdied l-
inċentiva għaż-żgħażagħ sabiex jagħżlu 
karrieri fir-riċerka. Huwa wkoll għal din 
ir-raġuni li kandidati dottorali għandhom 
jiġu identifikati b’mod ċar bħala wieħed 
mill-gruppi ewlenin fil-mira tal-
programm ġdid għall-edukazzjoni, it-
taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport, li r-riżorsi 
tiegħu għandhom jintużaw b'mod li 
jikkumplimenta Orizzont 2020.

Or. fr

Emenda 408
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjoni se tiġi implimentata permezz tal-
appoġġ għall-programmi ta' taħriġ ta' 
riċerka magħżula b'kompetizzjoni madwar 
l-UE implimentati minn sħubijiet ta' 

L-azzjoni se tiġi implimentata permezz tal-
appoġġ għall-programmi ta' taħriġ ta' 
riċerka magħżula b'kompetizzjoni madwar 
l-UE, li permezz tagħhom ir-riċerkaturi 



PE492.815v01-00 18/134 AM\907981MT.doc

MT

universitajiet, istituzzjonijiet ta' riċerka, 
negozji, SMEs u atturi soċjoekonomiċi 
oħra minn pajjiżi differenti madwar l-
Ewropea u lil hinn minnha. Istituzzjonijiet 
individwali li huma kapaċi jipprovdu l-
istess ambjent ta’ tisħiħ għandhom jiġu 
appoġġati. Il-flessibilità fl-
implimentazzjoni tal-objettivi se tkun 
żgurata sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
differenti. Normalment is-sħubijiet ta’ 
suċċess se jieħdu l-għamla ta’ netwerks ta’ 
taħriġ ta’ riċerka jew dottorati industrijali, 
filwaqt li l-istituzzjonijiet individwali se 
jkunu normalment involuti fil-programmi 
dottorali innovattivi. F’dan il-qafas, l-
appoġġ huwa previst għall-aħjar riċerkaturi 
fl-istadju bikri minn kwalunkwe pajjiż 
sabiex jingħaqdu f’dawn il-programmi 
eċċellenti.

jkunu jistgħu jiżviluppaw il-kurrikulum 
tar-riċerka tagħhom, implimentati minn 
sħubijiet ta' universitajiet, istituzzjonijiet ta' 
riċerka, negozji, SMEs u atturi 
soċjoekonomiċi oħra minn pajjiżi differenti 
madwar l-Ewropea u lil hinn minnha. 
Istituzzjonijiet individwali li huma kapaċi 
jipprovdu l-istess ambjent ta’ tisħiħ 
għandhom jiġu appoġġati. Il-flessibilità fl-
implimentazzjoni tal-objettivi se tkun 
żgurata sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 
differenti. Normalment is-sħubijiet ta’ 
suċċess se, inter-alia jieħdu l-għamla ta’ 
netwerks ta’ taħriġ ta’ riċerka jew dottorati 
industrijali, filwaqt li l-istituzzjonijiet 
individwali, se jkunu normalment, iżda 
mhux neċessarjament, involuti fil-
programmi dottorali innovattivi. F’dan il-
qafas, l-appoġġ huwa previst għall-aħjar 
riċerkaturi fl-istadju bikri minn kwalunkwe 
pajjiż sabiex jingħaqdu f’dawn il-
programmi eċċellenti.

Or. en

Emenda 409
Giles Chichester

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjoni se tiġi implimentata permezz tal-
appoġġ għall-programmi ta' taħriġ ta' 
riċerka magħżula b'kompetizzjoni madwar 
l-UE implimentati minn sħubijiet ta' 
universitajiet, istituzzjonijiet ta' riċerka, 
negozji, SMEs u atturi soċjoekonomiċi 
oħra minn pajjiżi differenti madwar l-
Ewropea u lil hinn minnha. Istituzzjonijiet 
individwali li huma kapaċi jipprovdu l-
istess ambjent ta’ tisħiħ għandhom jiġu 
appoġġati. Il-flessibilità fl-
implimentazzjoni tal-objettivi se tkun 
żgurata sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 

L-azzjoni se tiġi implimentata permezz tal-
appoġġ għall-programmi ta' taħriġ ta' 
riċerka magħżula b'kompetizzjoni madwar 
l-UE implimentati minn sħubijiet ta' 
universitajiet, istituzzjonijiet ta' riċerka, 
negozji, SMEs u atturi soċjoekonomiċi 
oħra minn pajjiżi differenti madwar l-
Ewropea u lil hinn minnha. Istituzzjonijiet 
individwali li huma kapaċi jipprovdu l-
istess ambjent ta’ tisħiħ għandhom jiġu 
appoġġati. Il-flessibbiltà sħiħa fl-
implimentazzjoni tal-objettivi f’termini ta’ 
tul taż-żmien, l-istituzzjoni ospitanti, in-
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differenti. Normalment is-sħubijiet ta’ 
suċċess se jieħdu l-għamla ta’ netwerks ta’ 
taħriġ ta’ riċerka jew dottorati industrijali, 
filwaqt li l-istituzzjonijiet individwali se 
jkunu normalment involuti fil-programmi 
dottorali innovattivi. F’dan il-qafas, l-
appoġġ huwa previst għall-aħjar riċerkaturi 
fl-istadju bikri minn kwalunkwe pajjiż 
sabiex jingħaqdu f’dawn il-programmi 
eċċellenti.

numru ta’ apprendisti fin-netwerk 
ġenerali ospitanti miftiehem u l-volum 
finanzjarju għal proġett se tkun żgurata 
sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet differenti. 
Normalment is-sħubijiet ta’ suċċess se 
jieħdu l-għamla ta’ netwerks ta’ taħriġ ta’ 
riċerka jew dottorati industrijali jew taħlita 
ta' dawn bħala Ċentri ta' Tagħlim 
Virtwali, filwaqt li l-istituzzjonijiet 
individwali se jkunu normalment involuti 
fil-programmi dottorali innovattivi. F’dan 
il-qafas, l-appoġġ huwa previst għall-aħjar 
riċerkaturi fl-istadju bikri minn kwalunkwe 
pajjiż sabiex jingħaqdu f’dawn il-
programmi eċċellenti.

Or. en

Emenda 410
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-programmi ta’ taħriġ ser 
jindirizzaw l-iżvilupp u t-twessigħ tal-
kompetenzi bażiċi ta’ riċerka, filwaqt li r-
riċerkaturi jingħataw taħriġ għal moħħ 
kreattiv, perspettiva intraprenditorjali u 
ħiliet ta' innovazzjoni li jikkorrispondu 
għall-ħtieġijiet futuri tas-suq tax-xogħol. Il-
programmi se jipprovdu wkoll taħriġ 
f’kompetenzi li jistgħu jiġu trasferiti, bħax-
xogħol f'tim, it-teħid ta' riskji, il-ġestjoni 
ta’ proġetti, l-istandardizzazzjoni, l-
intraprenditorija, l-etika, id-dritt ta' 
proprjetà intellettwali, il-komunikazzjoni 
ġenerali u l-komunikazzjoni fis-soċjetà li 
huma essenzjali għall-ġenerazzjoni, l-
iżvilupp, il-kummerċjalizzazzjoni u d-
diffużjoni tal-innovazzjoni.

Dawn il-programmi ta’ taħriġ ser 
jindirizzaw l-iżvilupp u t-twessigħ tal-
kompetenzi bażiċi ta’ riċerka, li permezz 
tagħhom ir-riċerkaturi jkunu jistgħu 
jiżviluppaw il-kurrikulum tar-riċerka 
tagħhom, filwaqt li r-riċerkaturi jingħataw 
taħriġ għal moħħ kreattiv, perspettiva 
intraprenditorjali u ħiliet ta' innovazzjoni li 
jikkorrispondu għall-ħtieġijiet futuri tas-
suq tax-xogħol. Il-programmi se jipprovdu 
wkoll taħriġ f’kompetenzi li jistgħu jiġu 
trasferiti, bħax-xogħol f'tim, it-teħid ta' 
riskji, il-ġestjoni ta’ proġetti, l-
istandardizzazzjoni, l-intraprenditorija, l-
etika, id-dritt ta' proprjetà intellettwali, il-
komunikazzjoni ġenerali u l-
komunikazzjoni fis-soċjetà li huma 
essenzjali għall-ġenerazzjoni, l-iżvilupp, il-
kummerċjalizzazzjoni u d-diffużjoni tal-
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innovazzjoni.

Or. en

Emenda 411
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-programmi ta’ taħriġ ser 
jindirizzaw l-iżvilupp u t-twessigħ tal-
kompetenzi bażiċi ta’ riċerka, filwaqt li r-
riċerkaturi jingħataw taħriġ għal moħħ 
kreattiv, perspettiva intraprenditorjali u 
ħiliet ta' innovazzjoni li jikkorrispondu 
għall-ħtieġijiet futuri tas-suq tax-xogħol. Il-
programmi se jipprovdu wkoll taħriġ 
f’kompetenzi li jistgħu jiġu trasferiti, bħax-
xogħol f'tim, it-teħid ta' riskji, il-ġestjoni 
ta’ proġetti, l-istandardizzazzjoni, l-
intraprenditorija, l-etika, id-dritt ta' 
proprjetà intellettwali, il-komunikazzjoni 
ġenerali u l-komunikazzjoni fis-soċjetà li 
huma essenzjali għall-ġenerazzjoni, l-
iżvilupp, il-kummerċjalizzazzjoni u d-
diffużjoni tal-innovazzjoni.

Dawn il-programmi ta’ taħriġ ser 
jindirizzaw l-iżvilupp u t-twessigħ tal-
kompetenzi bażiċi ta’ riċerka, filwaqt li r-
riċerkaturi jingħataw taħriġ għal moħħ 
kreattiv, perspettiva intraprenditorjali u 
ħiliet ta' innovazzjoni li jikkorrispondu 
għall-ħtieġijiet futuri tas-suq tax-xogħol. Il-
programmi se jipprovdu wkoll taħriġ 
f’kompetenzi li jistgħu jiġu trasferiti, bħax-
xogħol f'tim, it-teħid ta' riskji, il-ġestjoni 
ta’ proġetti, l-istandardizzazzjoni, l-
intraprenditorija, l-etika, id-dritt ta' 
proprjetà intellettwali (IPR), il-
komunikazzjoni ġenerali u l-
komunikazzjoni fis-soċjetà li huma 
essenzjali għall-ġenerazzjoni, l-iżvilupp, il-
kummerċjalizzazzjoni u d-diffużjoni tal-
innovazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbrevjazzjonijiet għandhom jiġu introdotti

Emenda 412
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.2 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa għandha tkun attraenti għall-
aħjar riċerkaturi, kemm dawk Ewropej kif 
ukoll dawk mhux Ewropej. Dan se jinkiseb 
b’mod partikolari permezz ta’ appoġġ għal 
opportunitajiet ta’ karriera attraenti għar-
riċerkaturi b’esperjenza fis-setturi pubbliċi 
u privati, u billi jiġu mħeġġa li jiċċaqalqu 
bejn il-pajjiżi, setturi u dixxiplini sabiex 
iżidu l-potenzjal kreattiv u innovattiv 
tagħhom.

L-Ewropa għandha tkun attraenti għall-
aħjar riċerkaturi, kemm dawk Ewropej kif 
ukoll dawk mhux Ewropej. Dan se jinkiseb 
b’mod partikolari permezz ta’ appoġġ għal 
opportunitajiet ta’ karriera attraenti għar-
riċerkaturi b’esperjenza fis-setturi pubbliċi 
u privati, inkluż is-settur mhux profitabbli 
tas-soċjetà ċivili, u billi jiġu mħeġġa li 
jiċċaqalqu bejn il-pajjiżi, setturi u 
dixxiplini sabiex iżidu l-potenzjal kreattiv 
u innovattiv tagħhom.

Or. en

Emenda 413
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa għandha tkun attraenti għall-
aħjar riċerkaturi, kemm dawk Ewropej kif 
ukoll dawk mhux Ewropej. Dan se jinkiseb 
b’mod partikolari permezz ta’ appoġġ għal 
opportunitajiet ta’ karriera attraenti għar-
riċerkaturi b’esperjenza fis-setturi pubbliċi 
u privati, u billi jiġu mħeġġa li jiċċaqalqu 
bejn il-pajjiżi, setturi u dixxiplini sabiex 
iżidu l-potenzjal kreattiv u innovattiv 
tagħhom.

L-Ewropa għandha tkun attraenti għall-
aħjar riċerkaturi, kemm dawk Ewropej kif 
ukoll dawk mhux Ewropej. Dan se jinkiseb 
b’mod partikolari permezz ta’ appoġġ għal 
opportunitajiet ta’ karriera attraenti għar-
riċerkaturi b’esperjenza u novizzi fis-setturi 
pubbliċi u privati, u billi jiġu mħeġġa li 
jiċċaqalqu bejn il-pajjiżi, setturi u 
dixxiplini sabiex iżidu l-potenzjal kreattiv 
u innovattiv tagħhom.

Or. en

Emenda 414
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.2 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament għandu jsir lill-aħjar 
riċerkaturi u dawk l-iktar promettenti, 
irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, 
li jixtiequ jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom 
permezz ta’ esperjenza ta' mobbiltà 
transnazzjonali jew internazzjonali. Dawn 
jistgħu jkunu appoġġati matul l-istadji 
differenti tal-karriera tagħhom, inklużi 
dawk l-iktar subalterni eżatt wara l-grad 
dottorali tagħhom jew esperjenza 
ekwivalenti. Dawn ir-riċerkaturi għandhom 
jirċievu fondi bil-kondizzjoni li huma 
jiċċaqilqu minn pajjiż għall-ieħor sabiex 
iwessgħu jew japprofondixxu l-kompetenzi 
tagħhom fl-universitajiet, l-istituzzjonijiet 
ta’ riċerka, in-negozji, l-SMEs jew l-atturi 
soċjoekonomiċi l-oħra tal-għażla tagħhom, 
li jaħdmu fuq proġetti ta’ riċerka li jaqblu 
mal-ħtieġijiet u interessi personali 
tagħhom. Dawn se jkunu wkoll imħeġġa 
jiċċaqilqu mis-settur pubbliku għal dak 
privat jew viċiversa permezz tal-appoġġ ta' 
stazzjonar temporanju. L-opportunitajiet 
part-time li jippermettu pożizzjonijiet 
kombinati kemm fis-setturi pubbliċi u 
dawk privati se jkunu wkoll appoġġati 
sabiex jiżdied it-trasferiment ta' għarfien 
bejn is-setturi u jiġi mħeġġeġ ukoll il-
ħolqien ta' bidu ta’ negozji. Tali 
opportunitajiet ta’ riċerka mfassla apposta 
se jgħinu lil riċerkaturi promettenti jsiru 
kompletament indipendenti u jiffaċilitaw 
iċ-ċaqliq bejn is-setturi pubbliċi u privati.

Il-finanzjament għandu jsir lill-aħjar 
riċerkaturi u dawk l-iktar promettenti, 
irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, 
li jixtiequ jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom 
permezz ta’ esperjenza ta' mobbiltà 
transnazzjonali jew internazzjonali. Dawn 
jistgħu jkunu appoġġati matul l-istadji 
differenti tal-karriera tagħhom, inklużi 
dawk l-iktar subalterni eżatt wara l-grad 
dottorali tagħhom jew esperjenza 
ekwivalenti. Dawn ir-riċerkaturi għandhom 
jirċievu fondi bil-kondizzjoni li huma 
jiċċaqilqu minn pajjiż għall-ieħor sabiex 
iwessgħu jew japprofondixxu l-kompetenzi 
tagħhom fl-universitajiet, l-istituzzjonijiet 
ta’ riċerka, in-negozji, l-SMEs jew l-atturi 
soċjoekonomiċi l-oħra tal-għażla tagħhom, 
li jaħdmu fuq proġetti ta’ riċerka li jaqblu 
mal-ħtieġijiet u interessi personali 
tagħhom. Finanzjament addizzjonali 
għandu jkun disponibbli għall-
promozzjoni tal-mobbiltà tar-riċerkaturi 
lejn istituzzjonijiet f'reġjuni anqas 
żviluppati. Dawn se jkunu wkoll imħeġġa 
jiċċaqilqu mis-settur pubbliku għal dak 
privat jew viċiversa permezz tal-appoġġ ta' 
stazzjonar temporanju. L-opportunitajiet 
part-time li jippermettu pożizzjonijiet 
kombinati kemm fis-setturi pubbliċi u 
dawk privati se jkunu wkoll appoġġati 
sabiex jiżdied it-trasferiment ta' għarfien 
bejn is-setturi u jiġi mħeġġeġ ukoll il-
ħolqien ta' bidu ta’ negozji. Tali 
opportunitajiet ta’ riċerka mfassla apposta 
se jgħinu lil riċerkaturi promettenti jsiru 
kompletament indipendenti u jiffaċilitaw 
iċ-ċaqliq bejn is-setturi pubbliċi u privati.

Or. en

Emenda 415
András Gyürk
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament għandu jsir lill-aħjar 
riċerkaturi u dawk l-iktar promettenti, 
irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, 
li jixtiequ jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom 
permezz ta’ esperjenza ta' mobbiltà 
transnazzjonali jew internazzjonali. Dawn 
jistgħu jkunu appoġġati matul l-istadji 
differenti tal-karriera tagħhom, inklużi 
dawk l-iktar subalterni eżatt wara l-grad 
dottorali tagħhom jew esperjenza 
ekwivalenti. Dawn ir-riċerkaturi għandhom 
jirċievu fondi bil-kondizzjoni li huma 
jiċċaqilqu minn pajjiż għall-ieħor sabiex 
iwessgħu jew japprofondixxu l-kompetenzi 
tagħhom fl-universitajiet, l-istituzzjonijiet 
ta’ riċerka, in-negozji, l-SMEs jew l-atturi 
soċjoekonomiċi l-oħra tal-għażla tagħhom, 
li jaħdmu fuq proġetti ta’ riċerka li jaqblu 
mal-ħtieġijiet u interessi personali 
tagħhom. Dawn se jkunu wkoll imħeġġa 
jiċċaqilqu mis-settur pubbliku għal dak 
privat jew viċiversa permezz tal-appoġġ ta' 
stazzjonar temporanju. L-opportunitajiet 
part-time li jippermettu pożizzjonijiet 
kombinati kemm fis-setturi pubbliċi u 
dawk privati se jkunu wkoll appoġġati 
sabiex jiżdied it-trasferiment ta' għarfien 
bejn is-setturi u jiġi mħeġġeġ ukoll il-
ħolqien ta' bidu ta’ negozji. Tali 
opportunitajiet ta’ riċerka mfassla apposta 
se jgħinu lil riċerkaturi promettenti jsiru 
kompletament indipendenti u jiffaċilitaw 
iċ-ċaqliq bejn is-setturi pubbliċi u privati.

Il-finanzjament għandu jsir lill-aħjar 
riċerkaturi u dawk l-iktar promettenti, 
irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, 
li jixtiequ jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom 
permezz ta’ esperjenza ta' mobbiltà 
transnazzjonali jew internazzjonali. Dawn 
jistgħu jkunu appoġġati matul l-istadji 
differenti tal-karriera tagħhom, inklużi 
dawk l-iktar subalterni eżatt wara l-grad 
dottorali tagħhom jew esperjenza 
ekwivalenti. Dawn ir-riċerkaturi għandhom 
jirċievu fondi bil-kondizzjoni li huma 
jiċċaqilqu minn pajjiż għall-ieħor sabiex 
iwessgħu jew japprofondixxu l-kompetenzi 
tagħhom fl-universitajiet, l-istituzzjonijiet 
ta’ riċerka, in-negozji, l-SMEs, 
infrastrutturi tar-riċerka, il-
Kommunitajiet tal-Għarfien u l-
Innovazzjoni tal-EIT jew l-atturi 
soċjoekonomiċi l-oħra tal-għażla tagħhom, 
li jaħdmu fuq proġetti ta’ riċerka li jaqblu 
mal-ħtieġijiet u interessi personali 
tagħhom. Dawn se jkunu wkoll imħeġġa 
jiċċaqilqu mis-settur pubbliku għal dak 
privat jew viċiversa permezz tal-appoġġ ta' 
stazzjonar temporanju. L-opportunitajiet 
part-time li jippermettu pożizzjonijiet 
kombinati kemm fis-setturi pubbliċi u 
dawk privati se jkunu wkoll appoġġati 
sabiex jiżdied it-trasferiment ta' għarfien 
bejn is-setturi u jiġi mħeġġeġ ukoll il-
ħolqien ta' bidu ta’ negozji. Tali 
opportunitajiet ta’ riċerka mfassla apposta 
se jgħinu lil riċerkaturi promettenti jsiru 
kompletament indipendenti u jiffaċilitaw 
iċ-ċaqliq bejn is-setturi pubbliċi u privati.

Or. en

Emenda 416
Marisa Matias



PE492.815v01-00 24/134 AM\907981MT.doc

MT

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament għandu jsir lill-aħjar 
riċerkaturi u dawk l-iktar promettenti, 
irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, 
li jixtiequ jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom 
permezz ta’ esperjenza ta' mobbiltà 
transnazzjonali jew internazzjonali. Dawn 
jistgħu jkunu appoġġati matul l-istadji 
differenti tal-karriera tagħhom, inklużi 
dawk l-iktar subalterni eżatt wara l-grad 
dottorali tagħhom jew esperjenza 
ekwivalenti. Dawn ir-riċerkaturi għandhom 
jirċievu fondi bil-kondizzjoni li huma 
jiċċaqilqu minn pajjiż għall-ieħor sabiex 
iwessgħu jew japprofondixxu l-kompetenzi 
tagħhom fl-universitajiet, l-istituzzjonijiet 
ta’ riċerka, in-negozji, l-SMEs jew l-atturi 
soċjoekonomiċi l-oħra tal-għażla tagħhom, 
li jaħdmu fuq proġetti ta’ riċerka li jaqblu 
mal-ħtieġijiet u interessi personali 
tagħhom. Dawn se jkunu wkoll imħeġġa 
jiċċaqilqu mis-settur pubbliku għal dak 
privat jew viċiversa permezz tal-appoġġ ta' 
stazzjonar temporanju. L-opportunitajiet 
part-time li jippermettu pożizzjonijiet 
kombinati kemm fis-setturi pubbliċi u 
dawk privati se jkunu wkoll appoġġati 
sabiex jiżdied it-trasferiment ta' għarfien 
bejn is-setturi u jiġi mħeġġeġ ukoll il-
ħolqien ta' bidu ta’ negozji. Tali 
opportunitajiet ta’ riċerka mfassla apposta 
se jgħinu lil riċerkaturi promettenti jsiru 
kompletament indipendenti u jiffaċilitaw 
iċ-ċaqliq bejn is-setturi pubbliċi u privati.

Il-finanzjament għandu jsir lill-aħjar 
riċerkaturi u dawk l-iktar promettenti, 
irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, 
li jixtiequ jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom 
permezz ta’ esperjenza ta' mobbiltà 
transnazzjonali jew internazzjonali. Dawn 
jistgħu jkunu appoġġati matul l-istadji 
differenti tal-karriera tagħhom, inklużi 
dawk l-iktar subalterni eżatt wara l-grad 
dottorali tagħhom jew esperjenza 
ekwivalenti. Dawn ir-riċerkaturi għandhom 
jirċievu fondi bil-kondizzjoni li huma 
jiċċaqilqu minn pajjiż għall-ieħor sabiex 
iwessgħu jew japprofondixxu l-kompetenzi 
tagħhom fl-universitajiet, l-istituzzjonijiet 
ta’ riċerka, in-negozji, l-SMEs, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jew l-
atturi soċjoekonomiċi l-oħra tal-għażla 
tagħhom, li jaħdmu fuq proġetti ta’ riċerka 
li jaqblu mal-ħtieġijiet u interessi personali 
tagħhom. Dawn se jkunu wkoll imħeġġa 
jiċċaqilqu mis-settur pubbliku għal dak 
privat jew viċiversa permezz tal-appoġġ ta' 
stazzjonar temporanju. L-opportunitajiet 
part-time li jippermettu pożizzjonijiet 
kombinati kemm fis-setturi pubbliċi u 
dawk privati se jkunu wkoll appoġġati 
sabiex jiżdied it-trasferiment ta' għarfien 
bejn is-setturi u jiġi mħeġġeġ ukoll il-
ħolqien ta' bidu ta’ negozji. Tali 
opportunitajiet ta’ riċerka mfassla apposta 
se jgħinu lil riċerkaturi promettenti jsiru 
kompletament indipendenti u jiffaċilitaw 
iċ-ċaqliq bejn is-setturi pubbliċi u privati.

Or. en

Emenda 417
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament għandu jsir lill-aħjar 
riċerkaturi u dawk l-iktar promettenti, 
irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, 
li jixtiequ jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom 
permezz ta’ esperjenza ta' mobbiltà 
transnazzjonali jew internazzjonali. Dawn 
jistgħu jkunu appoġġati matul l-istadji 
differenti tal-karriera tagħhom, inklużi 
dawk l-iktar subalterni eżatt wara l-grad 
dottorali tagħhom jew esperjenza 
ekwivalenti. Dawn ir-riċerkaturi għandhom 
jirċievu fondi bil-kondizzjoni li huma 
jiċċaqilqu minn pajjiż għall-ieħor sabiex 
iwessgħu jew japprofondixxu l-kompetenzi 
tagħhom fl-universitajiet, l-istituzzjonijiet 
ta’ riċerka, in-negozji, l-SMEs jew l-atturi 
soċjoekonomiċi l-oħra tal-għażla tagħhom, 
li jaħdmu fuq proġetti ta’ riċerka li jaqblu 
mal-ħtieġijiet u interessi personali 
tagħhom. Dawn se jkunu wkoll imħeġġa 
jiċċaqilqu mis-settur pubbliku għal dak 
privat jew viċiversa permezz tal-appoġġ ta' 
stazzjonar temporanju. L-opportunitajiet 
part-time li jippermettu pożizzjonijiet 
kombinati kemm fis-setturi pubbliċi u 
dawk privati se jkunu wkoll appoġġati 
sabiex jiżdied it-trasferiment ta' għarfien 
bejn is-setturi u jiġi mħeġġeġ ukoll il-
ħolqien ta' bidu ta’ negozji. Tali 
opportunitajiet ta’ riċerka mfassla apposta 
se jgħinu lil riċerkaturi promettenti jsiru 
kompletament indipendenti u jiffaċilitaw 
iċ-ċaqliq bejn is-setturi pubbliċi u privati.

Il-finanzjament għandu jsir lill-aħjar 
riċerkaturi u dawk l-iktar promettenti, 
irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, 
li jixtiequ jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom 
permezz ta’ esperjenza ta' mobbiltà 
transnazzjonali jew internazzjonali. Dawn 
jistgħu jkunu appoġġati matul l-istadji 
differenti tal-karriera tagħhom, inklużi 
dawk l-iktar subalterni eżatt wara l-grad 
dottorali tagħhom jew esperjenza 
ekwivalenti. Dawn ir-riċerkaturi għandhom 
jirċievu fondi bil-kondizzjoni li huma 
jiċċaqilqu minn pajjiż għall-ieħor sabiex 
iwessgħu jew japprofondixxu l-kompetenzi 
tagħhom fl-universitajiet, l-istituzzjonijiet 
ta’ riċerka, in-negozji, l-SMEs, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jew l-
atturi soċjoekonomiċi l-oħra tal-għażla 
tagħhom, li jaħdmu fuq proġetti ta’ riċerka 
li jaqblu mal-ħtieġijiet u interessi personali 
tagħhom. Dawn se jkunu wkoll imħeġġa 
jiċċaqilqu mis-settur pubbliku għal dak 
privat jew viċiversa permezz tal-appoġġ ta' 
stazzjonar temporanju. L-opportunitajiet 
part-time li jippermettu pożizzjonijiet 
kombinati kemm fis-setturi pubbliċi u 
dawk privati se jkunu wkoll appoġġati 
sabiex jiżdied it-trasferiment ta' għarfien 
bejn is-setturi u jiġi mħeġġeġ ukoll il-
ħolqien ta' bidu ta’ negozji. Tali 
opportunitajiet ta’ riċerka mfassla apposta 
se jgħinu lil riċerkaturi promettenti jsiru 
kompletament indipendenti u jiffaċilitaw 
iċ-ċaqliq bejn is-setturi pubbliċi u privati.

Or. en

Emenda 418
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament għandu jsir lill-aħjar 
riċerkaturi u dawk l-iktar promettenti, 
irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, 
li jixtiequ jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom 
permezz ta’ esperjenza ta' mobbiltà 
transnazzjonali jew internazzjonali. Dawn 
jistgħu jkunu appoġġati matul l-istadji 
differenti tal-karriera tagħhom, inklużi 
dawk l-iktar subalterni eżatt wara l-grad 
dottorali tagħhom jew esperjenza 
ekwivalenti. Dawn ir-riċerkaturi għandhom 
jirċievu fondi bil-kondizzjoni li huma 
jiċċaqilqu minn pajjiż għall-ieħor sabiex 
iwessgħu jew japprofondixxu l-kompetenzi 
tagħhom fl-universitajiet, l-istituzzjonijiet 
ta’ riċerka, in-negozji, l-SMEs jew l-atturi 
soċjoekonomiċi l-oħra tal-għażla tagħhom, 
li jaħdmu fuq proġetti ta’ riċerka li jaqblu 
mal-ħtieġijiet u interessi personali 
tagħhom. Dawn se jkunu wkoll imħeġġa 
jiċċaqilqu mis-settur pubbliku għal dak 
privat jew viċiversa permezz tal-appoġġ ta' 
stazzjonar temporanju. L-opportunitajiet 
part-time li jippermettu pożizzjonijiet 
kombinati kemm fis-setturi pubbliċi u 
dawk privati se jkunu wkoll appoġġati 
sabiex jiżdied it-trasferiment ta' għarfien 
bejn is-setturi u jiġi mħeġġeġ ukoll il-
ħolqien ta' bidu ta’ negozji. Tali 
opportunitajiet ta’ riċerka mfassla apposta 
se jgħinu lil riċerkaturi promettenti jsiru 
kompletament indipendenti u jiffaċilitaw 
iċ-ċaqliq bejn is-setturi pubbliċi u privati.

Il-finanzjament għandu jsir lill-aħjar 
riċerkaturi u dawk l-iktar promettenti, 
irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, 
li jixtiequ jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom 
permezz ta’ esperjenza ta' mobbiltà 
transnazzjonali jew internazzjonali. Dawn 
jistgħu jkunu appoġġati matul l-istadji 
differenti tal-karriera tagħhom, inklużi 
dawk l-iktar subalterni eżatt wara l-grad 
dottorali tagħhom jew esperjenza 
ekwivalenti. Dawn ir-riċerkaturi għandhom 
jirċievu fondi bil-kondizzjoni li huma 
jiċċaqilqu minn pajjiż għall-ieħor sabiex 
iwessgħu jew japprofondixxu l-kompetenzi 
tagħhom fl-universitajiet, l-istituzzjonijiet 
ta’ riċerka, in-negozji, l-SMEs jew l-atturi 
soċjoekonomiċi l-oħra tal-għażla tagħhom, 
li jaħdmu fuq proġetti ta’ riċerka li jaqblu 
mal-ħtieġijiet u interessi personali 
tagħhom. Dawn se jkunu wkoll imħeġġa 
jiċċaqilqu mis-settur pubbliku għal dak 
privat jew viċiversa permezz tal-appoġġ ta' 
stazzjonar temporanju. L-opportunitajiet 
part-time li jippermettu pożizzjonijiet 
kombinati kemm fis-setturi pubbliċi u 
dawk privati se jkunu wkoll appoġġati 
sabiex jiżdied it-trasferiment ta' għarfien 
bejn is-setturi u jiġi mħeġġeġ ukoll il-
ħolqien ta' bidu ta’ negozji u spin-offs. Tali 
opportunitajiet ta’ riċerka mfassla apposta 
se jgħinu lil riċerkaturi promettenti jsiru 
kompletament indipendenti u jiffaċilitaw 
iċ-ċaqliq bejn is-setturi pubbliċi u privati.

Or. en

Emenda 419
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.2 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament għandu jsir lill-aħjar 
riċerkaturi u dawk l-iktar promettenti, 
irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, 
li jixtiequ jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom 
permezz ta’ esperjenza ta' mobbiltà 
transnazzjonali jew internazzjonali. Dawn 
jistgħu jkunu appoġġati matul l-istadji 
differenti tal-karriera tagħhom, inklużi 
dawk l-iktar subalterni eżatt wara l-grad 
dottorali tagħhom jew esperjenza 
ekwivalenti. Dawn ir-riċerkaturi għandhom 
jirċievu fondi bil-kondizzjoni li huma 
jiċċaqilqu minn pajjiż għall-ieħor sabiex 
iwessgħu jew japprofondixxu l-kompetenzi 
tagħhom fl-universitajiet, l-istituzzjonijiet 
ta’ riċerka, in-negozji, l-SMEs jew l-atturi 
soċjoekonomiċi l-oħra tal-għażla tagħhom, 
li jaħdmu fuq proġetti ta’ riċerka li jaqblu 
mal-ħtieġijiet u interessi personali 
tagħhom. Dawn se jkunu wkoll imħeġġa 
jiċċaqilqu mis-settur pubbliku għal dak 
privat jew viċiversa permezz tal-appoġġ ta' 
stazzjonar temporanju. L-opportunitajiet 
part-time li jippermettu pożizzjonijiet 
kombinati kemm fis-setturi pubbliċi u 
dawk privati se jkunu wkoll appoġġati 
sabiex jiżdied it-trasferiment ta' għarfien 
bejn is-setturi u jiġi mħeġġeġ ukoll il-
ħolqien ta' bidu ta’ negozji. Tali 
opportunitajiet ta’ riċerka mfassla apposta 
se jgħinu lil riċerkaturi promettenti jsiru 
kompletament indipendenti u jiffaċilitaw 
iċ-ċaqliq bejn is-setturi pubbliċi u privati.

Il-finanzjament għandu jsir lill-aħjar 
riċerkaturi u dawk l-iktar promettenti ta' 
esperjenza u novizzi, irrispettivament min-
nazzjonalità tagħhom, li jixtiequ 
jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom permezz ta’ 
esperjenza ta' mobbiltà transnazzjonali jew 
internazzjonali. Dawn jistgħu jkunu 
appoġġati matul l-istadji differenti tal-
karriera tagħhom, inklużi dawk l-iktar 
subalterni eżatt wara l-grad dottorali 
tagħhom jew esperjenza ekwivalenti. Dawn 
ir-riċerkaturi għandhom jirċievu fondi bil-
kondizzjoni li huma jiċċaqilqu minn pajjiż 
għall-ieħor sabiex iwessgħu jew 
japprofondixxu l-kompetenzi tagħhom fl-
universitajiet, l-istituzzjonijiet ta’ riċerka, 
in-negozji, l-SMEs jew l-atturi 
soċjoekonomiċi l-oħra tal-għażla tagħhom, 
li jaħdmu fuq proġetti ta’ riċerka li jaqblu 
mal-ħtieġijiet u interessi personali 
tagħhom. Dawn se jkunu wkoll imħeġġa 
jiċċaqilqu mis-settur pubbliku għal dak 
privat jew viċiversa permezz tal-appoġġ ta' 
stazzjonar temporanju. L-opportunitajiet 
part-time li jippermettu pożizzjonijiet 
kombinati kemm fis-setturi pubbliċi u 
dawk privati se jkunu wkoll appoġġati 
sabiex jiżdied it-trasferiment ta' għarfien 
bejn is-setturi u jiġi mħeġġeġ ukoll il-
ħolqien ta' bidu ta’ negozji. Tali 
opportunitajiet ta’ riċerka mfassla apposta 
se jgħinu lil riċerkaturi promettenti jsiru 
kompletament indipendenti u jiffaċilitaw 
iċ-ċaqliq bejn is-setturi pubbliċi u privati.

Or. en

Emenda 420
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi sfruttat bis-sħiħ il-potenzjal 
eżistenti tar-riċerkaturi, se jiġu wkoll 
appoġġati l-possibilitajiet għall-bidu mill-
ġdid ta’ karriera ta’ riċerka wara waqfa.

Sabiex jiġi sfruttat bis-sħiħ il-potenzjal 
eżistenti tar-riċerkaturi, se jiġu appoġġati
l-possibilitajiet għall-bidu mill-ġdid ta’ 
karriera ta’ riċerka wara waqfa. Se tiġi 
apoġġata wkoll l-integrazzjoni mill-ġdid 
tar-riċekaturi f'pożizzjoni ta' riċerka aktar 
fit-tul fl-Ewropa, inkluż fil-pajjiż tal-
oriġini, wara xi esperjenza ta' mobbiltà 
transnazzjonali/internazzjonali. Il-
Mobbiltà u l-opportunitajiet għall-iżvilupp 
tal-karriera tar-riċerkaturi għandhom 
jitrawwmu għall-promozzjoni ta' 
mekkaniżmi bħan-netwerk attwali 
Euraxess.

Or. en

Emenda 421
Marisa Matias

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isfidi tas-soċjetà qed isiru iktar u iktar 
globali u transkonfinali u 
kollaborazzjonijiet transettorjali huma 
kruċjali sabiex dawn jiġu affrontati 
b’suċċess. Il-qsim ta’ għarfien u ideat mir-
riċerka lis-suq huwa għalhekk vitali u jista’ 
jinkiseb biss permezz tal-konnessjoni tal-
persuni. Dan se jkun promoss permezz ta' 
appoġġ għal skambji flessibbli ta’ persunal, 
ta’ ħiliet għolja fir-riċerka u l-innovazzjoni, 
bejn is-setturi, pajjiżi u dixxiplini.

L-isfidi tas-soċjetà qed isiru iktar u iktar 
globali u transkonfinali u 
kollaborazzjonijiet transettorjali huma 
kruċjali sabiex dawn jiġu affrontati 
b’suċċess. Il-qsim ta’ għarfien u ideat mir-
riċerka lis-soċjetà u s-suq huwa għalhekk 
vitali u jista’ jinkiseb biss permezz tal-
konnessjoni tal-persuni. Dan se jkun 
promoss permezz ta' appoġġ għal skambji 
flessibbli ta’ persunal, ta’ ħiliet għolja fir-
riċerka u l-innovazzjoni, bejn is-setturi, 
pajjiżi u dixxiplini.

Or. en
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Emenda 422
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isfidi tas-soċjetà qed isiru iktar u iktar 
globali u transkonfinali u 
kollaborazzjonijiet transettorjali huma 
kruċjali sabiex dawn jiġu affrontati 
b’suċċess. Il-qsim ta’ għarfien u ideat mir-
riċerka lis-suq huwa għalhekk vitali u jista’ 
jinkiseb biss permezz tal-konnessjoni tal-
persuni. Dan se jkun promoss permezz ta' 
appoġġ għal skambji flessibbli ta’ persunal, 
ta’ ħiliet għolja fir-riċerka u l-innovazzjoni, 
bejn is-setturi, pajjiżi u dixxiplini.

L-isfidi tas-soċjetà qed isiru iktar u iktar 
globali u transkonfinali u 
kollaborazzjonijiet transettorjali huma 
kruċjali sabiex dawn jiġu affrontati 
b’suċċess. Il-qsim ta’ għarfien u ideat mir-
riċerka lis-soċjetà u s-suq huwa għalhekk 
vitali u jista’ jinkiseb biss permezz tal-
konnessjoni tal-persuni. Dan se jkun 
promoss permezz ta' appoġġ għal skambji 
flessibbli ta’ persunal, ta’ ħiliet għolja fir-
riċerka u l-innovazzjoni, bejn is-setturi, 
pajjiżi u dixxiplini.

Or. en

Emenda 423
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament Ewropew se jappoġġa l-
iskambji ta’ żmien qasir tal-persunal tar-
riċerka u l-innovazzjoni fi ħdan l-isħubijiet 
tal-universitajiet, l-istituzzjonijiet ta' 
riċerka, in-negozji, l-SMEs u l-atturi 
soċjoekonomiċi oħrajn madwar l-Ewropa, 
kif ukoll bejn l-Ewropa u l-pajjiżi terzi 
sabiex tiġi rinfurzata l-kooperazzjoni 
internazzjonali. Dan se jkun miftuħ għall-
persunal tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
livelli kollha ta’ karriera, mill-aktar 
subaltern (postuniversitarju) għall-aktar 
suprjuri (maniġment), inkluż ukoll il-
persunal amministrattiv u tekniku.

Il-finanzjament Ewropew se jappoġġa l-
iskambji ta’ żmien qasir tal-persunal tar-
riċerka u l-innovazzjoni fi ħdan l-isħubijiet 
tal-universitajiet, l-istituzzjonijiet ta' 
riċerka, in-negozji, l-SMEs u l-atturi 
soċjoekonomiċi oħrajn madwar l-Ewropa, 
kif ukoll bejn l-Ewropa u l-pajjiżi terzi 
sabiex tiġi rinfurzata l-kooperazzjoni 
internazzjonali. Dan se jkun miftuħ għall-
persunal tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
livelli kollha ta’ karriera, mill-aktar 
subaltern (postuniversitarju) għall-aktar 
suprjuri (maniġment), inkluż ukoll il-
persunal amministrattiv u tekniku. F'dan 
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is-sens, programmi ta' dottorat industrijali
għandhom jissaħħew bħala element
importanti biex jitrawwem spirtu
innovattiv fost ir-riċerkaturi u jinħolqu
rabtiet eqreb bejn l-industrija u l-
akkademja.

Or. en

Emenda 424
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament Ewropew se jappoġġa l-
iskambji ta’ żmien qasir tal-persunal tar-
riċerka u l-innovazzjoni fi ħdan l-isħubijiet 
tal-universitajiet, l-istituzzjonijiet ta' 
riċerka, in-negozji, l-SMEs u l-atturi 
soċjoekonomiċi oħrajn madwar l-Ewropa, 
kif ukoll bejn l-Ewropa u l-pajjiżi terzi 
sabiex tiġi rinfurzata l-kooperazzjoni 
internazzjonali. Dan se jkun miftuħ għall-
persunal tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
livelli kollha ta’ karriera, mill-aktar 
subaltern (postuniversitarju) għall-aktar 
suprjuri (maniġment), inkluż ukoll il-
persunal amministrattiv u tekniku.

Il-finanzjament Ewropew se jappoġġa l-
iskambji ta’ żmien qasir tal-persunal tar-
riċerka u l-innovazzjoni fi ħdan l-isħubijiet 
tal-universitajiet, l-istituzzjonijiet ta' 
riċerka, in-negozji, l-SMEs u l-atturi 
soċjoekonomiċi oħrajn madwar l-Ewropa, 
kif ukoll bejn l-Ewropa u l-pajjiżi terzi 
sabiex tiġi rinfurzata l-kooperazzjoni 
internazzjonali. Miżuri speċifiċi se
jittieħdu bil-għan li jissaħħew il-
kapaċitajiet ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw.
Dan se jkun miftuħ għall-persunal tar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livelli kollha ta’ 
karriera, mill-aktar subaltern 
(postuniversitarju) għall-aktar suprjuri 
(maniġment), inkluż ukoll il-persunal 
amministrattiv u tekniku.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Għan tal-UE, kif iddikjarat fil-punt 3.2., "It-trawwim tal-eċċellenza permezz tal-mobbiltà 
transkonfinali u transsettorjali, li jiġu attirati l-aħjar riċerkaturi mhux Ewropej huwa 
inkonċepibbli f'termini etiċi mingħajr sforzi ġenwini ta' tqabbil biex jissaħħu l-kapaċitajiet ta' 
riċerka fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.
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Emenda 425
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament Ewropew se jappoġġa l-
iskambji ta’ żmien qasir tal-persunal tar-
riċerka u l-innovazzjoni fi ħdan l-isħubijiet 
tal-universitajiet, l-istituzzjonijiet ta' 
riċerka, in-negozji, l-SMEs u l-atturi 
soċjoekonomiċi oħrajn madwar l-Ewropa, 
kif ukoll bejn l-Ewropa u l-pajjiżi terzi 
sabiex tiġi rinfurzata l-kooperazzjoni 
internazzjonali. Dan se jkun miftuħ għall-
persunal tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
livelli kollha ta’ karriera, mill-aktar 
subaltern (postuniversitarju) għall-aktar 
suprjuri (maniġment), inkluż ukoll il-
persunal amministrattiv u tekniku.

Il-finanzjament Ewropew se jappoġġa l-
iskambji ta’ żmien qasir tal-persunal tar-
riċerka u l-innovazzjoni fi ħdan l-isħubijiet 
tal-universitajiet, l-istituzzjonijiet ta' 
riċerka, in-negozji, l-SMEs u l-atturi 
soċjoekonomiċi oħrajn madwar l-Ewropa, 
kif ukoll bejn l-Ewropa u l-pajjiżi terzi 
sabiex tiġi rinfurzata l-kooperazzjoni 
internazzjonali. Miżuri speċifiċi se
jittieħdu bil-għan li jissaħħu l-kapaċitajiet 
ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw. Dan se jkun 
miftuħ għall-persunal tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-livelli kollha ta’ karriera, 
mill-aktar subaltern (postuniversitarju) 
għall-aktar suprjuri (maniġment), inkluż 
ukoll il-persunal amministrattiv u tekniku.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Għan tal-UE, kif iddikjarat fil-punt 3.2., "It-trawwim tal-eċċellenza permezz tal-mobbiltà 
transkonfinali u transettorjali, li jiġu attirati l-aħjar riċerkaturi mhux Ewropej huwa 
inkonċepibbli f'termini etiċi mingħajr sforzi ġenwini ta' tqabbil biex jissaħħu l-kapaċitajiet ta' 
riċerka fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Emenda 426
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament Ewropew se jappoġġa l-
iskambji ta’ żmien qasir tal-persunal tar-
riċerka u l-innovazzjoni fi ħdan l-isħubijiet 

Il-finanzjament Ewropew se jappoġġa l-
iskambji ta’ żmien qasir tal-persunal tar-
riċerka u l-innovazzjoni fi ħdan l-isħubijiet 
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tal-universitajiet, l-istituzzjonijiet ta' 
riċerka, in-negozji, l-SMEs u l-atturi 
soċjoekonomiċi oħrajn madwar l-Ewropa, 
kif ukoll bejn l-Ewropa u l-pajjiżi terzi 
sabiex tiġi rinfurzata l-kooperazzjoni 
internazzjonali. Dan se jkun miftuħ għall-
persunal tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
livelli kollha ta’ karriera, mill-aktar 
subaltern (postuniversitarju) għall-aktar 
suprjuri (maniġment), inkluż ukoll il-
persunal amministrattiv u tekniku.

tal-universitajiet, l-istituzzjonijiet ta' 
riċerka, in-negozji, l-SMEs u l-atturi 
soċjoekonomiċi oħrajn madwar l-Ewropa, 
kif ukoll bejn l-Ewropa u l-pajjiżi terzi 
sabiex tiġi rinfurzata l-kooperazzjoni 
internazzjonali. Miżuri speċifiċi se
jittieħdu bil-għan li jissaħħu l-kapaċitajiet 
ta' pajjiżi li qed jiżviluppaw. Dan se jkun 
miftuħ għall-persunal tar-riċerka u l-
innovazzjoni fil-livelli kollha ta’ karriera, 
mill-aktar subaltern (postuniversitarju) 
għall-aktar suprjuri (maniġment), inkluż 
ukoll il-persunal amministrattiv u tekniku.

Or. fr

Emenda 427
András Gyürk

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament Ewropew se jappoġġa l-
iskambji ta’ żmien qasir tal-persunal tar-
riċerka u l-innovazzjoni fi ħdan l-isħubijiet 
tal-universitajiet, l-istituzzjonijiet ta' 
riċerka, in-negozji, l-SMEs u l-atturi 
soċjoekonomiċi oħrajn madwar l-Ewropa, 
kif ukoll bejn l-Ewropa u l-pajjiżi terzi 
sabiex tiġi rinfurzata l-kooperazzjoni 
internazzjonali. Dan se jkun miftuħ għall-
persunal tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
livelli kollha ta’ karriera, mill-aktar 
subaltern (postuniversitarju) għall-aktar 
suprjuri (maniġment), inkluż ukoll il-
persunal amministrattiv u tekniku.

Il-finanzjament Ewropew se jappoġġa l-
iskambji ta’ żmien qasir tal-persunal tar-
riċerka u l-innovazzjoni fi ħdan l-isħubijiet 
tal-universitajiet, l-istituzzjonijiet ta' 
riċerka, in-negozji, l-SMEs, infrastrutturi 
tar-riċerka, Komunitajiet tal-Għarfien u l-
Innovazzjoni u tal-EIT u l-atturi 
soċjoekonomiċi oħrajn madwar l-Ewropa, 
kif ukoll bejn l-Ewropa u l-pajjiżi terzi 
sabiex tiġi rinfurzata l-kooperazzjoni 
internazzjonali. Dan se jkun miftuħ għall-
persunal tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
livelli kollha ta’ karriera, mill-aktar 
subaltern (postuniversitarju) għall-aktar 
suprjuri (maniġment), inkluż ukoll il-
persunal amministrattiv u tekniku.

Or. en
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Emenda 428
Marisa Matias

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament Ewropew se jappoġġa l-
iskambji ta’ żmien qasir tal-persunal tar-
riċerka u l-innovazzjoni fi ħdan l-isħubijiet 
tal-universitajiet, l-istituzzjonijiet ta' 
riċerka, in-negozji, l-SMEs u l-atturi 
soċjoekonomiċi oħrajn madwar l-Ewropa, 
kif ukoll bejn l-Ewropa u l-pajjiżi terzi 
sabiex tiġi rinfurzata l-kooperazzjoni 
internazzjonali. Dan se jkun miftuħ għall-
persunal tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
livelli kollha ta’ karriera, mill-aktar 
subaltern (postuniversitarju) għall-aktar 
suprjuri (maniġment), inkluż ukoll il-
persunal amministrattiv u tekniku.

Il-finanzjament Ewropew se jappoġġa l-
iskambji ta’ żmien qasir tal-persunal tar-
riċerka u l-innovazzjoni fi ħdan l-isħubijiet 
tal-universitajiet, l-istituzzjonijiet ta' 
riċerka, in-negozji, l-SMEs, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-
atturi soċjoekonomiċi oħrajn madwar l-
Ewropa, kif ukoll bejn l-Ewropa u l-pajjiżi 
terzi sabiex tiġi rinfurzata l-kooperazzjoni 
internazzjonali. Dan se jkun miftuħ għall-
persunal tar-riċerka u l-innovazzjoni fil-
livelli kollha ta’ karriera, mill-aktar 
subaltern (postuniversitarju) għall-aktar 
suprjuri (maniġment), inkluż ukoll il-
persunal amministrattiv u tekniku.

Or. en

Emenda 429
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tintlaqa’ l-isfida b’mod effiċjenti se 
jkun essenzjali li jiġi mmonitorjat il-
progress. Il-programm se jappoġġa l-
iżvilupp ta’ indikaturi u l-analiżi tad-dejta 
relatata mal-mobbiltà, il-ħiliet u l-karrieri 
tar-riċerkaturi bl-għan li jikkontribwixxu 
għall-identifikazzjoni ta' distakki fl-
azzjonijiet Marie Curie u t-titjib tal-impatt 
ta’ dawn l-azzjonijiet. Dawn l-attivitajiet se 
jiġu implimentati bit-tiftix tas-sinerġiji u 
koordinazzjoni mill-qrib mal-azzjonijiet ta’ 
appoġġ tal-politika fir-rigward tar-

Sabiex tintlaqa’ l-isfida b’mod effiċjenti se 
jkun essenzjali li jiġi mmonitorjat il-
progress. Il-programm se jappoġġa l-
iżvilupp ta’ indikaturi u l-analiżi tad-dejta 
relatata mal-mobbiltà, il-ħiliet u l-karrieri 
tar-riċerkaturi bl-għan li jikkontribwixxu 
għall-identifikazzjoni ta' distakki fl-
azzjonijiet Marie Curie u t-titjib tal-impatt 
ta’ dawn l-azzjonijiet. Dawn l-attivitajiet se 
jiġu implimentati bit-tiftix tas-sinerġiji u 
koordinazzjoni mill-qrib mal-azzjonijiet ta’ 
appoġġ tal-politika fir-rigward tar-
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riċerkaturi, il-ħaddiema tagħhom u dawk li 
jipprovdu l-finanzjament imwettqa taħt is-
‘Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri’. 
L-azzjonijiet speċifiċi se jiġu ffinanzjati 
biex jappoġġaw inizjattivi biex titqajjem 
kuxjenza dwar l-importanza ta’ karriera fir-
riċerka, u biex jinxterdu r-riżultati tar-
riċerka u l-innovazzjoni li joħorġu mill-
għotjiet appoġġati mill-Azzjonijiet Marie 
Curie

riċerkaturi, il-ħaddiema tagħhom u dawk li 
jipprovdu l-finanzjament imwettqa taħt is-
‘Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri’. 
L-azzjonijiet speċifiċi se jiġu ffinanzjati 
biex jappoġġaw inizjattivi biex titqajjem 
kuxjenza dwar l-importanza ta’ karriera fir-
riċerka, biex jgħinu lil dawk li qed 
jirritornaw għax-xogħol wara waqfa fil-
karriera, u biex jinxterdu r-riżultati tar-
riċerka u l-innovazzjoni li joħorġu mill-
għotjiet appoġġati mill-Azzjonijiet Marie
Curie.

Or. en

Emenda 430
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tintlaqa’ l-isfida b’mod effiċjenti se 
jkun essenzjali li jiġi mmonitorjat il-
progress. Il-programm se jappoġġa l-
iżvilupp ta’ indikaturi u l-analiżi tad-dejta 
relatata mal-mobbiltà, il-ħiliet u l-karrieri 
tar-riċerkaturi bl-għan li jikkontribwixxu 
għall-identifikazzjoni ta' distakki fl-
azzjonijiet Marie Curie u t-titjib tal-impatt 
ta’ dawn l-azzjonijiet. Dawn l-attivitajiet se 
jiġu implimentati bit-tiftix tas-sinerġiji u 
koordinazzjoni mill-qrib mal-azzjonijiet ta’ 
appoġġ tal-politika fir-rigward tar-
riċerkaturi, il-ħaddiema tagħhom u dawk li 
jipprovdu l-finanzjament imwettqa taħt is-
‘Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri’. 
L-azzjonijiet speċifiċi se jiġu ffinanzjati 
biex jappoġġaw inizjattivi biex titqajjem 
kuxjenza dwar l-importanza ta’ karriera fir-
riċerka għall-parteċipanti fl-azzjonijiet 
Marie Curie, u biex jinxterdu r-riżultati tar-
riċerka u l-innovazzjoni li joħorġu mill-
għotjiet appoġġati mill-Azzjonijiet Marie 

Sabiex tintlaqa’ l-isfida b’mod effiċjenti se 
jkun essenzjali li jiġi mmonitorjat il-
progress. Il-programm se jappoġġa l-
iżvilupp ta’ indikaturi u l-analiżi tad-dejta 
relatata mal-mobbiltà, il-ħiliet u l-karrieri 
tar-riċerkaturi bl-għan li jikkontribwixxu 
għall-identifikazzjoni ta' distakki fl-
azzjonijiet Marie Curie u t-titjib tal-impatt 
ta’ dawn l-azzjonijiet. Dawn l-attivitajiet se 
jiġu implimentati bit-tiftix tas-sinerġiji u 
koordinazzjoni mill-qrib mal-azzjonijiet ta’ 
appoġġ tal-politika fir-rigward tar-
riċerkaturi, il-ħaddiema tagħhom u dawk li 
jipprovdu l-finanzjament imwettqa taħt 
"Ix-Xjenza ma' u għas-Soċjetà". L-
azzjonijiet speċifiċi se jiġu ffinanzjati biex 
jappoġġaw inizjattivi biex titqajjem 
kuxjenza dwar l-importanza ta’ karriera fir-
riċerka għall-parteċipanti fl-azzjonijiet 
Marie Curie, u biex jinxterdu r-riżultati tar-
riċerka u l-innovazzjoni li joħorġu mill-
għotjiet appoġġati mill-Azzjonijiet Marie 
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Curie Curie

Or. en

Emenda 431
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Azzjonijiet Marie Curie se jkunu miftuħa 
għal-attivitajiet ta’ taħriġ u żvilupp tal-
karriera fi ħdan l-isferi kollha ta’ riċerka u 
innovazzjoni indirizzati taħt it-Trattat, 
minn riċerka bażika sa użu mis-suq u 
servizzi ta’ innovazzjoni. Il-qasam tar-
riċerka u l-innovazzjoni kif ukoll is-setturi 
se jintgħażlu liberament mill-applikanti.

L-Azzjonijiet Marie Curie se jkunu miftuħa 
għal-attivitajiet ta’ taħriġ u żvilupp tal-
karriera fi ħdan l-isferi kollha ta’ riċerka u 
innovazzjoni indirizzati taħt it-Trattat, 
minn riċerka bażika - inkluż fix-xjenzi 
soċjali u l-umanitajiet - sa użu mis-suq u 
servizzi ta’ innovazzjoni. Il-qasam tar-
riċerka u l-innovazzjoni kif ukoll is-setturi 
se jintgħażlu liberament mill-applikanti.

Or. en

Emenda 432
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – punt 3.6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul l-attivitajiet kollha deskritti hawn 
fuq, se tingħata attenzjoni lill-
inkoraġġiment ta' parteċipazzjoni 
b'saħħitha tal-impriżi, b'mod partikolari l-
SMEs, kif ukoll l-atturi soċjoekonomiċi l-
oħra għall-implimentazzjoni u impatt ta' 
suċċess tal-azzjonijiet Marie Curie. Il-
kollaborazzjoni fit-tul bejn l-edukazzjoni 
ogħla, l-organizzazzjonijiet ta’ riċerka u s-
settur privat, li tqis il-protezzjoni tad-
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali, hija 

Matul l-attivitajiet kollha deskritti hawn 
fuq, se tingħata attenzjoni lill-
inkoraġġiment ta' parteċipazzjoni 
b'saħħitha tal-impriżi, b'mod partikolari l-
SMEs, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili
kif ukoll l-atturi soċjoekonomiċi l-oħra 
għall-implimentazzjoni u impatt ta' suċċess 
tal-azzjonijiet Marie Curie. Il-
kollaborazzjoni fit-tul bejn l-edukazzjoni 
ogħla, l-organizzazzjonijiet ta’ riċerka u s-
settur privat, li tqis il-protezzjoni tad-
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promossa matul l-Azzjonijiet Marie Curie 
kollha.

drittijiet ta’ proprjetà intellettwali, hija 
promossa matul l-Azzjonijiet Marie Curie 
kollha.

Or. en

Emenda 433
Marisa Matias

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – punt 3.6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Matul l-attivitajiet kollha deskritti hawn 
fuq, se tingħata attenzjoni lill-
inkoraġġiment ta' parteċipazzjoni 
b'saħħitha tal-impriżi, b'mod partikolari l-
SMEs, kif ukoll l-atturi soċjoekonomiċi l-
oħra għall-implimentazzjoni u impatt ta' 
suċċess tal-azzjonijiet Marie Curie. Il-
kollaborazzjoni fit-tul bejn l-edukazzjoni 
ogħla, l-organizzazzjonijiet ta’ riċerka u s-
settur privat, li tqis il-protezzjoni tad-
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali, hija 
promossa matul l-Azzjonijiet Marie Curie 
kollha.

Matul l-attivitajiet kollha deskritti hawn 
fuq, se tingħata attenzjoni lill-
inkoraġġiment ta' parteċipazzjoni 
b'saħħitha tal-impriżi, b'mod partikolari l-
SMEs, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili
kif ukoll l-atturi soċjoekonomiċi l-oħra 
għall-implimentazzjoni u impatt ta' suċċess 
tal-azzjonijiet Marie Curie. Il-
kollaborazzjoni fit-tul bejn l-edukazzjoni 
ogħla, l-organizzazzjonijiet ta’ riċerka u s-
settur privat, li tqis il-protezzjoni tad-
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali, hija 
promossa matul l-Azzjonijiet Marie Curie 
kollha.

Or. en

Emenda 434
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – punt 3.6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu miftuħin għas-sorsi kollha ta’ 
talent, il-miżuri ġenerali biex jingħelbu 
kwalunkwe distorsjonijiet fl-aċċess għall-
għotjiet se ikunu żgurati, pereżempju, billi 
jiġu mħeġġa opportunitajiet ugwali fl-

Sabiex ikunu miftuħin għas-sorsi kollha ta’ 
talent, il-miżuri ġenerali biex jingħelbu 
kwalunkwe distorsjonijiet fl-aċċess għall-
għotjiet se ikunu żgurati, pereżempju, billi 
jiġu mħeġġa opportunitajiet ugwali fl-
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Azzjonijiet Marie Curie u permezz ta’ 
parametri tal-ġens tal-parteċipazzjoni. 
Barra minn hekk, l-azzjonijiet Marie Curie 
se jappoġġaw ir-riċerkaturi biex jiġu 
stabbiliti f’karriera iktar stabbli u jiżguraw 
li jkunu jistgħu jiksbu l-bilanċ xieraq bejn 
ix-xogħol u l-ħajja privata, filwaqt li titqies 
is-sitwazzjoni familjari, u jikkontribwixxi 
sabiex tiġi ffaċilitata t-tkomplija ta’ 
karriera fir-riċerka wara waqfa. Il-prinċipji 
tal-Karta Ewropea tar-Riċerkaturi u l-
Kodiċi ta’ Kondotta għar-Reklutaġġ ta' 
Riċerkaturi li jippromwovu rekultaġġ 
miftuħ u kondizzjonijiet ta' xogħol attraenti 
jridu jiġu approvati u applikati mill-
parteċipanti ffinanzjati kollha.

Azzjonijiet Marie Curie u permezz ta’ 
parametri tal-ġens tal-parteċipazzjoni u
billi jassistu lil dawk li qed jirritornaw
għax-xogħol wara waqfa fil-karriera.
Barra minn hekk, l-azzjonijiet Marie Curie 
se jappoġġaw ir-riċerkaturi biex jiġu 
stabbiliti f’karriera iktar stabbli u jiżguraw 
li jkunu jistgħu jiksbu l-bilanċ xieraq bejn 
ix-xogħol u l-ħajja privata, filwaqt li titqies 
is-sitwazzjoni familjari, u jikkontribwixxi 
sabiex tiġi ffaċilitata t-tkomplija ta’ 
karriera fir-riċerka wara waqfa. Il-prinċipji 
tal-Karta Ewropea tar-Riċerkaturi u l-
Kodiċi ta’ Kondotta għar-Reklutaġġ ta' 
Riċerkaturi li jippromwovu rekultaġġ 
miftuħ u kondizzjonijiet ta' xogħol attraenti 
jridu jiġu approvati u applikati mill-
parteċipanti ffinanzjati kollha.

Or. en

Emenda 435
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – punt 3.6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu miftuħin għas-sorsi kollha ta’ 
talent, il-miżuri ġenerali biex jingħelbu 
kwalunkwe distorsjonijiet fl-aċċess għall-
għotjiet se ikunu żgurati, pereżempju, billi 
jiġu mħeġġa opportunitajiet ugwali fl-
Azzjonijiet Marie Curie u permezz ta’ 
parametri tal-ġens tal-parteċipazzjoni. 
Barra minn hekk, l-azzjonijiet Marie Curie 
se jappoġġaw ir-riċerkaturi biex jiġu 
stabbiliti f’karriera iktar stabbli u jiżguraw 
li jkunu jistgħu jiksbu l-bilanċ xieraq bejn 
ix-xogħol u l-ħajja privata, filwaqt li titqies 
is-sitwazzjoni familjari, u jikkontribwixxi 
sabiex tiġi ffaċilitata t-tkomplija ta’ 
karriera fir-riċerka wara waqfa. Il-prinċipji 
tal-Karta Ewropea tar-Riċerkaturi u l-
Kodiċi ta’ Kondotta għar-Reklutaġġ ta' 

Sabiex ikunu miftuħin għas-sorsi kollha ta’ 
talent, il-miżuri ġenerali biex jingħelbu 
kwalunkwe distorsjonijiet fl-aċċess għall-
għotjiet se ikunu żgurati, pereżempju, billi 
jiġu mħeġġa opportunitajiet ugwali fl-
Azzjonijiet Marie Curie u permezz ta’ 
parametri tal-parteċipazzjoni kemm għan-
nisa kif ukoll għall-irġiel. Barra minn 
hekk, l-azzjonijiet Marie Curie se 
jappoġġaw ir-riċerkaturi biex jiġu stabbiliti 
f’karriera iktar stabbli u jiżguraw li jkunu 
jistgħu jiksbu l-bilanċ xieraq bejn ix-
xogħol u l-ħajja privata, filwaqt li titqies is-
sitwazzjoni familjari, u jikkontribwixxi 
sabiex tiġi ffaċilitata t-tkomplija ta’ 
karriera fir-riċerka wara waqfa. Il-prinċipji 
tal-Karta Ewropea tar-Riċerkaturi u l-
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Riċerkaturi li jippromwovu rekultaġġ 
miftuħ u kondizzjonijiet ta' xogħol attraenti 
jridu jiġu approvati u applikati mill-
parteċipanti ffinanzjati kollha.

Kodiċi ta’ Kondotta għar-Reklutaġġ ta' 
Riċerkaturi li jippromwovu rekultaġġ 
miftuħ u kondizzjonijiet ta' xogħol attraenti 
jridu jiġu approvati u applikati mill-
parteċipanti ffinanzjati kollha.

Or. en

Emenda 436
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 3 – paragrafu 3.6 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Parteċipant li jingħata fondi skont l-
Azzjonijiet Marie Curie għandu jkollu l-
għażla li jqassam il-finanzjament tiegħu
matul perjodu ieħor ta' sena jekk dan 
ikun meħtieġ sabiex ilesti l-proġett ta' 
riċerka tiegħu.

Or. en

Emenda 437
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 4 – paragrafu 1a (ġdid)

+Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Netwerking ta' Eċċellenza
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L-attivitajiet 
se jimmiraw li jnaqqsu d-disparitajiet 
xjentifiċi u tekniċi fl-Unjoni u b'hekk 
jikkontribwixxu għat-titjib tal-effikaċja 
ġenerali u l-eċċellenza tar-riċerka 
xjentifika u teknoloġika fl-Istati Membri 
kollha.

5.1 Approċċ u objettivi speċifiċi
Bħala kontribut għar-ristrutturar mill-
ġdid tas-setturi tax-xjenza u t-teknoloġija
f'xi partijiet tal-Unjoni bi prestazzjoni
aktar baxxa, kif ukoll għat-tisħiħ tal-
kapaċità ġenerali tal-Unjoni għar-riċerka
ta' eċċellenza u l-innovazzjoni, se jingħata 
sostenn liċ-ċentri ta' riċerka ta' eċċellenza 
biex il-kapaċitajiet tagħhom ikunu aktar 
disponibbli għas-servizz tal-iżvilupp 
ekonomiku u soċjali Ewropew.
Dan se jsir billi ċ-ċentri ta' riċerka ta' 
eċċellenza li jinsabu f'partijiet anqas 
xjentifiċi tal-Unjoni jkunu jistgħu 
jistabbilixxu jew itejbu r-rabtiet tagħhom 
ma' ċentri ta' riċerka ta' eċċellenza oħra 
f'postijiet oħra fl-Unjoni, permezz ta' 
netwerking u arranġamenti ta' ġemellaġġ, 
u jaġġornaw il-kapaċitajiet ta' riċerka u 
innovazzjoni tagħhom ma' dawk tas-sħab 
tagħhom.
Permezz ta' dan xi komunitajiet tar-
riċerka se jkunu jistgħu jipparteċipaw 
aktar f'Orizzont 2020, biex b'hekk isir 
kontribut għat-twessigħ neċessarju ta' din 
il-parteċipazzjoni.
5.2 Aspetti speċifiċi tal-implimentazzjoni
L-attività tkopri l-oqsma kollha tax-xjenza 
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u t-teknoloġija.
Il-finanzjament tal-Unjoni se jappoġġa 
netwerks li jirraggruppaw minn tal-anqas 
tliet ċentri tar-riċerka u/jew tat-
teknoloġija li jġibu flimkien riċerka 
teoretika u applikata fix-xjenzi naturali 
soċjali u ekonomiċi.
Wieħed miċ-ċentri għandu jiġi stabbilit 
f'pajjiż tal-Unjoni xjentifikament anqas 
żviluppat jew f'reġjun ultraperiferiku. 
Pajjiż anqas żviluppat xjentifikament qed 
jiġi ddefinit permezz tal-livell ta' 
parteċipazzjoni tiegħu fis-seba' Programm 
ta' Qafas: Stat Membru b'anqas minn 
żewġ proġetti magħżulin għal kull 1 000 
000 abitant fil-FP7 huwa eliġibbli għal 
din l-attività.

Or. en

Emenda 438
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – taqsima I – punt 4 – punt 4.1 – punt 4.1.1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.1.1. Żvilupp ta' infrastrutturi tar-riċerka 
mill-aqwa

4.1.1. L-iżvilupp ta' infrastrutturi tar-
riċerka ta' livell dinji

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-Seba' FPRD ippreveda appoġġ kemm għall-infrastrutturi ġodda kif ukoll eżistenti, approċċ
sensibbli. It-tħassir tal-kelma "ġdid" mit-titolu ifisser li l-appoġġ jista' jibqa' jingħata għall-
infrastrutturi eżistenti. Sostenn għal miżuri ta' addattament li bihom infrastrutturi eżistenti 
jkunu jissodisfaw il-ħtiġijiet attwali se jwassal għall-iffrankar ta' flus u ħin.

Emenda 439
András Gyürk
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 4 – punt 4.1 – punt 4.1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu żgurati l-
implimentazzjoni, is-sostenibbiltà fit-tul u 
t-tħaddim effiċjenti tal-infrastrutturi ta' 
riċerka identifikati mill-Forum Strateġiku 
Ewropew għall-Infrastrutturi tar-Riċerka 
(ESFRI) u l-infrastrutturi tar-riċerka mill-
aqwa oħrajn, li se jgħinu lill-Ewropa 
twieġeb lill-isfidi l-kbar fix-xjenza, l-
industrija u s-soċjetà. Dan l-objettiv se 
jindirizza speċifikament dawk l-
infrastrutturi li qed jistabbilixxu jew 
stabbilew il-governanza tagħhom, 
pereżempju abbażi ta’ Konsorzju Ewropew 
għal Infrastruttura ta’ Riċerka (ERIC) jew 
kwalunkwe struttura ekwivalenti fuq livell 
Ewropew jew internazzjonali.

L-għan huwa li jiġu żgurati l-
implimentazzjoni, is-sostenibbiltà fit-tul u 
t-tħaddim effiċjenti tal-infrastrutturi ta' 
riċerka identifikati mill-Forum Strateġiku 
Ewropew għall-Infrastrutturi tar-Riċerka 
(ESFRI) u l-infrastrutturi tar-riċerka mill-
aqwa oħrajn, inklużi infrastrutturi 
reġjonali li jispikkaw, ta' valur Ewropew,
li se jgħinu lill-Ewropa twieġeb lill-isfidi l-
kbar fix-xjenza, l-industrija u s-soċjetà. 
Dan l-objettiv se jindirizza speċifikament 
dawk l-infrastrutturi li qed jistabbilixxu 
jew stabbilew il-governanza tagħhom, 
pereżempju abbażi ta’ Konsorzju Ewropew 
għal Infrastruttura ta’ Riċerka (ERIC) jew 
kwalunkwe struttura ekwivalenti fuq livell 
Ewropew jew internazzjonali.

Or. en

Emenda 440
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 4 – punt 4.1 – punt 4.1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġu żgurati l-
implimentazzjoni, is-sostenibbiltà fit-tul u 
t-tħaddim effiċjenti tal-infrastrutturi ta' 
riċerka identifikati mill-Forum Strateġiku 
Ewropew għall-Infrastrutturi tar-Riċerka 
(ESFRI) u l-infrastrutturi tar-riċerka mill-
aqwa oħrajn, li se jgħinu lill-Ewropa 
twieġeb lill-isfidi l-kbar fix-xjenza, l-
industrija u s-soċjetà. Dan l-objettiv se 
jindirizza speċifikament dawk l-
infrastrutturi li qed jistabbilixxu jew 
stabbilew il-governanza tagħhom, 
pereżempju abbażi ta’ Konsorzju Ewropew 

L-għan huwa li jiġu żgurati l-
implimentazzjoni, is-sostenibbiltà fit-tul u 
t-tħaddim effiċjenti tal-infrastrutturi ta' 
riċerka identifikati mill-Forum Strateġiku 
Ewropew għall-Infrastrutturi tar-Riċerka 
(ESFRI) u l-infrastrutturi eżistenti tar-
riċerka mill-aqwa oħrajn ibbażati fl-
Ewropa, li se jgħinu lill-Ewropa twieġeb 
lill-isfidi l-kbar fix-xjenza, l-industrija u s-
soċjetà. Dan l-objettiv se jindirizza 
speċifikament dawk l-infrastrutturi li qed 
jistabbilixxu jew stabbilew il-governanza 
tagħhom, pereżempju abbażi ta’ Konsorzju 
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għal Infrastruttura ta’ Riċerka (ERIC) jew 
kwalunkwe struttura ekwivalenti fuq livell 
Ewropew jew internazzjonali.

Ewropew għal Infrastruttura ta’ Riċerka 
(ERIC) jew kwalunkwe struttura 
ekwivalenti fuq livell Ewropew jew
internazzjonali.

Or. en

Emenda 441
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 4 – punt 4.1 – punt 4.1.1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Infrastrutturi tar-riċerka li ma jkunux fuq 
il-lista ESFRI, iżda għandhom rwol 
importanti fl-iskala transreġjonali
għandhom jiġu appoġġati wkoll.
Orizzont 2020 għandu jappoġġa wkoll
kooperazzjoni transnazzjonali safejn
infrastruttura tar-riċerka huwa 
kkonċernat.
Il-Kummissjoni Ewropea għandha tgħin 
lill-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex 
jottimizzaw il-faċilitajiet ta' riċerka
tagħhom billi jistabbilixxu database għall-
UE kollha dwar l-infrastrutturi kollha tar-
riċerka reġjonali apertament aċċessibbli.

Or. en

Emenda 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 4 – punt 4.1 – punt 4.1.1 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) lill-fażi ta’ operazzjoni (pereżempju 
aċċess, immaniġjar tad-dejta, attivitajiet ta’ 

(c) lill-fażi ta’ operazzjoni (pereżempju 
aċċess, immaniġjar tad-dejta, attivitajiet ta’ 
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komunikazzjoni, taħriġ u ta' kooperazzjoni 
internazzjonali).

komunikazzjoni, taħriġ u ta' kooperazzjoni 
internazzjonali). Inkluż appoġġ għall-
ispejjeż operattivi biex jiżguraw is-
sostenibbiltà u l-ogħla kwalità.

Or. en

Emenda 443
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 4 – punt 4.1 – punt 4.1.1 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) lill-fażi ta’ operazzjoni (pereżempju 
aċċess, immaniġjar tad-dejta, attivitajiet ta’ 
komunikazzjoni, taħriġ u ta' kooperazzjoni 
internazzjonali).

(c) lill-fażi ta’ operazzjoni (pereżempju 
attivitajiet ta' koordinament fl-livell 
Ewropew, aċċess transnazzjonali, 
immaniġjar tad-dejta, attivitajiet ta’ 
komunikazzjoni, taħriġ u ta' kooperazzjoni 
internazzjonali).

Or. en

Emenda 444
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 4 – punt 4.1 – punt 4.1.1 – paragrafu 2  – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-fażi ta' riorjentazzjoni (pereżempju 
l-adattament tal-miżuri li jiżguraw li l-
infrastrutturi eżistenti jilħqu l-bżonnijiet
strateġiċi aktar effettivi) 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-Seba' FPRD ippreveda appoġġ kemm għall-infrastrutturi ġodda kif ukoll eżistenti, approċċ
sensibbli. It-tħassir tal-kelma "ġdid" mit-titolu ifisser li l-appoġġ jista' jibqa' jingħata għall-
infrastrutturi eżistenti. Is-sostenn għal miżuri ta' addattament ħalli infrastrutturi eżistenti
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jissodisfaw ħtiġijiet attwali se jiffranka l-flus u l-ħin.

Emenda 445
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 4 – punt 4.1 – punt 4.1.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni se tappoġġa n-netwerks li 
jgħaqqdu u jintegraw, fuq skala Ewropea, 
l-infrastrutturi nazzjonali prinċipali ta’ 
riċerka. L-iffinanzjar se jiġi pprovdut, 
b’mod partikolari bħala appoġġ għall-
aċċess transnazzjonali u virtwali tar-
riċerkaturi u l-armonizzazzjoni u t-titjib 
tas-servizzi li jipprovdu l-infrastrutturi. 
Madwar mitt netwerk ta’ infrastrutturia fl-
oqsma kollha tax-xjenza u teknoloġija 
jkollhom bżonn tali appoġġ, b'iktar minn 
għoxrin elf riċerkatur kull sena li 
jibbenefikaw mill-aċċess għal dawn il-
faċilitajiet.

L-Unjoni se tappoġġa n-netwerks li 
jgħaqqdu u jintegraw, fuq skala Ewropea, 
l-infrastrutturi nazzjonali prinċipali ta’ 
riċerka, b'enfasi partikolari fuq il-
promozzjoni tan-netwerking u l-
integrazzjoni ta' komunitajiet xjentifiċi 
tal-Istati Membri UE-12 u UE-15, 
permezz, pereżempju, ta' pajsaġġ ta' 
Infrastruttura għar-Riċerka, aktar 
integrat. L-iffinanzjar se jiġi pprovdut, 
b’mod partikolari bħala appoġġ għall-
aċċess transnazzjonali u virtwali tar-
riċerkaturi u l-armonizzazzjoni u t-titjib 
tas-servizzi li jipprovdu l-infrastrutturi. 
Madwar mitt netwerk ta’ infrastrutturia fl-
oqsma kollha tax-xjenza u teknoloġija 
jkollhom bżonn tali appoġġ, b'iktar minn 
għoxrin elf riċerkatur kull sena li 
jibbenefikaw mill-aċċess għal dawn il-
faċilitajiet.

Or. en

Emenda 446
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 4 – punt 4.1 – punt 4.1.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni se tappoġġa n-netwerks li 
jgħaqqdu u jintegraw, fuq skala Ewropea, 
l-infrastrutturi nazzjonali prinċipali ta’ 

L-Unjoni se tappoġġa n-netwerks li 
jgħaqqdu u jintegraw, fuq skala Ewropea, 
l-infrastrutturi nazzjonali prinċipali ta’ 
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riċerka. L-iffinanzjar se jiġi pprovdut, 
b’mod partikolari bħala appoġġ għall-
aċċess transnazzjonali u virtwali tar-
riċerkaturi u l-armonizzazzjoni u t-titjib 
tas-servizzi li jipprovdu l-infrastrutturi. 
Madwar mitt netwerk ta’ infrastrutturia fl-
oqsma kollha tax-xjenza u teknoloġija 
jkollhom bżonn tali appoġġ, b'iktar minn 
għoxrin elf riċerkatur kull sena li 
jibbenefikaw mill-aċċess għal dawn il-
faċilitajiet.

riċerka kemm teoretika kif ukoll applikata. 
L-iffinanzjar se jiġi pprovdut, b’mod 
partikolari bħala appoġġ għall-aċċess 
transnazzjonali u virtwali tar-riċerkaturi u 
l-armonizzazzjoni u t-titjib tas-servizzi li 
jipprovdu l-infrastrutturi. Madwar mitt 
netwerk ta’ infrastrutturia fl-oqsma kollha 
tax-xjenza u teknoloġija jkollhom bżonn 
tali appoġġ, b'iktar minn għoxrin elf 
riċerkatur kull sena li jibbenefikaw mill-
aċċess għal dawn il-faċilitajiet.

Or. en

Emenda 447
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 4 – punt 4.1 – punt 4.1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li sal-2020 jinkiseb spazju 
Ewropew uniku u miftuħ għar-riċerka 
onlajn fejn ir-riċerkaturi u l-komunitajiet 
tagħhom igawdu minn servizzi affidabbli, 
li jinsabu kullimkien u mill-aktar avvanzati 
għan-netwerking u l-komputazzjoni, u 
aċċess bla xkiel u miftuħ għall-ambjenti 
tax-Xjenza elettronika u riżorsi tad-dejta 
globali.

L-għan huwa li sal-2020 jinkiseb spazju 
Ewropew uniku u miftuħ għar-riċerka 
onlajn fejn ir-riċerkaturi u l-komunitajiet 
tagħhom igawdu minn servizzi affidabbli, 
li jinsabu kullimkien u mill-aktar avvanzati 
għan-netwerking u l-komputazzjoni, u 
aċċess bla xkiel u miftuħ għall-ambjenti 
tax-Xjenza elettronika u riżorsi tad-dejta 
globali. Huwa għalhekk xieraq li 38% tal-
baġit skont dan l-objettiv speċifiku huwa 
dedikat għall-infrastrutturi elettroniċi tar-
riċerka u l-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 448
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 4 – punt 4.1 – punt 4.1.3 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jintlaħaq dan l-għan, se jingħata 
appoġġ lil: netwerks globali ta' riċerka u 
edukazzjoni li jipprovdu servizzi fuq talba 
bejn id-dominji, li huma avvanzati, 
standardizzati u li jistgħu jiġu adattati,
infrastrutturi ta’ grilja u infrastrutturi cloud 
li jipprovdu kapaċità komputazzjonali u 
tal-ipproċessar ta’ dejta; ekosistema ta’ 
faċilitajiet għas-superkomputazzjoni, li 
tavvanza lejn l-iskala exa; infrastruttura 
għal softwer u servizzi, pereżempju dawk 
għas-simulazzjoni u viżwalizzazzjoni; 
għodod ta’ kollaborazzjoni f'ħin reali; u 
infrastruttura tad-dejta xjentifika 
interoperabbli, miftuħa u affidabbli.

Sabiex jintlaħaq dan l-għan, se jingħata 
appoġġ lil: netwerks globali ta' riċerka u 
edukazzjoni li jipprovdu servizzi fuq talba 
komuni interistituzzjonali u bejn id-
dominji, li huma avvanzati, standardizzati 
u li jistgħu jiġu adattati; infrastrutturi ta’ 
grilja u infrastrutturi cloud li jipprovdu 
kapaċità komputazzjonali u tal-ipproċessar 
ta’ dejta; ekosistema ta’ faċilitajiet għas-
superkomputazzjoni, li tavvanza lejn l-
iskala exa; infrastruttura għal softwer u 
servizzi, pereżempju dawk għas-
simulazzjoni u viżwalizzazzjoni; għodod 
ta’ kollaborazzjoni f'ħin reali; u 
infrastruttura tad-dejta xjentifika 
interoperabbli, miftuħa u affidabbli.

Or. en

Emenda 449
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – taqsima 1 – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.1 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) lill-attivitajiet li jżidu l-
interoperabilità tal-infrastrutturi tar-
riċerka fosthom l-e-infrastruttura

Or. en

Emenda 450
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 4 – punt 4.1 – punt 4.1.3 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-aċċess online universali mill-
universitajiet u l-istituzzjonijiet ta’ riċerka 
Ewropej għall-parti l-kbira tal-
pubblikazzjonijiet xjentifiċi dinjija se jkun 
appoġġat bil-konsolidazzjoni tal-l-e-
infrastruttura tal-UE għal Librerija tax-
Xjenza Online Miftuħa.

Or. en

Emenda 451
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 4 – paragrafu 4.2 – punt 4.2.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament tal-Unjoni se jappoġġa t-
taħriġ tal-persunal li jimmaniġġja u jopera 
infrastrutturi ta’ riċerka ta’ interess pan-
Ewropew, l-iskambju ta’ persunal u l-aħjar 
prattiki fost dawn il-faċilitajiet, u l-
provvista adegwata ta' riżorsi umani fid-
dixxiplini prinċipali, inkluż il-ħolqien ta’ 
kurrikula edukattivi speċifiċi.

Il-finanzjament tal-Unjoni se jappoġġa t-
taħriġ tal-persunal li jimmaniġġja u jopera 
infrastrutturi ta’ riċerka ta’ interess pan-
Ewropew, l-iskambju ta’ persunal u l-aħjar 
prattiki fost dawn il-faċilitajiet, u l-
provvista adegwata ta' riżorsi umani fid-
dixxiplini prinċipali, inkluż il-ħolqien ta’ 
kurrikula edukattivi speċifiċi.

Or. en

Emenda 452
András Gyürk

Proposta għal deċiżjoni
Annex 1 – section 1 – point 4 – point 4.2 – point 4.2.2 – paragraph 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament tal-Unjoni se jappoġġa t-
taħriġ tal-persunal li jimmaniġġja u jopera 
infrastrutturi ta’ riċerka ta’ interess pan-
Ewropew, l-iskambju ta’ persunal u l-aħjar 

Il-finanzjament tal-Unjoni se jappoġġa t-
taħriġ tal-persunal li jimmaniġġja u jopera 
infrastrutturi ta’ riċerka ta’ interess pan-
Ewropew, l-iskambju ta’ persunal u l-aħjar 
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prattiki fost dawn il-faċilitajiet, u l-
provvista adegwata ta' riżorsi umani fid-
dixxiplini prinċipali, inkluż il-ħolqien ta’ 
kurrikula edukattivi speċifiċi.

prattiki fost dawn il-faċilitajiet, u l-
provvista adegwata ta' riżorsi umani fid-
dixxiplini prinċipali, inkluż il-ħolqien ta’ 
kurrikula edukattivi speċifiċi. Is-sinerġija 
u l-koerenza mal-azzjonijiet Marie 
Sklodowska Curie u l-Komunitajiet ta’ 
Konoxxenza u Innovazzjoni tal-EIT 
għandhom jingħataw inkoraġġiment.

Or. en

Emenda 453
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 4 – paragrafu 4.2 – punt 4.2.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-finanzjament tal-Unjoni se jappoġġa t-
taħriġ tal-persunal li jimmaniġġja u jopera
infrastrutturi ta’ riċerka ta’ interess pan-
Ewropew, l-iskambju ta’ persunal u l-aħjar 
prattiki fost dawn il-faċilitajiet, u l-
provvista adegwata ta' riżorsi umani fid-
dixxiplini prinċipali, inkluż il-ħolqien ta’ 
kurrikula edukattivi speċifiċi.

Il-finanzjament tal-Unjoni se jappoġġa t-
taħriġ tal-persunal li jimmaniġġja u jopera 
infrastrutturi ta’ riċerka ta’ interess pan-
Ewropew, l-iskambju ta’ persunal, 
speċjalment bejn l-Istati Membri tal-UE-
15 u dawk tal-UE-12, u l-aħjar prattiki fost 
dawn il-faċilitajiet, u l-provvista adegwata 
ta' riżorsi umani fid-dixxiplini prinċipali, 
inkluż il-ħolqien ta’ kurrikula edukattivi 
speċifiċi.

Or. en

Emenda 454
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 1 – punt 4 – punt 4.3 – punt 4.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan huwa li jiġi ffaċilitat l-iżvilupp tal-
infrastrutturi globali tar-riċerka, jiġifieri l-
infrastrutturi ta’ riċerka li jesiġu 
finanzjament u ftehimiet fuq skala globali. 

L-għan huwa li jiġi ffaċilitat l-iżvilupp tal-
infrastrutturi globali tar-riċerka, jiġifieri l-
infrastrutturi ta’ riċerka li jesiġu 
finanzjament u ftehimiet fuq skala globali. 
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L-għan huwa wkoll li tiġi ffaċilitata l-
kooperazzjoni tal-infrastrutturi Ewropej ta’ 
riċerka mal-kontropartijiet mhux Ewropej 
tagħhom, billi tiġi żgurata l-
interoperabbiltà u l-kopertura globali 
tagħhom, u jinkisbu ftehimiet 
internazzjonali dwar l-użu , ftuħ jew 
kofinanzjament reċiproku tal-infrastrutturi. 
F’dan ir-rigward se jitqiesu r-
rakkomandazzjonijiet tal-Grupp Carnegie 
ta' Uffiċjali Superjuri dwar Infrastrutturi 
Globali tar-Riċerka. Se tingħata wkoll 
attenzjoni sabiex tiġi żgurata l-
parteċipazzjoni xierqa tal-Unjoni fil-
koordinazzjoni mal-korpi internazzjonali 
bħan-NU jew l-OECD.

L-għan huwa wkoll li tiġi ffaċilitata l-
kooperazzjoni tal-infrastrutturi Ewropej ta’ 
riċerka mal-kontropartijiet mhux Ewropej 
tagħhom, billi tiġi żgurata l-
interoperabbiltà u l-kopertura globali 
tagħhom, u jinkisbu ftehimiet 
internazzjonali dwar l-użu , ftuħ jew 
kofinanzjament reċiproku tal-infrastrutturi. 
F’dan ir-rigward se jitqiesu r-
rakkomandazzjonijiet tal-Grupp Carnegie 
ta' Uffiċjali Superjuri dwar Infrastrutturi 
Globali tar-Riċerka. Se tingħata wkoll 
attenzjoni sabiex tiġi żgurata l-
parteċipazzjoni xierqa tal-Unjoni fil-
koordinazzjoni mal-korpi internazzjonali 
bħan-NU jew l-OECD. Is-sħubijiet fl-
Infrastruttura tar-Riċerka ma’ pajjiżi li 
qed jiżviluppaw, pereżempju bħala parti 
mill-Istrateġija konġunta Afrika-UE, 
għandhom jiġu indirizzati wkoll.

Or. en

Emenda 455
Herbert Reul, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-
Bobińska, Ioan Enciu, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1– taqsima 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. It-Tixrid tal-Eċċellenza u ż-Żieda fil-
Parteċipazzjoni
Sabiex tingħata għajnuna biex tingħalaq 
id-diviżjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-
Ewropa, strateġiji komplementari u mill-
qrib se jiġu żviluppati bil-Fondi 
Strutturali kemm upstream (bini ta’ 
kapaċità fl-Istati Membri biex 
jippreparaw aħajr il-parteċipazzjoni 
tagħhom fl-Orizzont 2020) u downstream 
(l-isfruttar u t-tixrid tar-riżultati tar-
riċerka u l-innovazzjoni li joħorġu mill-
Orizzont 2020). Fejn ikun possibbli, se tiġi 
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promossa l-interoperabilità bejn iż-żewġ 
strumenti. Il-finanzjament kumulattiv jew 
ikkombinat se jkun imħeġġeġ.
F'dan il-kuntest, il-miżuri se jkollhom l-
għan li jisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal tal-
firxa ta’ talent fl-Ewropa u b'hekk jiġi 
ottimizzat l-impatt ekonomiku u soċjali 
tar-riċerka u l-innovazzjoni u se jkunu 
distinti minn xulxin iżda komplementari 
fir-rigward tal-politiki u l-azzjonijiet tal-
Fondi tal-politika ta’ Koeżjoni. Dawn il-
miżuri jinkludu:
(a) Il-konnessjoni bejn istituzzjonijiet, 
ċentri ta’ eċċellenza u reġjuni innovattivi 
emerġenti fi Stati Membri inqas żviluppati 
ma’ kontropartijiet mexxejja 
internazzjonali li jinsabu x'imkien ieħor 
fl-Ewropa. Dan se jinvolvi ġemellaġġ ta’ 
skambji tal-persunal, assistenza u parir 
minn esperti u l-iżvilupp ta’ strateġiji 
konġunti għall-iżvilupp ta’ ċentri ta’ 
eċċellenza. Dan jista’ jiġi appoġġat mill-
fondi tal-politika ta’ Koeżjoni f’reġjuni 
inqas żviluppati. Se jitqiesu l-ħolqien ta' 
rabtiet ma' raggruppamenti innovattivi u 
r-rikonoxximent tal-eċċellenza fir-reġjuni 
inqas żviluppati, inkluż mill-analiżi inter 
pares u l-għoti ta' tikketti ta' eċċellenza lil 
dawk l-istituzzjonijiet li jissodisfaw l-
istandards internazzjonali.
(b) It-tnedija ta’ kompetizzjoni għall-
pedament ta’ ċentri ta’ riċerka 
kompetittivi internazzjonalment f’reġjuni 
ta’ koeżjoni: il-kandidati għall-
kompetizzjoni għandhom ikunu timijiet li 
kull wieħed jinkludi reġjun innovattiv 
imma inqas żviluppat u ċentru ta’ 
eċċellenza rikonoxxut internazzjonalment 
x’imkien ieħor fl-Ewropa. Il-kunċetti 
xjentifiċi bażiċi tal-istituzzjonijiet ta’ 
riċerka li jkunu għandhom kemm twaqqfu 
għandhom jiġu vvalutati fuq il-prinċipju 
ta’ eċċellenza; ir-reġjuni għandhom 
ikunu meħtieġa joħorġu b’approċċ 
ġenerali vijabbli għal infrastruttura u 
ambjent ġenerali tajjeb għar-riċerka u l-
innovazzjoni, xi ħaġa li trid tinbena bl-
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għajnuna tal-fondi strutturali tagħhom; 
din il-kompetizzjoni għandha tipprovdi 
komplementazzjoni b’saħħitha għar-
reġjuni ekonomikament iktar dgħajfa biex 
jiżviluppaw strateġija ta’ speċjalizzazzjoni 
intelliġenti u fit-tul.
(c) L-istabbiliment ta’ “Presidenti taż-
ŻER” biex ikunu attratti akkademiċi 
eċċellenti lejn l-istituzzjonijiet b’potenzjal 
ċar għal eċċellenza fir-riċerka, sabiex 
jgħinu lil dawn l-istituzzjonijiet jiftħu 
beraħ dan il-potenzjal u b'hekk joħolqu 
kundizzjonijiet ugwali għar-riċerka u l-
innovazzjoni fiż-Żona Ewropea tar-
Riċerka. Dan se jinkludi appoġġ 
istituzzjonali għall-ħolqien ta’ ambjent ta’ 
riċerka kompetittiv u l-kundizzjonijiet 
qafas neċessarji biex jiġu attirati, 
miżmuma u żviluppati l-aqwa talenti ta’ 
riċerka fi ħdan dawn l-istituzzjonijiet.
(d) L-għoti ta’ “siġill ta’ eċċellenza” lil 
proġetti evalwati b’mod pożittiv, tal-ERC, 
Marie Sklodowska-Curie jew proġetti 
kollaborattivi li ma kienx possibbli li 
jiksbu finanzjament minħabba 
limitazzjonijiet baġitarji. Fondi nazzjonali 
u reġjonali jistgħu għalhekk jitħeġġu biex 
jikkontribwixxu għall-finanzjament ta’ 
dawk il-proġetti li jissodisfaw il-kriterji ta' 
eċċellenza, iżda ma jistgħux jiġu 
ffinanzjati minħabba nuqqas ta’ fondi 
Ewropej.
(e) L-għoti ta’ “siġill ta’ eċċellenza” lil 
proġetti li jkunu tlestew sabiex ikun 
iffaċilitat il-finanzjament tas-segwitu (eż. 
proġetti fuq skala pilota, ta’ 
dimostrazzjoni jew valorizzazzjoni tar-
riżultati ta’ riċerka) minn sorsi nazzjonali 
jew reġjonali.
(f) L-attribuzzjoni ta’ “Għotjiet ta’ 
Ritorn” tal-ECR lil riċerkaturi li 
attwalment qed jaħdmu barra mill-
Ewropa u li jixtiequ jaħdmu fl-Ewropa 
jew lil riċerkaturi li diġà jaħdmu fl-
Ewropa li jixtiequ jimxu lejn reġjuni 
inqas żviluppati.
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(g) L-appoġġ għal ftehimiet 
komplementari ffirmati fost 
organizzazzjonijiet benefiċjarji tal-proġetti 
ta’ riċerka kollaborattiva ma’ entitajiet u 
organizzazzjonijiet oħra stabbiliti 
prinċipalment f'pajjiżi oħra minbarra 
dawk involuti direttament fil-proġett bl-
objettiv speċifiku ta’ ffaċilitar tal-
opportunitajiet ta’ taħriġ (jiġifieri 
pożizzjonijiet ta’ dottorat u ta’ 
postdottorat)
(h) It-tisħiħ ta’ netwerks ta’ suċċess li 
jimmiraw li jistabbilixxu netwerking 
istituzzjonali ta’ kwalità għolja fir-riċerka 
u l-innovazzjoni. Se tingħata attenzjoni 
patrtikolari lill-COST sabiex ikunu 
promossi attivitajiet ta’ identifikazzjoni u 
konnessjoni ta’ “niċeċ ta’ eċċellenza” 
(komunitajiet xjentifiċi ta’ kwalità għolja 
u investigaturi fil-bidu tal-karrieri) 
madwar l-Ewropa.
(i) L-iżvilupp ta’ mekkaniżmi ta’ taħriġ 
speċifiku dwar kif għandha ssir il-
parteċipazzjoni fl-Orizzont 2020, filwaqt li 
jittieħed vantaġġ sħiħ minn netwerks 
eżistenti bħall-Punti ta’ Kuntatt 
Nazzjonali.
(j) Id-disponibilità ta’ fellowships ta’ 
dottorat u postdottorat, kif ukoll 
fellowships ta’ taħriġ avvanzati għal 
inġiniera biex jaċċessaw l-infrastrutturi 
ta’ riċerka internazzjonali kollha fl-
Ewropa, inklużi dawk ġestiti minn 
organizzazzjonijiet xjentifiċi 
internazzjonali.
(k) L-appoġġ tal-iżvilupp u l-monitoraġġ 
ta’ strateġiji ta’ speċjalizzazzjoni 
intelliġenti. Se tiġi żviluppata faċilità ta’ 
appoġġ tal-politika u se jkun iffaċilitat it-
tagħlim tal-politika fuq livell reġjonali 
permezz ta’ valutazzjoni internazzjonali 
inter pares u l-kondiviżjoni tal-aħjar 
prattiki.
(l) L-istabbiliment ta’ suq onlajn fejn se 
tkun tista’ tiġi rreklamata l-proprjetà 
intelletwali sabiex jinġabru flimkien is-
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sidien u l-utenti tad-drittijiet tal-proprjetà 
intelletwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta wieħed iqis li l-eżodu tal-imħuħ attwali minn bosta stati membri huwa problema serja 
għal—Ewropa, l-eċċellenza trid tiġi sfruttata kompletament filwaqt li jiżdiedu s-sinerġiji bejn 
l-Orizzont 2020 u l-Fondi Strutturali, eż. permezz ta’ kompetizzjoni kif ġie ssuġġerit diġà mill-
PE fir-Rapport Matias. Ir-reġjun se juża riżorsi proprja u finanzjament mill-EFRE, li 
mhumiex soġġetti għall-kompetizzjoni, għall-infrastruttura neċessarja. Il-finanzjament mill-
Orizzont 2020 għandu jintuża għal riċerka ta’ eċċellenza.

Emenda 456
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1– taqsima 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. XJENZA GĦAS-SOĊJETÀ U MAS-
SOĊJETÀ, LEJN RIĊERKA U 
INNOVAZZJONI RESPONSABBLI
4.1 Appoġġ tal-involviment soċjetali fir-
riċerka u l-innovazzjoni;
Appoġġ tal-involviment soċjetali fir-
riċerka u l-innovazzjoni u promozzjoni 
tar-riċerka u l-innovazzjoni 
transdixxiplinari, b’mod partikolari 
appoġġ għall-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 
fir-riċerka u l-innovazzjoni.
4.2 Promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-
sessi
Promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi 
permezz tal-appoġġ għall-bidliet fl-
organizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tar-
riċerka u fit-tfassil tal-attivitajiet ta' 
riċerka. Dan jinkludi d-dimensjonijiet 
varji tagħha, partikolarment bi rbit ma’: l-
iżgurar tal-ugwaljanza fil-karrieri tar-
riċerka, fil-proċessi deċiżjonali u l-
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inklużjoni tad-dimensjoni tal-ġeneru fl-
iżvilupp tal-kontenut tar-riċerka u l-
innovazzjoni.
4.3 Titjib tal-litteriżmu xjentifiku taċ-
ċittadini
Il-formazzjoni ta’ ċittadini b'litteriżmu 
xjentifiku permezz ta’ edukazzjoni 
xjentifika formali u informali, u t-tixrid 
ta’ attivitajiet ibbażati fuq ix-xjenza, 
jiġifieri f’mużewijiet u ċentri xjentifiċi, 
bħala bżonn suprem għall-iżvilupp tas-
soċjetà futura u bħala bażi għal 
koeżistenza f’demokrazija; żieda fl-
attraenza tal-karrieri xjentifiċi u 
teknoloġiċi għall-istudenti żgħażagħ, u 
trawwim ta’ interazzjoni sostenibbli bejn 
l-iskejjel, l-istituzzjonijiet tar-riċerka, l-
industrija u l-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili.
4.4 Promozzjoni ta’ te qafas ta’ etika
għar-riċerka u l-innovazzjoni
Promozzjoni ta’ qafas ta’ etika għar-
riċerka u l-innovazzjoni, ibbażat fuq il-
prinċipji etiċi fundamentali, inklużi dawk 
riflessi fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali u l-Konvenzjonijiet u l-
liġijiet rilevanti kollha tal-Unjoni.
4.5 Żieda tal-aċċess miftuħ għar-riżultati 
xjentifiċi
Żieda tal-aċċess miftuħ għal riżultati 
xjentifiċi (b’mod partikolari 
pubblikazzjoni u dejta) sabiex jiġu żgurati 
trasparenza u fiduċja fost l-atturi, 
trawwim ta’ eċċelenza, diżakkoppjament 
tal-potenzjal ta’ innovazzjoni tal-
ġenerazzjoni tal-għarfien u l-
kompetittività ekonomika.
4.6 Żvilupp tal-qafas ta’ governanza għal 
riċerka u innovazzjoni responsabbli
Żvilupp ta’ qafas ta’ governanza għall-
iżvilupp ta’ riċerka u innovazzjoni 
responsabbli li jħeġġeġ l-atturi tas-soċjetà 
(ir-riċerkaturi, is-soċjetà ċivili, l-
industrija, u dawk li jfasslu l-politika) 
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jaħdmu flimkien matul il-proċess kollu ta’ 
riċerka u innovazzjoni sabiex jallinjaw 
aħjar kemm il-proċess kif ukoll ir-riżultati 
u l-impatti tiegħu, mal-aspettattivi, il-
ħtiġijiet u l-valuri tas-soċjetà.
4.7 Titjib tal-għarfien dwar ix-xjenza u l-
komunikazzjoni
Appoġġ għat-titjib tal-għarfien dwar il-
komunikazzjoni tax-xjenza sabiex titjieb 
il-kwalità u l-effettività tal-interazzjonijiet 
bejn ix-xjentisti, il-midja ġenerali u l-
pubbliku.

Or. en

Emenda 457
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1– taqsima 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. Riċerka u Innovazzjoni Responsabbli
Sabiex jinbena djalogu effettiv bejn ix-
xjenza u s-soċjetà, jiġi reklutat talent ġdid 
għax-xjenza u titlaqqa’ l-eċċellenza 
xjentifika mar-responsabilità u l-għarfien 
soċjali għandhom jiġu appoġġati dawn l-
attivitajiet li ġejjin:
(a) Karrieri xjentifiċi u teknoloġiċi 
attraenti għal studenti żgħażagħ: 
Promozzjoni ta’ karrieri xjentifiċi fl-
oqsma tax-xjenza, it-teknoloġija u l-
inġinerija fl-iskejjel; ftuħ ta’ universitajiet 
għall-istudenti żgħażagħ; u l-promozzjoni 
mill-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali ta’ 
mużewijiet tax-xjenza interattivi u 
attraenti; trawwim ta’ interazzjoni 
sostenibbli bejn skejjel u istituzzjonijiet ta’ 
riċerka, u bejn studenti u l-familji 
tagħhom, l-għalliema u r-riċerkaturi.
(b) Promozzjoni tal-ugwajanza bejn is-
sessi fiż-żewġ dimensjonijiet tagħha: 
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żgurar ta’ ugwaljanza f’karrieri ta’ 
riċerka u inklużjoni ta’ 
kunsiderazzjonijiet dwar is-sessi fl-
iżvilupp tar-riċerka: Promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi, b’mod 
partikolari permezz tal-appoġġ għall-
bidliet fl-organizzazzjoni tal-
istituzzjonijiet tar-riċerka u fil-kontenut u 
disinn tal-attivitajiet ta' riċerka.
(c) Integrazzjoni tas-soċjetà f’kwistjonijiet 
ta’ xjenza u innovazzjoni; sorveljanza tal-
perċezzjoni tax-xjenza miċ-ċittadini u 
appoġġ għall-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 
fil-politka tar-riċerka u l-innovazzjoni: Il-
possibilità li l-atturi kollha tas-soċjetà li 
jinteraġixxu fiċ-ċiklu tal-innovazzjoni 
sabiex jiżdiedu l-kwalità, ir-rilevanza, l-
aċċettabbiltà u s-sostenibilità tal-eżiti tal-
innovazzjoni permezz tal-integrazzjoni tal-
interessi u l-valuri tas-soċjetà; 
promozzjoni tal-interess tas-soċjetà fil-
kwistjonijiet tax-xjenza u l-innovazzjoni; 
sorveljanza tal-perċezzjoni tax-xjenza 
miċ-ċittadini u appoġġ għall-
parteċipazzjoni tagħhom fi kwistjonijiet 
relatati mal-iżvilupp tax-xjenza u t-
teknoloġija. Dan jesiġi l-iżvilupp ta’ ħiliet, 
għarfien u kapaċitajiet speċifiċi fuq il-
livelli individwali u organizzattivi, kif 
ukoll fuq dawk nazzjonali u 
transnazzjonali Dan jesiġi l-iżvilupp ta’ 
ħiliet, għarfien u kapaċitajiet speċifiċi fuq 
il-livelli individwali u organizzattivi, kif 
ukoll fuq dawk nazzjonali u 
transnazzjonali flimkien mal-monitoraġġ 
tal-perċezzjoni tax-xjenza miċ-ċittadini u 
l-appoġġ tal-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 
fil-politika ta’ riċerka u innovazzjoni.
(d) Ċittadini b'litteriżmu xjentifiku 
permezz ta’ edukazzjoni xjentifika formali 
u informali, u t-tixrid ta’ attivitajiet 
ibbażati fuq ix-xjenza, jiġifieri 
f’mużewijiet u ċentri xjentifiċi, bħala 
bżonn suprem għall-iżvilupp tas-soċjetà 
futura bħala forza tax-xogħol u bħala 
bażi għal koeżistenza f’demokrazija: 
Soċjetà xjentifikament litterata, 
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responsabbli u kreattiva għandha tkun 
imrawwma permezz tal-promozzjoni ta’ 
metodi xierqa ta' edukazzjoni tax-xjenza u 
riċerka dwarhom, li jikkontribwixxu għal 
edukazzjoni tax-xjenza u teknoloġija 
formali u informali aħjar, għal attivitajiet 
tax-xjenza bbażati fuq proġetti u għan-
netwerking ta’ xjentisti u dawk li 
mhumiex xjentisti fil-livell nazzjonali, 
Ewropew u internazzjonali. Dan jinvolvi 
l-promozzjoni u t-trawwim ta’ ċittadini 
xjentifikament litterati permezz ta’ 
edukazzjoni tax-xjenza formali u 
informali effettiva u t-tixrid ta’ attivitajiet 
imsejsa fuq ix-xjenza, jiġifieri f’ċentri tax-
xjenza u midja oħra adattata;
(e) Aċċess miftuħ għal riżultati u dejta 
xjentifiċi sabiex titkattar l-eċċellenza 
xjentifika u l-kompetittività ekonomika: 
Promozzjoni ta’ database unika bir-
riżultati xjentifiċi u l-proġetti kollha ta’ 
riċerka ffinanzjati mill-Ewropa. L-
awtoritajiet ta’ finanzjament nazzjonali u 
reġjonali se jiġu mħeġġa jaqsmu l-istess 
informazzjoni dwar proġetti 
nazzjonali/reġjonali. Se tiġi promossa l-
inklużjoni ta’ riżultati xjentifiċi f’din id-
database.
(f) Governanza għall-iżvilupp ta’ riċerka 
u innovazzjoni responsabbli mill-partijiet 
interessati kollha (ir-riċerkaturi, l-
awtoritajiet pubbliċi, l-industrija), li tkun 
sensittiva għall-bżonnijiet u t-talbiet tas-
soċjetà, u l-monitoraġġ tal-evoluzzjoni 
tagħha: Tiswir ta’ governanza għall-
iżvilupp ta’ riċerka u innovazzjoni 
responsabbli bl-ingaġġ tal-partijiet 
interessati kollha, għat-trawwim tar-rwol 
ta’ kompetenza xjentifika fi proċessi ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet, jiġifieri l-
parteċipazzjoni ta’ xjentisti u 
organizzazzjonijiet ta’ riċerka 
indipendenti f'kontroversji soċjali u fi 
kwistjonijiet relatati mal-governanza tar-
riskji. Qafas ta’ Etika għar-riċerka u l-
innovazzjoni, ibbażat fuq il-prinċipji etiċi 
fundamentali -inklużi dawk minquxa fil-
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Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-
Konvenzjonijiet u l-liġijiet rilevanti kollha 
tal-Unjoni - għandu jkun promoss 
b’koordinazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali rilevanti. Għandha titqies 
l-opinjoni tal-Grupp Ewropew dwar l-
Etika fix-Xjenza u t-Teknoloġiji l-Ġodda.
(g) Għarfien dwar il-komunikazzjoni tax-
xjenza sabiexjitjiebu l-kwalità u l-
effettività tal-interazzjonijiet bejn ix-
xjentisti, il-midja ġenerali u l-pubbliku: 
Sabiex titjieb iċ-ċirkolazzjoni tal-għarfien 
fi ħdan il-komunità xjentifika u l-
pubbliku ġenerali, l-aċċessibilità u l-użu 
tar-riżultati tar-riċerka ffinanzjata 
pubblikament għandhom jiġu żviluppati 
iktar. Dan għandu jżid l-għarfien dwar il-
komunikazzjoni tax-xjenza sabiex jitjiebu 
l-kwalità u l-effettività ta' interazzjonijiet 
bejn ix-xjentisti, il-midja u l-pubbliku u 
jippromwovi l-parteċipazzjoni usa' ta' 
ċittadini bħala partijiet interessati attivi u, 
fejn ikun possibbli u xieraq, bħala 
parteċipanti fir-riċerka.

Or. en

Emenda 458
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1– taqsima 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tmexxija Industrijali Tmexxija Industrijali u tas-Settur tas-
Servizzi

Or. ro

Emenda 459
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontroll u l-iskjerament b’suċċess tat-
teknoloġiji abilitanti mill-industrija 
Ewropea huwa fattur ewlieni fit-tisħiħ tal-
kapaċità produttiva u innovattiva Ewropea 
u fl-iżgurar li l-Ewropa ikollha ekonomija 
avvanzata, sostenibbli u kompetittiva, 
tmexxija globali fis-setturi ta’ 
applikazzjoni ta’ teknoloġija avvanzata u l-
ħila ta’ żvilupp ta’ soluzzjonijiet uniċi 
għall-isfidi tas-soċjetà.  Attivitajiet ta' 
innovazzjoni se jiġu kkombinati mar-R&Ż, 
bħala parti integrali tal-finanzjament.

Il-kontroll u l-iskjerament b’suċċess tat-
teknoloġiji abilitanti mill-industrija 
Ewropea huwa fattur ewlieni fit-tisħiħ tal-
kapaċità produttiva u innovattiva Ewropea 
u fl-iżgurar li l-Ewropa ikollha ekonomija 
avvanzata, sostenibbli u kompetittiva, 
tmexxija globali fis-setturi ta’ 
applikazzjoni ta’ teknoloġija avvanzata u l-
ħila ta’ żvilupp ta’ soluzzjonijiet uniċi 
għall-isfidi tas-soċjetà.  Attivitajiet ta' 
innovazzjoni se jiġu kkombinati mar-R&Ż, 
bħala parti integrali tal-finanzjament.
Għandha tingħata attenzjoni sostanzjali 
lil proġetti ta' skala żgħira u medja.

Or. en

Emenda 460
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontroll u l-iskjerament b’suċċess tat-
teknoloġiji abilitanti mill-industrija 
Ewropea huwa fattur ewlieni fit-tisħiħ tal-
kapaċità produttiva u innovattiva Ewropea 
u fl-iżgurar li l-Ewropa ikollha ekonomija 
avvanzata, sostenibbli u kompetittiva, 
tmexxija globali fis-setturi ta’ 
applikazzjoni ta’ teknoloġija avvanzata u l-
ħila ta’ żvilupp ta’ soluzzjonijiet uniċi 
għall-isfidi tas-soċjetà.  Attivitajiet ta' 
innovazzjoni se jiġu kkombinati mar-R&Ż, 
bħala parti integrali tal-finanzjament.

Il-kontroll u l-iskjerament b’suċċess tat-
teknoloġiji abilitanti mill-industrija u s-
servizzi Ewropej huwa fattur ewlieni fit-
tisħiħ tal-kapaċità produttiva u innovattiva 
Ewropea u fl-iżgurar li l-Ewropa ikollha 
ekonomija avvanzata, sostenibbli u 
kompetittiva, tmexxija globali fis-setturi ta’ 
applikazzjoni ta’ teknoloġija avvanzata u l-
ħila ta’ żvilupp ta’ soluzzjonijiet uniċi 
għall-isfidi tas-soċjetà. Attivitajiet ta' 
innovazzjoni se jiġu kkombinati mar-R&Ż, 
bħala parti integrali tal-finanzjament.

Or. ro
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Emenda 461
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Komponent ewlieni tat-‘Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali’ huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata20. Ħafna prodotti 
innovattivi jinkorporaw diversi minn dawn 
it-teknoloġijai b’mod simultanju, bħala 
partijiet uniċi jew integrati. Filwaqt li kull 
teknoloġija toffri innovazzjoni teknoloġika, 
l-benefiċċju akkumulat mill-kombinazzjoni 
ta’ għadd ta’ teknoloġiji abilitanti jista' 
wkoll iwassal għall-qabżiet teknoloġiċi. L-
isfruttar tat-teknoloġiji abilitanti ewleninin 
trasversali se jsaħħu l-kompetittività u l-
impatt tal-prodott. Għaldaqstant, se jiġu 
sfruttati l-interazzjonijiet numerużi ta' 
dawn it-teknoloġiji. Se jingħata appoġġ 
dedikat għal proġetti ta' linja pilota u 
dimostrazzjoni ta' skala ogħla.

Komponent ewlieni tat-‘Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali’ huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata20. Ħafna prodotti
innovattivi jinkorporaw diversi minn dawn 
it-teknoloġijai b’mod simultanju, bħala 
partijiet uniċi jew integrati. Filwaqt li kull 
teknoloġija toffri innovazzjoni teknoloġika, 
l-benefiċċju akkumulat mill-kombinazzjoni 
ta’ għadd ta’ teknoloġiji abilitanti jista' 
wkoll iwassal għall-qabżiet teknoloġiċi. L-
isfruttar tat-teknoloġiji abilitanti ewleninin 
trasversali se jsaħħu l-kompetittività u l-
impatt tal-prodott. Għaldaqstant, se jiġu 
sfruttati l-interazzjonijiet numerużi ta' 
dawn it-teknoloġiji.

Or. en

Emenda 462
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Komponent ewlieni tat-‘Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali’ huwa 

Komponent ewlieni tat-‘Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali’ huwa 
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t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata20. Ħafna prodotti 
innovattivi jinkorporaw diversi minn dawn 
it-teknoloġijai b’mod simultanju, bħala 
partijiet uniċi jew integrati. Filwaqt li kull 
teknoloġija toffri innovazzjoni teknoloġika, 
l-benefiċċju akkumulat mill-kombinazzjoni 
ta’ għadd ta’ teknoloġiji abilitanti jista' 
wkoll iwassal għall-qabżiet teknoloġiċi. L-
isfruttar tat-teknoloġiji abilitanti ewleninin 
trasversali se jsaħħu l-kompetittività u l-
impatt tal-prodott. Għaldaqstant, se jiġu 
sfruttati l-interazzjonijiet numerużi ta' 
dawn it-teknoloġiji. Se jingħata appoġġ 
dedikat għal proġetti ta' linja pilota u 
dimostrazzjoni ta' skala ogħla.

t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata20. Ħafna prodotti 
innovattivi jinkorporaw diversi minn dawn 
it-teknoloġijai b’mod simultanju, bħala 
partijiet uniċi jew integrati, kif ukoll 
ammont kbir ta’ eżiti minn riċerka 
xjentifika bażika, b’mod partikolari mill-
matematika. Filwaqt li kull teknoloġija 
toffri innovazzjoni teknoloġika, il-
benefiċċju akkumulat mill-kombinazzjoni 
ta’ għadd ta’ teknoloġiji abilitanti u 
għodda matematika jista' wkoll iwassal 
għall-qabżiet teknoloġiċi. L-isfruttar tat-
teknoloġiji abilitanti ewleninin trasversali 
se jsaħħu l-kompetittività u l-impatt tal-
prodott. Għaldaqstant, se jiġu sfruttati l-
interazzjonijiet numerużi ta' dawn it-
teknoloġiji u r-riżultati xjentifiċi bażiċi. Se 
jingħata appoġġ dedikat għal proġetti ta' 
linja pilota u dimostrazzjoni ta' skala ogħla.

Or. en

Emenda 463
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – paragrafu 4
COM(2011) 811
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Komponent ewlieni tat-‘Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali’ huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, il-
materjali avvanzati u s-sistemi ta’ 
manifattura avvanzata20. Ħafna prodotti 
innovattivi jinkorporaw diversi minn dawn 

Komponent ewlieni tat-‘Tmexxija fit-
Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali’ huwa 
t-Teknoloġiji Abilitanti Ewlenin (KETs), 
iddefiniti bħala l-mikro u n-
nanoelettronika, il-fotonika, in-
nanoteknoloġija, il-bijoteknoloġija, it-
teknoloġiji tal-ilma, il-materjali avvanzati 
u s-sistemi ta’ manifattura avvanzata20. 
Ħafna prodotti innovattivi jinkorporaw 
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it-teknoloġijai b’mod simultanju, bħala 
partijiet uniċi jew integrati. Filwaqt li kull 
teknoloġija toffri innovazzjoni teknoloġika, 
l-benefiċċju akkumulat mill-kombinazzjoni 
ta’ għadd ta’ teknoloġiji abilitanti jista' 
wkoll iwassal għall-qabżiet teknoloġiċi. L-
isfruttar tat-teknoloġiji abilitanti ewleninin 
trasversali se jsaħħu l-kompetittività u l-
impatt tal-prodott. Għaldaqstant, se jiġu 
sfruttati l-interazzjonijiet numerużi ta' 
dawn it-teknoloġiji. Se jingħata appoġġ 
dedikat għal proġetti ta' linja pilota u 
dimostrazzjoni ta' skala ogħla.

diversi minn dawn it-teknoloġijai b’mod 
simultanju, bħala partijiet uniċi jew 
integrati. Filwaqt li kull teknoloġija toffri 
innovazzjoni teknoloġika, l-benefiċċju 
akkumulat mill-kombinazzjoni ta’ għadd 
ta’ teknoloġiji abilitanti jista' wkoll iwassal 
għall-qabżiet teknoloġiċi. L-isfruttar tat-
teknoloġiji abilitanti ewleninin trasversali 
se jsaħħu l-kompetittività u l-impatt tal-
prodott. Għaldaqstant, se jiġu sfruttati l-
interazzjonijiet numerużi ta' dawn it-
teknoloġiji. Se jingħata appoġġ dedikat 
għal proġetti ta' linja pilota u 
dimostrazzjoni ta' skala ogħla.

Or. en

Emenda 464
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’mod partikolari l-appoġġ se jiffoka fuq 
l-istadji prekummerċjali u prekompetittivi. 
Il-finanzjament għandu jkollu l-għan li 
jindirizza ostakli teknoloġiċi komuni iktar 
milli jagħżel ir-rebbieħa jew jiffinanzja 
linji ta’ produzzjoni partikolari u 
attivitajiet ta’ kumpanija unika. L-
attivitajiet għandhom jitfasslu biex tiġi 
appoġġata l-kompetittività industrijali billi 
tiġi stimulata l-industrija biex ittejjeb 
b’mod partikolari l-effiċjenza tal-enerġija 
u r-riżorsi tagħha, u biex iżżid l-
investimenti tagħha fir-riċerka u l-
innovazzjoni.

Or. en
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Emenda 465
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ta' innovazzjoni se jinkludu l-
integrazzjoni tat-teknoloġiji individwali; 
dimostrazzjonijiet tal-kapaċitajiet li 
joħolqu u jipprovdu prodotti u servizzi 
innovattivi; piloti tal-utenti u l-klijenti li 
jagħtu prova tal-fattibbiltà u l-valur miżjud; 
u dimostraturi fuq skala kbira biex tiġi 
ffaċilitata l-penetrazzjoni fis-suq tar-
riżultati tar-riċerka.

L-attivitajiet ta' innovazzjoni se jinkludu l-
integrazzjoni tat-teknoloġiji individwali; 
dimostrazzjonijiet tal-kapaċitajiet li 
joħolqu u jipprovdu prodotti u servizzi 
innovattivi; piloti tal-utenti u l-klijenti li 
jagħtu prova tal-fattibbiltà u l-valur miżjud; 
u dimostraturi fuq skala kbira biex tiġi 
ffaċilitata l-penetrazzjoni fis-suq tar-
riżultati tar-riċerka. Importanti wkoll li fil-
livell Ewropew jiġu promossi approċċi ta’ 
innovazzjoni kollaborattiva, minn isfel 
għal fuq, ta’ taqlib u inkrementali, kemm 
diġitali kif ukoll fiżika, mobilità ta’ 
innovaturi żgħażagħ u 
inkubaturi/aċċeleraturi. 

Or. en

Emenda 466
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ta' innovazzjoni se jinkludu l-
integrazzjoni tat-teknoloġiji individwali; 
dimostrazzjonijiet tal-kapaċitajiet li 
joħolqu u jipprovdu prodotti u servizzi 
innovattivi; piloti tal-utenti u l-klijenti li 
jagħtu prova tal-fattibbiltà u l-valur miżjud; 
u dimostraturi fuq skala kbira biex tiġi 
ffaċilitata l-penetrazzjoni fis-suq tar-
riżultati tar-riċerka.

L-attivitajiet ta' innovazzjoni se jinkludu l-
integrazzjoni tat-teknoloġiji individwali; 
dimostrazzjonijiet tal-kapaċitajiet li 
joħolqu u jipprovdu prodotti u servizzi 
innovattivi; piloti tal-utenti u l-klijenti li 
jagħtu prova tal-fattibbiltà u l-valur miżjud; 
u dimostraturi fuq skala kbira biex tiġi 
ffaċilitata l-penetrazzjoni fis-suq tar-
riżultati tar-riċerka. Dawk qrib l-
attiviatajiet tas-suq għandhom jiġu 
ffinanzjati primarjament permezz ta’ 
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strumenti finanzjarji.

Or. en

Emenda 467
András Gyürk

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ta' innovazzjoni se jinkludu l-
integrazzjoni tat-teknoloġiji individwali; 
dimostrazzjonijiet tal-kapaċitajiet li 
joħolqu u jipprovdu prodotti u servizzi 
innovattivi; piloti tal-utenti u l-klijenti li 
jagħtu prova tal-fattibbiltà u l-valur miżjud;
u dimostraturi fuq skala kbira biex tiġi 
ffaċilitata l-penetrazzjoni fis-suq tar-
riżultati tar-riċerka.

L-attivitajiet ta' innovazzjoni se jinkludu l-
integrazzjoni tat-teknoloġiji individwali; 
dimostrazzjonijiet tal-kapaċitajiet li 
joħolqu u jipprovdu prodotti u servizzi 
innovattivi; piloti tal-utenti u l-klijenti li 
jagħtu prova tal-fattibbiltà u l-valur miżjud; 
dimostraturi fuq skala kbira biex tiġi 
ffaċilitata l-penetrazzjoni fis-suq tar-
riżultati tar-riċerka u l-implimentazzjoi ta’ 
proġetti fuq skala żgħira u medja biex 
titwitta t-triq għal proġetti fuq skala kbira.

Or. en

Emenda 468
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għan-nanoteknoloġia u l-bijoteknoloġija 
b'mod partikolari, l-involviment ta' partijiet 
interessati u tal-pubbliku ġenerali se 
jkollhom l-għan li jqajmu kuxjenza dwar 
il-benefiċċji u r-riskji. Il-valutazzjoni tas-
sikurezza u l-ġestjoni tar-riskji globali fl-
iskjerament ta’ dawn it-teknoloġiji se tkun 
indirizzata sistematikament.

Għan-nanoteknoloġia u l-bijoteknoloġija 
b'mod partikolari, l-involviment ta' partijiet 
interessati u tal-pubbliku ġenerali se 
jkollhom l-għan li jqajmu kuxjenza dwar 
il-benefiċċji u r-riskji. Il-valutazzjoni tas-
sikurezza u l-ġestjoni tar-riskji globali fl-
iskjerament ta’ dawn it-teknoloġiji se tkun 
indirizzata sistematikament. Se jiġu 
żviluppati kriterji u proċeduri trasparenti 
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biex jiġu vvalutati, fi stadju bikri tal-
iżvilupp, ix-xewqa tas-soċjetà u l-
aċċettabilità ta’ teknoloġiji ġodda.

Or. en

Emenda 469
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – paragrafu 12 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-iżvilupp u l-użu ta’ metodi ta’ ttestjar 
b’iktar previżjoni u b’iktar relevanza 
għar-realtajiet tal-ħajja tal-bniedem, 
għall-valutazzjoni tar-riskju u għar-
riċerka medika

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iskop tal-iżvilupp u l-użu ta’ metodi ta’ ttestjar b’aktar previżjoni u b’aktar relevanza huwa 
li jintleħaq l-għan internazzjonali kondiviż li l-ittestjar tas-sikurezza u r-riċerka medika jsiru 
iktar effikaċi u relevanti għar-realtajiet tal-ħajja tal-bniedem.

Emenda 470
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – paragrafu 12 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta’ għodod li 
jippermettu aktar tbassir u relevanti għall-
bniedem għall-ittestjar tas-sikurezza, il-
valutazzjoni tar-riskju u r-riċerka dwar is-
saħħa;

Or. en



PE492.815v01-00 66/134 AM\907981MT.doc

MT

Emenda 471
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – paragrafu 12 – paragrafu 3a (ġdid)
COM(2011) 811
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – paragrafu 12 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- it-teknoloġiji tal-ilma

Or. en

Emenda 472
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għadd ta’ linji ta’ attivitàjiet se jimmiraw 
għall-isfidi ta’ tmexxija industrijali u 
teknoloġika tal-ICT u jkopru l-aġendi 
ġeneriċi tar-riċerka u innovazzjoni fl-ICT, 
inklużi notevolment:

Għadd ta’ linji ta’ attivitàjiet se jimmiraw 
għall-isfidi ta’ tmexxija industrijali u 
teknoloġika tal-ICT u jkopru protokolli u 
standards tal-ICT, kif ukoll l-aġendi 
ġeneriċi tar-riċerka u innovazzjoni fl-ICT, 
inklużi notevolment:

Or. ro

Emenda 473
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.1.1. Ġenerazzjoni ġdida ta' komponenti u 
sistemi: l-inġinerija ta' sistemi u 
komponenti inkorporati avvanzati u 

1.1.1. Ġenerazzjoni ġdida ta' komponenti u 
sistemi: l-inġinerija ta' sistemi ta’ 
informazzjoni u sistemi u komponenti 
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intelliġenti inkorporati avvanzati u intelliġenti

Or. fr

Emenda 474
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt1.1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li tinżamm u tissaħħaħ it-
tmexxija Ewropea fit-teknoloġiji marbuta 
mal-komponenti u sistemi inkorporati 
intelliġenti. Dan jinkludi wkoll mikro-
nano-bijosistemi, l-elettronika organika, it-
teknoloġiji sottostanti l-integrazzjoni għall-
Internet tal-Affarijiet (IoT) inklużi 
pjattaformi bħala appoġġ għall-forniment 
ta' servizzi avvanzati, sistemi integrati 
intelliġenti, sistemi ta' sistemi u sistemi 
kumplessi tal-inġinerija.

L-objettiv huwa li tinżamm u tissaħħaħ it-
tmexxija Ewropea fit-teknoloġiji marbuta 
ma' sistemi ta’ informazzjoni ewlenin u 
ma’ sistemi u komponenti inkorporati 
intelliġenti. Dan jinkludi wkoll mikro-
nano-bijosistemi, l-elettronika organika, it-
teknoloġiji sottostanti l-integrazzjoni għall-
Internet tal-Affarijiet (IoT) inklużi 
pjattaformi bħala appoġġ għall-forniment 
ta' servizzi avvanzati, sistemi integrati 
intelliġenti, sistemi ta' sistemi u sistemi 
kumplessi tal-inġinerija.

Or. fr

Emenda 475
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt1.1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li tinżamm u tissaħħaħ it-
tmexxija Ewropea fit-teknoloġiji marbuta 
mal-komponenti u sistemi inkorporati 
intelliġenti. Dan jinkludi wkoll mikro-
nano-bijosistemi, l-elettronika organika, it-
teknoloġiji sottostanti l-integrazzjoni għall-
Internet tal-Affarijiet (IoT)21 inklużi 
pjattaformi bħala appoġġ għall-forniment 
ta' servizzi avvanzati, sistemi integrati 

L-objettiv huwa li tinżamm u tissaħħaħ it-
tmexxija Ewropea fit-teknoloġiji marbuta 
mal-komponenti u sistemi inkorporati 
intelliġenti. Dan jinkludi wkoll mikro-
nano-bijosistemi, l-elettronika organika, l-
informatika quantum, it-teknoloġiji 
sottostanti l-integrazzjoni għall-Internet tal-
Affarijiet (IoT)21, inklużi pjattaformi bħala 
appoġġ għall-forniment ta' servizzi 
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intelliġenti, sistemi ta' sistemi u sistemi 
kumplessi tal-inġinerija.

avvanzati, sensuri, sistemi integrati 
intelliġenti, sistemi distribwiti u sistemi ta' 
sistemi u sistemi kumplessi tal-inġinerija.

Or. en

Emenda 476
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt1.1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li tinżamm u tissaħħaħ it-
tmexxija Ewropea fit-teknoloġiji marbuta 
mal-komponenti u sistemi inkorporati 
intelliġenti. Dan jinkludi wkoll mikro-
nano-bijosistemi, l-elettronika organika, it-
teknoloġiji sottostanti l-integrazzjoni għall-
Internet tal-Affarijiet (IoT)21 inklużi 
pjattaformi bħala appoġġ għall-forniment 
ta' servizzi avvanzati, sistemi integrati 
intelliġenti, sistemi ta' sistemi u sistemi 
kumplessi tal-inġinerija.

L-objettiv huwa li tinżamm u tissaħħaħ it-
tmexxija Ewropea fit-teknoloġiji marbuta 
mal-komponenti u sistemi inkorporati 
intelliġenti. Dan jinkludi wkoll mikro-
nano-bijosistemi, l-elettronika organika, 
bijoloġija tas-sistemi komputazzjonali, it-
teknoloġiji sottostanti l-integrazzjoni għall-
Internet tal-Affarijiet (IoT)21 inklużi 
pjattaformi bħala appoġġ għall-forniment 
ta' servizzi avvanzati, sistemi integrati 
intelliġenti, sistemi ta' sistemi u sistemi 
kumplessi tal-inġinerija.

Or. en

Emenda 477
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt1.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li jiġu mmobilizzati assi 
Ewropej fl-arkitettura tal-ipproċessar u tas-
sistema, teknoloġiji ta' interkonnessjoni u 
lokalizzazzjoni tad-dejta, cloud computing, 
informatika parallela u softwer tas-
simulazzjoni għas-segmenti kollha tas-suq 

L-objettiv huwa li jiġu mmobilizzati assi 
Ewropej fl-arkitettura tal-ipproċessar u tas-
sistema, teknoloġiji ta' interkonnessjoni u 
lokalizzazzjoni tad-dejta, cloud computing, 
super informatika u informatika fuq skala
kbira, “dejta kbira” informatika parallela u 
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tal-informatika. softwer tas-simulazzjoni għas-segmenti 
kollha tas-suq tal-informatika.

Or. en

Emenda 478
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt1.1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li tiġi rinfurzata l-
kompetittività tal-industrija Ewropea fl-
iżvilupp, kontroll u iffurmar tal-Internet 
tal-ġenerazzjoni li jmiss li se jissostitwixxi 
gradwalment l-internet preżenti, netwerks 
fissi u mobbli u infrastrutturi ta' servizz, u 
li tiġi permessa l-interkonnessjoni ta' 
triljuni ta' apparati (IoT) fosti operatur u 
dominji multipli li se jbiddlu l-mod ta’ kif 
nikkomunikaw, naċċessaw u nużaw l-
għarfien. Dan jinkludi R&I fuq in-
netwerks, softwer u servizzi, ċibersigurtà, 
privatezza u affidabbiltà, komunikazzjoni 
mingħajr wajers22 u n-netwerks ottiċi 
kollha, multimidja interattiva immersiva u 
fuq l-impriża konnessa tal-futur.

L-objettiv huwa li tiġi rinfurzata l-
kompetittività tal-industrija Ewropea fl-
iżvilupp, kontroll u iffurmar tal-Internet 
tal-ġenerazzjoni li jmiss li se jissostitwixxi 
gradwalment l-internet preżenti, netwerks 
fissi u mobbli u infrastrutturi ta' servizz, u 
li tiġi permessa l-interkonnessjoni ta' 
triljuni ta' apparati (IoT) fosti operatur u 
dominji multipli li se jbiddlu l-mod ta’ kif 
nikkomunikaw, naċċessaw u nużaw l-
għarfien. Dan jinkludi R&I fuq in-
netwerks, infrastrutturi, softwer u servizzi, 
ċibersigurtà, privatezza u affidabbiltà, 
komunikazzjoni mingħajr wajers22 u n-
netwerks ottiċi kollha, multimidja 
interattiva immersiva u fuq l-impriża 
konnessa tal-futur. Se jiġi pprovdut appoġġ 
b’mod partikolari għar-riċerka u l-
iżvilupp ta’ sistemi miftuħa u sistemi ta’ 
distributtivi.

Or. en

Emenda 479
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt1.1.3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li tiġi rinfurzata l-
kompetittività tal-industrija Ewropea fl-
iżvilupp, kontroll u iffurmar tal-Internet 
tal-ġenerazzjoni li jmiss li se jissostitwixxi 
gradwalment l-internet preżenti, netwerks 
fissi u mobbli u infrastrutturi ta' servizz, u 
li tiġi permessa l-interkonnessjoni ta' 
triljuni ta' apparati (IoT) fosti operatur u 
dominji multipli li se jbiddlu l-mod ta’ kif 
nikkomunikaw, naċċessaw u nużaw l-
għarfien. Dan jinkludi R&I fuq in-
netwerks, softwer u servizzi, ċibersigurtà, 
privatezza u affidabbiltà, komunikazzjoni 
mingħajr wajers22 u n-netwerks ottiċi 
kollha, multimidja interattiva immersiva u 
fuq l-impriża konnessa tal-futur.

L-objettiv huwa li tiġi rinfurzata l-
kompetittività tal-industrija Ewropea fl-
iżvilupp, kontroll u iffurmar tal-Internet 
tal-ġenerazzjoni li jmiss li se jissostitwixxi 
gradwalment l-internet preżenti, netwerks 
fissi u mobbli u infrastrutturi ta' servizz, u 
li tiġi permessa l-interkonnessjoni ta' 
triljuni ta' apparati (IoT) fosti operatur u 
dominji multipli li se jbiddlu l-mod ta’ kif 
nikkomunikaw, naċċessaw u nużaw l-
għarfien. Dan jinkludi R&I fuq in-
netwerks, softwer u servizzi, ċibersigurtà, 
privatezza, fiduċja u implikazzjonijiet 
soċjali, komunikazzjoni mingħajr wajers22

u n-netwerks ottiċi kollha, multimidja 
interattiva immersiva u fuq l-impriża 
konnessa tal-futur.

Or. en

Emenda 480
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.1.4. Teknoloġiji tal-kontenut u l-ġestjoni 
tal-informazzjoni: ICT għall-kontenut u l-
kreattività diġitali

1.1.4. Teknoloġiji tal-kontenut u l-ġestjoni 
tal-informazzjoni: ICT għall-kontenut 
diġitali, l-industriji kulturali inkluż il-wirt 
kulurali u t-turiżmu u l-kreattività

Or. en

Emenda 481
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt1.1.4 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li l-professjonisti u ċ-
ċittadini jiġu provduti b’għodod ġodda 
sabiex joħolqu, jisfruttaw u jippreżervaw 
il-forom kollha ta’ kontenut diġitali fi 
kwalunkwe lingwa u sabiex jimmudellaw, 
janalizzaw u jivviżwalizzaw l-ammonti 
vasti ta’ dejta, inkluża d-dejta marbuta. 
Dan jinkludi teknoloġiji ġodda għall-
lingwa, interazzjoni ta’ tagħlim, 
preżervazzjoni diġitali, aċċess għall-
kontenut u l-analitika; sistemi intelliġenti 
ta' ġestjoni tal-informazzjoni bbażati fuq 
estrazzjoni tad-dejta avvanzata, tagħlim 
bil-magni, analiżi statistika u teknoloġiji 
viżwali tal-informatika.

L-objettiv huwa li l-professjonisti u ċ-
ċittadini jiġu provduti b’għodod ġodda 
sabiex joħolqu, jisfruttaw u jippreżervaw 
il-forom kollha ta’ kontenut diġitali fi 
kwalunkwe lingwa u sabiex jimmudellaw, 
janalizzaw u jivviżwalizzaw l-ammonti 
vasti ta’ dejta, inkluża d-dejta marbuta. 
Dan jinkludi teknoloġiji ġodda għall-
lingwa, tagħlim, interazzjoni, (inklużi 
interfaċċi tattili, ortofoniċi u bijoloġiċi) 
rikostruzzjoni u preżervazzjoni diġitali, 
aċċess għall-kontenut u l-analitika; sistemi 
intelliġenti ta' ġestjoni tal-informazzjoni 
bbażati fuq estrazzjoni tad-dejta avvanzata, 
“manipulazzjoni ta’ dejta kbira” tagħlim 
bil-magni u għarfien żviluppat bil-
kompjuter, analiżi statistika u teknoloġiji 
viżwali tal-informatika.

Or. en

Emenda 482
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt1.1.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li l-professjonisti u ċ-
ċittadini jiġu provduti b’għodod ġodda 
sabiex joħolqu, jisfruttaw u jippreżervaw 
il-forom kollha ta’ kontenut diġitali fi 
kwalunkwe lingwa u sabiex jimmudellaw, 
janalizzaw u jivviżwalizzaw l-ammonti 
vasti ta’ dejta, inkluża d-dejta marbuta. 
Dan jinkludi teknoloġiji ġodda għall-
lingwa, interazzjoni ta’ tagħlim, 
preżervazzjoni diġitali, aċċess għall-
kontenut u l-analitika; sistemi intelliġenti 
ta' ġestjoni tal-informazzjoni bbażati fuq 
estrazzjoni tad-dejta avvanzata, tagħlim 
bil-magni, analiżi statistika u teknoloġiji 

L-objettiv huwa li l-professjonisti u ċ-
ċittadini jiġu provduti b’għodod ġodda 
sabiex joħolqu, jisfruttaw u jippreżervaw 
il-forom kollha ta’ kontenut diġitali fi
kwalunkwe lingwa u sabiex jimmudellaw, 
janalizzaw u jivviżwalizzaw l-ammonti 
vasti ta’ dejta, inkluża d-dejta marbuta. 
Dan jinkludi teknoloġiji ġodda għall-
lingwa, interazzjoni ta’ tagħlim, 
preżervazzjoni diġitali, aċċess għal riżorsi 
kulturali, aċċess għall-kontenut u l-
analitika; sistemi intelliġenti ta' ġestjoni 
tal-informazzjoni bbażati fuq estrazzjoni 
tad-dejta avvanzata, tagħlim bil-magni, 
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viżwali tal-informatika. analiżi statistika u teknoloġiji viżwali tal-
informatika.

Or. it

Emenda 483
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt1.1.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li l-professjonisti u ċ-
ċittadini jiġu provduti b’għodod ġodda 
sabiex joħolqu, jisfruttaw u jippreżervaw 
il-forom kollha ta’ kontenut diġitali fi 
kwalunkwe lingwa u sabiex jimmudellaw, 
janalizzaw u jivviżwalizzaw l-ammonti 
vasti ta’ dejta, inkluża d-dejta marbuta. 
Dan jinkludi teknoloġiji ġodda għall-
lingwa, interazzjoni ta’ tagħlim, 
preżervazzjoni diġitali, aċċess għall-
kontenut u l-analitika; sistemi intelliġenti 
ta' ġestjoni tal-informazzjoni bbażati fuq 
estrazzjoni tad-dejta avvanzata, tagħlim 
bil-magni, analiżi statistika u teknoloġiji 
viżwali tal-informatika.

L-objettiv huwa li l-professjonisti u ċ-
ċittadini jiġu provduti b’għodod ġodda 
sabiex joħolqu, jisfruttaw u jippreżervaw 
il-forom kollha ta’ kontenut diġitali fi 
kwalunkwe lingwa u sabiex jimmudellaw, 
janalizzaw u jivviżwalizzaw l-ammonti 
vasti ta’ dejta, inkluża d-dejta marbuta. 
Dan jinkludi teknoloġiji ġodda għall-
lingwa, interazzjoni ta’ tagħlim, 
preżervazzjoni diġitali, aċċess għall-
kontenut u l-analitika; sistemi intelliġenti 
ta' ġestjoni tal-informazzjoni bbażati fuq 
estrazzjoni tad-dejta avvanzata f’oqsma 
bħat-turiżmu, tagħlim bil-magni, analiżi 
statistika u teknoloġiji viżwali tal-
informatika.

Or. en

Emenda 484
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt1.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li tiġi rinfurzata t-tmexxija 
Ewropea xjentifika u industrijali fir-
robotika industrijali u tas-servizz, sistemi 
konjittivi, interfaċċji avvanzati u spazji 

L-objettiv huwa li tiġi rinfurzata t-tmexxija 
Ewropea xjentifika u industrijali fir-
robotika industrijali u tas-servizz, sistemi 
konjittivi, intelliġenza artifiċjali u 
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intelliġenti, u magni senzjenti, li jibnu fuq 
iż-żidiet fil-prestazzjoni tal-informatika u 
netwerking u progress fil-ħila li jinbnew 
sistemi li jistgħu jitgħallmu, jadattaw u 
jirreaġixxu.

newroxjenza, interfaċċji avvanzati u spazji 
intelliġenti, u magni senzjenti, li jibnu fuq 
il-minjaturizzazzjoni u ż-żidiet fil-
prestazzjoni tal-informatika u netwerking u 
progress fil-ħila li jinbnew sistemi li 
jistgħu jitgħallmu, jadattaw u jirreaġixxu.

Or. en

Emenda 485
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt1.1.6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn is-sitt linji ta’ attività ewlenin huma 
mistennija jkopru l-firxa sħiħa tal-ħtiġijiet. 
Dawn jistgħu jinkludu t-tmexxija 
industrijali f'soluzzjonijiet, prodotti u 
servizzi ġeneriċi ibbażati fuq l-ICT, 
meħtieġa biex jiġu indirizati l-isfidi tas-
soċjetà ewlenin kif ukoll riċerka fl-ICT 
xprunata mill-applikazzjoni u aġendi tal-
innovazzjoni li se jiġu appoġġati flimkien 
mas-sfida rilevanti tas-soċjetà.

Dawn is-seba’ linji ewlenin ta’ attività 
huma mistennija li jkopru l-firxa sħiħa tal-
ħtiġijiet. Dawn jistgħu jinkludu t-tmexxija 
industrijali f'soluzzjonijiet, prodotti u 
servizzi ġeneriċi ibbażati fuq l-ICT, 
meħtieġa biex jiġu indirizati l-isfidi tas-
soċjetà ewlenin kif ukoll riċerka fl-ICT 
xprunata mill-applikazzjoni u aġendi tal-
innovazzjoni li se jiġu appoġġati flimkien 
mas-sfida rilevanti tas-soċjetà.

Or. en

Emenda 486
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt1.1.6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Inklużi taħt kull waħda mill-ħames linji 
kbar ta’ attività huma wkoll l-infrastrutturi 
tar-riċerka speċifiċi għall-ICT bħall-
laboratorji ħajjin għall-isperimentazzjoni 

Inklużi taħt kull waħda mis-seba’ linji kbar 
ta’ attività huma wkoll l-infrastrutturi tar-
riċerka speċifiċi għall-ICT bħall-laboratorji 
ħajjin għall-isperimentazzjoni fuq skala 
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fuq skala kbira u infrastrutturi għat-
teknoloġiji abilitanti ewlenin sottostanti u 
l-integrazzjoni tagħhom fil-prodotti 
avvanzati u s-sistemi intelliġenti 
innovattivi, inkluż it-tagħmir, għodod, 
servizzi ta' appoġġ, swali nodfa u aċċess 
għall-funderiji għall-ħolqien tal-prototipi.

kbira u infrastrutturi għat-teknoloġiji 
abilitanti ewlenin sottostanti u l-
integrazzjoni tagħhom fil-prodotti 
avvanzati u s-sistemi intelliġenti 
innovattivi, inkluż it-tagħmir, għodod, 
servizzi ta' appoġġ, swali nodfa u aċċess 
għall-funderiji għall-ħolqien tal-prototipi.
Il-finanzjament tal-Unjoni se jibbenifikaw 
minnu faċilitajiet u infrastrutturi miftuħa 
għal atturi diversi, b’mod partikolari l-
impriżi ta’ daqs żgħir u dawk ta’ daqs 
medju.

Or. en

Emenda 487
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt1.1.6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali ta’ 
persuni naturali u b’mod partikolari d-
dritt tagħhom għall-privatezza huma 
elementi ewlenin fl-UE. L-Orizzont 2020 
għandu jappoġġa r-riċerka u l-iżvilupp ta’ 
sistemi li jistgħu jagħtu liċ-ċittadini tal-
Ewropa kontroll sħiħ tal-
komunikazzjonijiet tagħhom.

Or. en

Emenda 488
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt1.1.6a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.1.6a. Sfidi regolatorji u ekonomiċi 
għall-ġejjieni
L-objettiv hu li ssir riċerka dwar kif u fejn 
jista’ jkun hemm bżonn ta’ oqfsa 
regolatorji ġodda sabiex jiġu akkomodati 
r-relazzjonijiet ġodda bejn iċ-ċittadini u s-
soċjetajiet tagħhom, kif ukoll is-swieq u l-
konsumaturi tagħhom. Dan jinkludi 
riċerka transxjentifika li tikkombina 
analiżi legali mal-impatti ekonomiċi, 
kulturali u soċjali tat-tibdil teknoloġiku.

Or. en

Emenda 489
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2. Nanoteknoloġiji 1.2. Nanoteknoloġiji u Ottika Quantum

Or. en

Emenda 490
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp u l-integrazzjoni tal-għarfien 
f'salib it-toroq ta’ dixxiplini xjentifiċi 
differenti, li jimmiraw għal prodotti 
fundamentalment ġodda li jippermettu 
soluzzjonijiet sostenibbli fuq firxa wiesgħa 

L-iżvilupp u l-integrazzjoni tal-għarfien 
f'salib it-toroq ta’ dixxiplini xjentifiċi 
differenti, li jimmiraw għal prodotti 
fundamentalment ġodda li jippermettu 
soluzzjonijiet sostenibbli fuq firxa wiesgħa 
ta' setturi, filwaqt li jitqies il-prinċipju tal-
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ta' setturi. prekawzjoni.

Or. en

Emenda 491
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.1.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2.2. Żgurar tal-iżvilupp u l-applikazzjoni 
sikura tan-nanoteknoloġiji

1.2.2. Żgurar tal-iżvilupp u l-applikazzjoni 
sikura tan-nanoteknoloġiji u l-ottika 
quantum

Or. en

Emenda 492
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Annex 1 – section 2 – point 1 – point 1.2 – point 1.2.2 – paragraph 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-avvanzar tal-għarfien xjentifiku dwar l-
impatt potenzjali tagħhom fuq is-saħħa jew 
fuq l-ambjent għal governanza proattiva, 
bbażata fuq ix-xjenza, tan-nanoteknoloġiji, 
u l-forniment ta’ għodod xjentifiċi 
avvanzati u pjattaformi għall-perikolu, 
esponiment u valutazzjoni u ġestjoni tar-
riskju matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tan-
nanomaterjali u nanosistemi.

L-avvanzar tal-għarfien xjentifiku dwar l-
impatt potenzjali tagħhom fuq is-saħħa jew 
fuq l-ambjent għal governanza proattiva, 
bbażata fuq ix-xjenza, tan-nanoteknoloġiji 
u l-ottika quantum, u l-forniment ta’ 
għodod xjentifiċi avvanzati u pjattaformi 
għall-perikolu, esponiment u valutazzjoni u 
ġestjoni tar-riskju matul iċ-ċiklu kollu tal-
ħajja tan-nanomaterjali u nanosistemi.

Or. en

Emenda 493
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-avvanzar tal-għarfien xjentifiku dwar l-
impatt potenzjali tagħhom fuq is-saħħa jew 
fuq l-ambjent għal governanza proattiva, 
bbażata fuq ix-xjenza, tan-nanoteknoloġiji, 
u l-forniment ta’ għodod xjentifiċi 
avvanzati u pjattaformi għall-perikolu, 
esponiment u valutazzjoni u ġestjoni tar-
riskju matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tan-
nanomaterjali u nanosistemi.

L-avvanzar tal-għarfien xjentifiku dwar l-
impatt potenzjali tagħhom fuq is-saħħa jew 
fuq l-ambjent għal governanza proattiva, 
bbażata fuq ix-xjenza, tan-nanoteknoloġiji, 
u l-forniment ta’ għodod idonea u mhux 
annimali xjentifiċi avvanzati u pjattaformi 
għall-perikolu, esponiment u valutazzjoni u 
ġestjoni tar-riskju matul iċ-ċiklu kollu tal-
ħajja tan-nanomaterjali u nanosistemi.

Or. en

Emenda 494
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.1.3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2.3. Żvilupp tad-dimensjoni tas-sċojetà 
fir-rigward tan-nanoteknoloġija

1.2.3. Żvilupp tad-dimensjoni tas-sċojetà 
fir-rigward tan-nanoteknoloġija u l-ottika 
quantum

Or. en

Emenda 495
Marisa Matias

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indirizzar tal-ħtiġijiet tal-infrastruttura 
umana u fiżika tal-iskjerament tan-
nanoteknoloġija u l-iffukar fuq il-
governanza tan-nanoteknoloġija għall-
benefiċċju tas-soċjetà.

L-indirizzar tal-ħtiġijiet tal-infrastruttura 
umana u fiżika tal-iskjerament tan-
nanoteknoloġija u l-iffukar fuq il-
governanza tan-nanoteknoloġija għall-
benefiċċju tas-soċjetà. Il-valutazzjoni tal-
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aċċettabilità soċjali tal-applikazzjoni 
speċifiċi tan-nanoteknoloġija flimkien 
mal-valutazzjoni tar-riskju.

Or. en

Emenda 496
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indirizzar tal-ħtiġijiet tal-infrastruttura 
umana u fiżika tal-iskjerament tan-
nanoteknoloġija u l-iffukar fuq il-
governanza tan-nanoteknoloġija għall-
benefiċċju tas-soċjetà.

L-indirizzar tal-ħtiġijiet tal-infrastruttura 
umana u fiżika tal-iskjerament tan-
nanoteknoloġija u l-iffukar fuq il-
governanza tan-nanoteknoloġija għall-
benefiċċju tas-soċjetà u fuq l-attitudnijiet 
tal-pubbliku fir-rigward tan-
nanoteknoloġija u l-prodotti relatati.

Or. en

Emenda 497
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indirizzar tal-ħtiġijiet tal-infrastruttura 
umana u fiżika tal-iskjerament tan-
nanoteknoloġija u l-iffukar fuq il-
governanza tan-nanoteknoloġija għall-
benefiċċju tas-soċjetà.

L-indirizzar tal-ħtiġijiet tal-infrastruttura 
umana u fiżika tal-iskjerament tan-
nanoteknoloġija u l-iffukar fuq il-
governanza tan-nanoteknoloġija għall-
benefiċċju tas-soċjetà u l-aċċettabilità ta’ 
applikazzjonijiet speċifiċi tan-
nanoteknoloġija.

Or. en
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Emenda 498
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-indirizzar tal-ħtiġijiet tal-infrastruttura 
umana u fiżika tal-iskjerament tan-
nanoteknoloġija u l-iffukar fuq il-
governanza tan-nanoteknoloġija għall-
benefiċċju tas-soċjetà.

L-indirizzar tal-ħtiġijiet tal-infrastruttura 
umana u fiżika tal-iskjerament tan-
nanoteknoloġija u l-ottika quantum u l-
iffukar fuq il-governanza tan-
nanoteknoloġija u l-ottika quantum għall-
benefiċċju tas-soċjetà.

Or. en

Emenda 499
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffukar fuq operazzjonijiet tal-unità 
flessibbli, li jistgħu jiġu adattati u 
ripetibbli, integrazzjoni intelliġenti ta’ 
proċessi ġodda u eżistenti, kif ukoll l-
iskalar ‘il fuq sabiex tinkiseb produzzjoni 
bil-massa ta’ prodotti u impjanti għal 
skopijiet varji li jiżgura t-trasferiment 
effiċjenti tal-għarfien fl-innovazzjoni 
industrijali.

L-iffukar fuq operazzjonijiet tal-unità 
flessibbli, li jistgħu jiġu adattati u 
ripetibbli, integrazzjoni intelliġenti ta’ 
proċessi ġodda u eżistenti.

Or. en

Emenda 500
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.3 – point 1.3.1 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka fuq il-materjali funzjonali, 
materjali multifunzjonali bħall-materjali ta’ 
awtotiswija jew bijokompatibbli u 
materjali strutturali, għall-innovazzjoni fis-
setturi industrijali kollha partikolarment 
għas-swieq ta' valur għoli.

Ir-riċerka fuq il-materjali funzjonali, 
materjali teknoloġiċi, materjali skarsi u 
elementi terrestri rari, materjali 
multifunzjonali bħall-materjali ta’ 
awtotiswija jew bijokompatibbli u 
materjali strutturali, għall-innovazzjoni fis-
setturi industrijali kollha partikolarment 
għas-swieq ta' valur għoli.

Or. en

Emenda 501
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.3 – point 1.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Riċerka u żvilupp sabiex jiġi żgurat skalar 
‘il fuq b’mod effiċjenti u sostenibbli li 
jippermetti il-manifattura industrijali tal-
prodotti futuri, pereżempju fl-industriji tal-
metall jew kimika.

Riċerka u żvilupp sabiex jiġi żgurat skalar 
‘il fuq b’mod effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u 
sostenibbli li jippermetti il-manifattura 
industrijali tal-prodotti futuri, pereżempju 
fl-industriji tal-metall jew kimika.

Or. en

Emenda 502
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.3 – point 1.3.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta’ prodotti u applikazzjonijiet 
ġodda u mġiba tal-konsumatur li jnaqqsu 
d-domanda tal-enerġija u jiffaċilitaw l-
produzzjoni b’livell baxx ta’ emissjonijiet 

L-iżvilupp ta’ prodotti u applikazzjonijiet 
ġodda u mġiba tal-konsumatur li jnaqqsu 
d-domanda tal-enerġija u jiffaċilitaw l-
produzzjoni b’livell baxx ta’ emissjonijiet, 
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ta’ karbonju, kif ukoll intensifikazzjoni, 
riċiklaġġ, dekontaminazzjoni tal-proċess u 
materjali b’valur miżjud għoli mill-iskart u 
manifattura mill-ġdid.

kif ukoll intensifikazzjoni, riċiklaġġ, 
dekontaminazzjoni tal-proċess u materjali 
b’valur miżjud għoli mill-iskart u 
manifattura mill-ġdid.

Or. en(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv kollu li qed jiġi eżaminat. l-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test kollu.)

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ emissjonijiet baxxi jirreferi għat-tnaqqis tas-sustanzi niġġiesa fl-arja, li 
joriġinaw minn sorsi differenti, u mhux biss mid-dijossidu tal-karbonju jew il-metan. 
Għaldaqstant, dan jiġġustifika kompletament it-tibdil tat-test minn karbonju baxx għal 
emissjonijiet baxxi, li huwa l-iskop reali tal-azzjoni proposta f'dan id-dokument. Ir-riċerka 
għandha dejjem tfittex li telimina l-gassijiet b’effett ta’ serra u s-sustanzi niġġiesa l-oħra 
kollha.

Emenda 503
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.3 – point 1.3.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iżvilupp ta’ prodotti u applikazzjonijiet 
ġodda u mġiba tal-konsumatur li jnaqqsu 
d-domanda tal-enerġija u jiffaċilitaw l-
produzzjoni b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
ta’ karbonju, kif ukoll intensifikazzjoni, 
riċiklaġġ, dekontaminazzjoni tal-proċess u 
materjali b’valur miżjud għoli mill-iskart u 
manifattura mill-ġdid.

L-iżvilupp ta’ prodotti u applikazzjonijiet 
ġodda u mġiba tal-konsumatur li jnaqqsu 
d-domanda tal-enerġija u jiffaċilitaw l-
produzzjoni b’livell baxx ta’ emissjonijiet 
ta’ karbonju, kif ukoll intensifikazzjoni, 
riċiklaġġ u tħaffir urban, 
dekontaminazzjoni tal-proċess u materjali 
b’valur miżjud għoli mill-iskart u 
manifattura mill-ġdid.

Or. en

Emenda 504
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.3 – point 1.3.5 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjoni ta’ disinn u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji konverġenti sabiex jinħolqu 
opportunitajiet ġodda ta’ neġozju, inkluż il-
preżervazzjoni tal-materjali tal-Ewropa 
b'valur storiku jew kulturali.

L-applikazzjoni ta’ disinn u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji konverġenti sabiex jinħolqu 
opportunitajiet ġodda ta’ neġozju, inkluż il-
preżervazzjoni tal-materjali tal-Ewropa 
b'valur storiku jew kulturali. Il-protezzjoni 
tal-wirt kulturali: valutazzjoni, 
monitoraġġ u għażla ta’ materjali u 
tekniki ta’ konservazzjoni, b’referenza 
għall-ġestjoni tal-enerġija u l-ambjent, 
użu u manutenzjoni, u integrazzjoni 
f’żoni urbani kontemporanji u storiċi u 
f’kuntesti arkeoloġiċi u kulturali.

Or. it

Emenda 505
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.3 – point 1.3.5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-applikazzjoni ta’ disinn u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji konverġenti sabiex jinħolqu 
opportunitajiet ġodda ta’ neġozju, inkluż il-
preżervazzjoni tal-materjali tal-Ewropa 
b'valur storiku jew kulturali.

L-applikazzjoni ta’ disinn u l-iżvilupp ta’ 
teknoloġiji konverġenti sabiex jinħolqu 
opportunitajiet ġodda ta’ neġozju, inkluż il-
preżervazzjoni tal-wirt u tal-materjali tal-
Ewropa b'valur storiku jew kulturali.

Or. en

Emenda 506
Amalia Sartori

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.3 – point 1.3.5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.3.5a. Materja prima ġdida għall-
industrija kimika
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L-iżvilupp ta’ bażi ta’ materja prima 
alternattiva għall-industrija tal-kimiċi, li 
tvarja minn faħam, bijomassa, u materjali 
tal-iskart, għal sostitut ta’ żejt mhux 
maħdum tajjeb għall-ambjent bħala sors 
tal-karbonju fuq perjodu ta’ żmien medju 
u fit-tul. Teknoloġiji ta’ syngas ġodda 
(teknoloġiji ta’ gassifikazzjoni tat-tielet 
ġenerazzjoni) huma meħtieġa biex tkun 
esplorata firxa wiesgħa ta’ materja prima 
potenzjali.

Or. en

Emenda 507
Amalia Sartori

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.3 – point 1.3.7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u l-iżvilupp sabiex jiġu 
investigati alternattivi għall-użu ta' 
materjali u approċċi ta' mudell kummerċjali 
innovattiv.

Ir-riċerka u l-iżvilupp sabiex jiġu 
investigati alternattivi għall-użu ta' 
materjali, inkluża materja prima kruċjali,
u approċċi ta' mudell kummerċjali 
innovattiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bosta materja prima mhijiex skarsa mil-lat ġeoloġiku iżda hija kruċjali għal diversi raġunijiet 
(eż. dipendenza fuq l-importazzjoni, riċiklaġġ jew sostituzzjoni diffiċli). Ikun aħjar li ssir 
riferenza għal “materja prima kruċjali” (kif definit fil-lista tal-UE ta’ 14-il materja prima 
kruċjali).

Emenda 508
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.4.1. Spinta lill-bijoteknoloġiji mill-aktar 
avvanzati bħala katalizzaturi tal-
innovazzjoni futura

1.4.1. Spinta lill-bijoteknoloġiji sostenibbli
bħala katalizzaturi tal-innovazzjoni futura

Or. en

Emenda 509
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li jiġu mqiegħda s-sisien 
għall-industrija Ewropea sabiex tkun fuq 
quddiem fl-innovazzjoni, anke fuq perjodu 
medju taż-żmien kif ukoll fil-tul. Dan 
jinkludi l-iżvilupp ta’ għodod emerġenti 
bħal pereżempju bijoloġija sintetika, 
bijoinformatika, bijoloġija tas-sistemi u l-
isfruttar tal-konverġenza ma' teknoloġiji 
abilitanti oħra bħan-nanoteknoloġija 
(pereżempju bijonanoteknoloġija) u ICT 
(pereżempju bijoelettronika). Dawn u 
oqsma mill-aktar avvanzati oħra 
jistħoqqhom il-miżuri xierqa f’termini ta’ 
riċerka u żvilupp sabiex jiffaċilitaw it-
trasferiment u l-implimentazzjoni effettiva 
f'applikazzjonijiet ġodda (sistemi ta' 
kunsinna ta' drogi, bijosensuri, bijoċipep, 
eċċ).

L-objettiv huwa li jiġu mqiegħda s-sisien 
għall-industrija Ewropea sabiex tkun fuq 
quddiem fl-innovazzjoni, anke fuq perjodu 
medju taż-żmien kif ukoll fil-tul. Dan 
jinkludi l-iżvilupp ta’ għodod emerġenti 
bħal pereżempju bijoloġija sintetika, 
bijoinformatika, bijoloġija tas-sistemi u l-
isfruttar tal-konverġenza ma' teknoloġiji 
abilitanti oħra bħan-nanoteknoloġija 
(pereżempju bijonanoteknoloġija) u ICT 
(pereżempju bijoelettronika). Dawn u 
oqsma mill-aktar avvanzati oħra 
jistħoqqhom il-miżuri xierqa f’termini ta’ 
riċerka u żvilupp sabiex jiffaċilitaw it-
trasferiment u l-implimentazzjoni effettiva 
f'applikazzjonijiet ġodda (sistemi ta' 
kunsinna ta' drogi, bijosensuri, bijoċipep, 
eċċ) filwaqt li tiġi evitata l-interferenza 
mal-ambjent naturali u filwaqt li jitqiesu 
l-prinċipju tal-prekawzjoni u l-prinċipji 
tal-etika.

Or. en

Emenda 510
Vicky Ford
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li jiġu mqiegħda s-sisien 
għall-industrija Ewropea sabiex tkun fuq 
quddiem fl-innovazzjoni, anke fuq perjodu 
medju taż-żmien kif ukoll fil-tul. Dan 
jinkludi l-iżvilupp ta’ għodod emerġenti 
bħal pereżempju bijoloġija sintetika, 
bijoinformatika, bijoloġija tas-sistemi u l-
isfruttar tal-konverġenza ma' teknoloġiji 
abilitanti oħra bħan-nanoteknoloġija 
(pereżempju bijonanoteknoloġija) u ICT 
(pereżempju bijoelettronika). Dawn u 
oqsma mill-aktar avvanzati oħra 
jistħoqqhom il-miżuri xierqa f’termini ta’ 
riċerka u żvilupp sabiex jiffaċilitaw it-
trasferiment u l-implimentazzjoni effettiva 
f'applikazzjonijiet ġodda (sistemi ta' 
kunsinna ta' drogi, bijosensuri, bijoċipep, 
eċċ).

L-objettiv huwa li jiġu mqiegħda s-sisien 
għall-industrija Ewropea sabiex tkun fuq 
quddiem fl-innovazzjoni, anke fuq perjodu 
medju taż-żmien kif ukoll fil-tul. Dan 
jinkludi l-iżvilupp ta’ għodod emerġenti 
bħal pereżempju bijoloġija tas-sistemi, 
bijoinformatika u bijoloġija sintetika, u l-
isfruttar tal-konverġenza ma' teknoloġiji 
abilitanti oħra bħan-nanoteknoloġija 
(pereżempju bijonanoteknoloġija), ICT 
(pereżempju bijoelettronika) u l-
bijoteknoloġija tal-pjanti u agrikola. 
Dawn u oqsma mill-aktar avvanzati oħra 
jistħoqqhom il-miżuri xierqa f’termini ta’ 
riċerka u żvilupp sabiex jiffaċilitaw it-
trasferiment u l-implimentazzjoni effettiva 
f'applikazzjonijiet ġodda (sistemi ta' 
kunsinna ta' drogi, bijosensuri, bijoċipep, 
teknoloġija ġenetika bbażata fuq il-pjanti,
eċċ).

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu l-aktar wiesgħa huwa l-bijoloġija tas-sistemi, u għalhekk għandu jitpoġġa l-ewwel.

Emenda 511
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.4.2. Proċessi industrijali bbażati fuq il-
bijoteknoloġija

1.4.2. Prodotti u proċessi bbażati fuq il-
bijoteknoloġija

Or. en
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Emenda 512
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa maqsum fi tnejn: fuq 
naħa, li l-industrija Ewropea (pereżempju 
kimika, saħħa, tħaffir, enerġija, polpa u 
karta, tessuti, lamtu, ipproċessar tal-ikel) 
tkun tista' tiżviluppa prodotti u proċessi 
ġodda li jissodisfaw id-domanda 
industrijali u tas-soċjetà; u alternattivi 
bbażati fuq il-bijoteknoloġija li huma 
kompetittivi u msaħħa sabiex 
jissostitwixxu dawk stabbiliti; min-naħa l-
oħra, jiġi sfruttat il-potenzjal tal-
bijoteknoloġija għall-kxif, monitoraġġ, l-
prevenzjoni u t-tneħħija tat-tniġġis. Dan 
jinkludi r-Riċerka u l-Innovazzjoni fuq il-
perkorsi enżimatiċi u metaboliċi, disinn tal-
bijoproċessi, fermentazzjoni avvanzata, l-
ipproċessar upstream u downstream, kisba 
tal-għarfien dwar id-dinamika tal-
komunitajiet mikrobjali. Dan jinkludi 
wkoll l-iżvilupp ta' prototipi għall-
valutazzjoni tal-fattibilità teknoekonomika 
tal-prodotti u proċessi żviluppati.

L-objettiv huwa maqsum fi tnejn: 
prinċipalment, li l-industrija Ewropea 
(pereżempju kimika, saħħa, tħaffir, 
enerġija, polpa u karta, tessuti, lamtu, il-
produzzjoni tal-għelejjel u l-ipproċessar
tal-ikel) tkun tista' tiżviluppa prodotti u 
proċessi ġodda li jissodisfaw id-domandi 
agrikoli u akkwakulturali, industrijali u 
tas-soċjetà; u alternattivi bbażati fuq il-
bijoteknoloġija li huma kompetittivi u 
msaħħa sabiex jissostitwixxu dawk 
stabbiliti; barra minn hekk, li jiġi sfruttat 
il-potenzjal tal-bijoteknoloġija għall-kxif, 
il-monitoraġġ, il-prevenzjoni u t-tneħħija 
tat-tniġġis. Dan jinkludi r-Riċerka u l-
Innovazzjoni fuq il-perkorsi enżimatiċi u 
metaboliċi, disinn tal-bijoproċessi, 
fermentazzjoni avvanzata, l-ipproċessar 
upstream u downstream, kisba tal-għarfien 
dwar id-dinamika tal-komunitajiet 
mikrobjali. Dan jinkludi wkoll l-iżvilupp 
ta' prototipi għall-valutazzjoni tal-fattibilità 
teknoekonomika tal-prodotti u proċessi 
żviluppati.

Or. en

Emenda 513
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li jiġu żviluppati L-objettiv huwa li jiġu żviluppati 
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teknoloġiji tal-pjattaforma (pereżempju 
ġenomika, metaġenomika, proteomatika, 
għodod molekolari) li jwasslu għal 
tmexxija u vantaġġ kompetittiv f'għadd 
wiesa' ta' setturi ekonomiċi. Dan jinkludi 
aspetti, bħas-sostenn tal-iżvilupp ta’ 
bijoriżorsi bi proprjetajiet ottimizzati u 
applikazzjonijiet lil hinn mill-alternattivi 
konvenzjonali; li jippermettu l-
esplorazzjoni, fehim u sfruttar b'mod 
sostenibbli tal-bijodiversità terrestri u 
marina għall-applikazzjonijiet ġodda; u s-
sostenn tal-iżvilpp ta’ soluzzjonijiet ta’ 
kura tas-saħħa bbażati fuq il-
bijoteknoloġija (pereżempju apparat 
dijanjostiku, bijoloġiku u bijomediku).

teknoloġiji tal-pjattaforma (pereżempju 
bijoloġija tas-sistemi, ġenomika, 
metaġenomika, proteomatika, fenomika,
għodod molekolari) li jwasslu għal 
tmexxija u vantaġġ kompetittiv f'għadd 
wiesa' ta' setturi ekonomiċi. Dan jinkludi 
aspetti, bħas-sostenn tal-iżvilupp ta’ 
bijoriżorsi bi proprjetajiet ottimizzati u 
applikazzjonijiet lil hinn mill-alternattivi 
konvenzjonali; li jippermettu l-
esplorazzjoni, fehim u sfruttar b'mod 
sostenibbli tal-bijodiversità terrestri u 
marina għall-applikazzjonijiet ġodda; u s-
sostenn tal-iżvilpp ta’ soluzzjonijiet ta’ 
kura tas-saħħa bbażati fuq il-
bijoteknoloġija (pereżempju dijanjostika
farmaċewtika, apparat bijoloġiku u 
bijomediku, pjanti u annimali aktar 
b’saħħithom għal nutrizzjoni tajba għas-
saħħa).

Or. en

Emenda 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa maqsum fi tnejn: fuq 
naħa, li l-industrija Ewropea (pereżempju 
kimika, saħħa, tħaffir, enerġija, polpa u 
karta, tessuti, lamtu, ipproċessar tal-ikel) 
tkun tista' tiżviluppa prodotti u proċessi 
ġodda li jissodisfaw id-domanda 
industrijali u tas-soċjetà; u alternattivi 
bbażati fuq il-bijoteknoloġija li huma 
kompetittivi u msaħħa sabiex 
jissostitwixxu dawk stabbiliti; min-naħa l-
oħra, jiġi sfruttat il-potenzjal tal-
bijoteknoloġija għall-kxif, monitoraġġ, l-
prevenzjoni u t-tneħħija tat-tniġġis. Dan 
jinkludi r-Riċerka u l-Innovazzjoni fuq il-
perkorsi enżimatiċi u metaboliċi, disinn tal-

L-objettiv huwa maqsum fi tnejn: li l-
industrija Ewropea (pereżempju kimika, 
saħħa, tħaffir, enerġija, polpa u karta, 
tessuti, lamtu, il-produzzjoni tal-għelejjel 
u l-ipproċessar tal-ikel) tkun tista' 
tiżviluppa prodotti u proċessi ġodda li 
jissodisfaw id-domandi agrikoli, tas-sajd,
industrijali u tas-soċjetà; u alternattivi 
bbażati fuq il-bijoteknoloġija li huma 
kompetittivi u msaħħa sabiex 
jissostitwixxu dawk stabbiliti; barra minn 
hekk, li jiġi sfruttat il-potenzjal tal-
bijoteknoloġija għall-kxif, monitoraġġ, l-
prevenzjoni u t-tneħħija tat-tniġġis. Dan 
jinkludi r-Riċerka u l-Innovazzjoni fuq il-
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bijoproċessi, fermentazzjoni avvanzata, l-
ipproċessar upstream u downstream, kisba 
tal-għarfien dwar id-dinamika tal-
komunitajiet mikrobjali. Dan jinkludi 
wkoll l-iżvilupp ta' prototipi għall-
valutazzjoni tal-fattibilità teknoekonomika
tal-prodotti u proċessi żviluppati.

perkorsi enżimatiċi u metaboliċi, disinn tal-
bijoproċessi, fermentazzjoni avvanzata, l-
ipproċessar upstream u downstream, kisba 
tal-għarfien dwar id-dinamika tal-
komunitajiet mikrobjali. Dan jinkludi 
wkoll l-iżvilupp ta' prototipi għall-
valutazzjoni tal-fattibilità teknoekonomika 
tal-prodotti u proċessi żviluppati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li tiżdied il-bijoteknoloġija fil-produzzjoni tal-għelejjel, kif ukoll għall-
agrikoltura u l-akklwakultura

Emenda 515
Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa maqsum fi tnejn: fuq naħa, 
li l-industrija Ewropea (pereżempju 
kimika, saħħa, tħaffir, enerġija, polpa u 
karta, tessuti, lamtu, ipproċessar tal-ikel) 
tkun tista' tiżviluppa prodotti u proċessi 
ġodda li jissodisfaw id-domanda 
industrijali u tas-soċjetà; u alternattivi 
bbażati fuq il-bijoteknoloġija li huma 
kompetittivi u msaħħa sabiex 
jissostitwixxu dawk stabbiliti; min-naħa l-
oħra, jiġi sfruttat il-potenzjal tal-
bijoteknoloġija għall-kxif, monitoraġġ, l-
prevenzjoni u t-tneħħija tat-tniġġis. Dan 
jinkludi r-Riċerka u l-Innovazzjoni fuq il-
perkorsi enżimatiċi u metaboliċi, disinn tal-
bijoproċessi, fermentazzjoni avvanzata, l-
ipproċessar upstream u downstream, kisba 
tal-għarfien dwar id-dinamika tal-
komunitajiet mikrobjali. Dan jinkludi 
wkoll l-iżvilupp ta' prototipi għall-
valutazzjoni tal-fattibilità teknoekonomika 
tal-prodotti u proċessi żviluppati.

L-objettiv huwa maqsum fi tnejn: fuq naħa, 
li l-industrija Ewropea (pereżempju 
kimika, saħħa, teknoloġija ġenetika 
bbażata fuq il-pjanti, tħaffir, enerġija, 
polpa u karta, tessuti, lamtu, ipproċessar 
tal-ikel) tkun tista' tiżviluppa prodotti u 
proċessi ġodda li jissodisfaw id-domanda 
industrijali u tas-soċjetà; u alternattivi 
bbażati fuq il-bijoteknoloġija li huma 
kompetittivi u msaħħa sabiex 
jissostitwixxu dawk stabbiliti; min-naħa l-
oħra, jiġi sfruttat il-potenzjal tal-
bijoteknoloġija għall-kxif, monitoraġġ, l-
prevenzjoni u t-tneħħija tat-tniġġis. Dan 
jinkludi r-Riċerka u l-Innovazzjoni fuq il-
perkorsi enżimatiċi u metaboliċi, disinn tal-
bijoproċessi, fermentazzjoni avvanzata, l-
ipproċessar upstream u downstream, kisba 
tal-għarfien dwar id-dinamika tal-
komunitajiet mikrobjali. Dan jinkludi 
wkoll l-iżvilupp ta' prototipi għall-
valutazzjoni tal-fattibilità teknoekonomika 
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tal-prodotti u proċessi żviluppati.

Or. en

Emenda 516
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li jiġu żviluppati 
teknoloġiji tal-pjattaforma (pereżempju 
ġenomika, metaġenomika, proteomatika, 
għodod molekolari) li jwasslu għal 
tmexxija u vantaġġ kompetittiv f'għadd 
wiesa' ta' setturi ekonomiċi. Dan jinkludi 
aspetti, bħas-sostenn tal-iżvilupp ta’ 
bijoriżorsi bi proprjetajiet ottimizzati u 
applikazzjonijiet lil hinn mill-alternattivi 
konvenzjonali; li jippermettu l-
esplorazzjoni, fehim u sfruttar b'mod 
sostenibbli tal-bijodiversità terrestri u 
marina għall-applikazzjonijiet ġodda;

L-objettiv huwa li jiġu żviluppati 
teknoloġiji tal-pjattaforma (pereżempju 
ġenomika, metaġenomika, proteomatika, 
għodod molekolari) li jwasslu għal 
tmexxija u vantaġġ kompetittiv f'għadd 
wiesa' ta' setturi ekonomiċi. Dan jinkludi 
aspetti, bħas-sostenn tal-iżvilupp ta’ 
bijoriżorsi bi proprjetajiet ottimizzati u 
applikazzjonijiet lil hinn mill-alternattivi 
konvenzjonali; li jippermettu l-
esplorazzjoni, fehim u sfruttar b'mod 
sostenibbli tal-bijodiversità terrestri u 
marina għall-applikazzjonijiet ġodda; Se 
jingħata appoġġ ta’ prijorità lil metodi 
dijanjostiċi ġodda fejn tkun teżisti jew 
aktarx tkun se tiġi żviluppata prevenzjoni 
jew dijanjożi għall-pazjent ikkonċernat.

Or. de

Emenda 517
András Gyürk

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li jiġu żviluppati 
teknoloġiji tal-pjattaforma (pereżempju 
ġenomika, metaġenomika, proteomatika, 

L-objettiv huwa li jiġu żviluppati 
teknoloġiji tal-pjattaforma (pereżempju 
ġenomika, metaġenomika, proteomatika, 
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għodod molekolari) li jwasslu għal 
tmexxija u vantaġġ kompetittiv f'għadd 
wiesa' ta' setturi ekonomiċi. Dan jinkludi 
aspetti, bħas-sostenn tal-iżvilupp ta’ 
bijoriżorsi bi proprjetajiet ottimizzati u 
applikazzjonijiet lil hinn mill-alternattivi 
konvenzjonali; li jippermettu l-
esplorazzjoni, fehim u sfruttar b'mod 
sostenibbli tal-bijodiversità terrestri u 
marina għall-applikazzjonijiet ġodda; u s-
sostenn tal-iżvilpp ta’ soluzzjonijiet ta’ 
kura tas-saħħa bbażati fuq il-
bijoteknoloġija (pereżempju apparat 
dijanjostiku, bijoloġiku u bijomediku).

għodod molekolari, metabolomika, sistemi 
ta' espressjoni, libreriji kimiċi u analiżi 
tan-netwerik) li jwasslu għal tmexxija u 
vantaġġ kompetittiv f'għadd wiesa' ta' 
setturi ekonomiċi. Dan jinkludi aspetti, 
bħas-sostenn tal-iżvilupp ta’ bijoriżorsi bi 
proprjetajiet ottimizzati u applikazzjonijiet 
lil hinn mill-alternattivi konvenzjonali; li 
jippermettu l-esplorazzjoni, fehim u 
sfruttar b'mod sostenibbli tal-bijodiversità 
terrestri u marina għall-applikazzjonijiet 
ġodda; u s-sostenn tal-iżvilpp ta’ 
soluzzjonijiet ta’ kura tas-saħħa bbażati fuq 
il-bijoteknoloġija (pereżempju apparat 
dijanjostiku, bijoloġiku u bijomediku).

Or. en
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Emenda 518
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li jiġu żviluppati 
teknoloġiji tal-pjattaforma (pereżempju 
ġenomika, metaġenomika, proteomatika, 
għodod molekolari) li jwasslu għal 
tmexxija u vantaġġ kompetittiv f'għadd 
wiesa' ta' setturi ekonomiċi. Dan jinkludi 
aspetti, bħas-sostenn tal-iżvilupp ta’ 
bijoriżorsi bi proprjetajiet ottimizzati u 
applikazzjonijiet lil hinn mill-alternattivi 
konvenzjonali; li jippermettu l-
esplorazzjoni, fehim u sfruttar b'mod 
sostenibbli tal-bijodiversità terrestri u 
marina għall-applikazzjonijiet ġodda; u s-
sostenn tal-iżvilpp ta’ soluzzjonijiet ta’ 
kura tas-saħħa bbażati fuq il-
bijoteknoloġija (pereżempju apparat 
dijanjostiku, bijoloġiku u bijomediku).

L-objettiv huwa li jiġu żviluppati 
teknoloġiji tal-pjattaforma (pereżempju 
bijoloġija tas-sistemi, ġenomika, 
metaġenomika, proteomatika, phenomics,
għodod molekolari) li jwasslu għal 
tmexxija u vantaġġ kompetittiv f'għadd 
wiesa' ta' setturi ekonomiċi. Dan jinkludi 
aspetti, bħas-sostenn tal-iżvilupp ta’ 
bijoriżorsi bi proprjetajiet ottimizzati u 
applikazzjonijiet lil hinn mill-alternattivi 
konvenzjonali; li jippermettu l-
esplorazzjoni, fehim u sfruttar b'mod 
sostenibbli tal-bijodiversità terrestri u 
marina għall-applikazzjonijiet ġodda; u s-
sostenn tal-iżvilpp ta’ soluzzjonijiet ta’ 
kura tas-saħħa bbażati fuq il-
bijoteknoloġija (pereżempju dijanjostika 
farmaċewtika, apparat bijoloġiku u 
bijomediku, pjanti u annimali aktar 
f’saħħithom għal nutrizzjoni tajba għas-
saħħa).

Or. en

Emenda 519
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni ta’ mediċina 
personalizzata għal mard serju
Il-mediċina personalizzata trid tiġi 
żviluppata bil-għan li tiġġenera strateġiji 
preventivi u terapewtiċi ġodda li jkunu 
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jistgħu jiġu aġġustati skont il-ħtiġijiet tal-
pazjent, ħalli tiżdied il-prevenzjoni u s-
sejbien bikri tal-mard. Il-fatturi li 
jinfluwenzaw it-teħid tad-deċiżjonijiet 
terapewtiċi għandhom jiġu identifikati u 
ċċarati u żviluppati aktar permezz tar-
riċerka.

Or. en

Emenda 520
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.4.3a. Indirizzar ta’ preokkupazzjonijiet 
ambjentali, tas-soċjetà u etiċi
L-objettiv huwa li jitqiesu l-
preokkupazzjonijiet ambjentali, tas-
soċjetà u etiċi fir-rigward ta’ ċerti tipi ta’ 
teknoloġiji billi jiġu żviluppati proċessi ta’ 
valutazzjoni inkluża konsultazzjoni 
wiesgħa mal-partijiet interessati;

Or. en

Emenda 521
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni ta’ tkabbir sostenibbli u 
industrijali permezz tal-faċilitazzjoni ta’ 
bidla strateġika fl-Ewropa minn 
manifattura bbażata fuq l-ispiża għal 
approċċ ibbażat fuq il-ħolqien ta’ valur 

Il-promozzjoni ta’ tkabbir sostenibbli u 
industrijali permezz tal-faċilitazzjoni ta’ 
bidla strateġika fl-Ewropa minn 
manifattura bbażata fuq l-ispiża għal 
approċċ ibbażat fuq il-ħolqien ta’ valur 
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miżjud għoli. Dan jesiġi l-indirizzar tal-
isfida ta’ iktar produzzjoni, filwaqt li jiġi 
konsumat inqas materjal, bl-użu ta’ inqas 
enerġija u l-ħolqien ta' inqas skart u 
tniġġis. L-attenzjoni se tkun fuq l-iżvilupp 
u l-integrazzjoni tas-sistemi adattivi ta’ 
produzzjoni tal-futur, b’enfażi partikolari 
fuq il-ħtiġijet ta’ SMEs Ewropej, sabiex 
jinkisbu sistemi u proċessi ta’ manifattura 
avvanzata u sostenibbli.

miżjud għoli. Dan jesiġi l-indirizzar tal-
isfida ta’ produzzjoni ta’ prodotti ta’ 
kwalità, filwaqt li jiġi konsumat inqas 
materjal, bl-użu ta’ inqas enerġija u l-
ħolqien ta' inqas skart u tniġġis. L-
attenzjoni se tkun fuq l-iżvilupp u l-
integrazzjoni tas-sistemi adattivi ta’ 
produzzjoni tal-futur, b’enfażi partikolari 
fuq il-ħtiġijet ta’ SMEs Ewropej, sabiex 
jinkisbu sistemi u proċessi ta’ manifattura 
avvanzata u sostenibbli.

Or. en

Emenda 522
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija u 
emissjonijiet ta’ CO2 permezz tal-iżvilupp 
u l-implimentazzjoni ta’ teknoloġiji ta’ 
kostruzzjoni sostenibbli, l-
implimentazzjoni u r-replika ta’ miżuri 
għall-użu miżjud ta’ sistemi u materjali 
effiċjenti fl-enerġija f’bini ġdid, rinovat u 
mgħammar b'sistemi ġodda u effiċjenti fl-
użu tal-enerġija (retrofit). Il-
knsiderazzjonijiet taċ-ċiklu tal-ħajja u l-
importanza dejjem tikber ta' kunċetti ta' 
disinn-bini-operat se jkunu elementi 
prinċipali fl-indirizzar tal-isfidi ta' 
tranżizzjoni, sal-2020, għal bini li ma jaħli 
kważi l-ebda enerġija fl-Ewropa u r-
realizzazzjoni ta' distretti effiċjenti fl-
enerġija permezz tal-involviment tal-
komunità wiesa' tal-partijiet interessati.

Iż-żieda tal-effiċjenza tal-enerġija u t-
tnaqqis tal-emissjonijiet permezz tal-
iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ 
teknoloġiji ta’ kostruzzjoni sostenibbli, l-
implimentazzjoni u r-replika ta’ miżuri 
għall-użu miżjud ta’ sistemi u materjali 
effiċjenti fl-enerġija f’bini ġdid, rinovat u 
mgħammar b'sistemi ġodda u effiċjenti fl-
użu tal-enerġija (retrofit). Il-
knsiderazzjonijiet taċ-ċiklu tal-ħajja u l-
importanza dejjem tikber ta' kunċetti ta' 
disinn-bini-operat se jkunu elementi 
prinċipali fl-indirizzar tal-isfidi ta' 
tranżizzjoni, sal-2020, għal bini li ma jaħli 
kważi l-ebda enerġija fl-Ewropa u r-
realizzazzjoni ta' distretti effiċjenti fl-
enerġija permezz tal-involviment tal-
komunità wiesa' tal-partijiet interessati.

Or. it
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Emenda 523
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iż-żieda tal-kompetittività tal-industriji ta’ 
pproċessar, bħall-kimika, polpa u karta, 
ħġieġ, jew metalli mhux tal-ħadid u azzar 
billi jittejbu drastikament l-effiċjenzi ta’ 
riżorsi u enerġija u t-tnaqqis tal-impatt 
ambjentali ta’ tali attivitajiet industrijali. L-
attenzjoni se tkun fuq l-iżvilupp, u l-
validazzjoni ta’ teknoloġiji abilitanti għas-
sustanzi innovattivi, materjali u 
soluzzjonijiet teknoloġiċi għall-prodotti 
b’livell baxx ta’ karbonju u proċessi u 
servizzi li huma inqas intensivi fl-enerġija 
matul il-katina ta' valur, kif ukoll l-
adozzjoni ta' teknoloġiji u tekniki ta' 
produzzjoni b’livell baxx immens ta’ 
emissjonijiet ta’ karbonju sabiex jinkiseb 
tnaqqis fl-intensità tal-emissjoni GHG 
speċifika.

Iż-żieda tal-kompetittività tal-industriji ta’ 
pproċessar, bħall-kimika, polpa u karta, 
ħġieġ, jew metalli mhux tal-ħadid u azzar 
billi jittejbu drastikament, bi spejjeż li 
wieħed jiflaħ għalihom, l-effiċjenza ta’ 
riżorsi u enerġija u t-tnaqqis tal-impatt 
ambjentali ta’ tali attivitajiet industrijali. L-
attenzjoni se tkun fuq l-iżvilupp, u l-
validazzjoni ta’ teknoloġiji abilitanti għas-
sustanzi innovattivi, materjali u 
soluzzjonijiet teknoloġiċi għall-prodotti 
b’livell baxx ta’ karbonju u proċessi u 
servizzi li huma inqas intensivi fl-enerġija 
matul il-katina ta' valur, kif ukoll l-
adozzjoni ta' teknoloġiji u tekniki ta' 
produzzjoni b’livell baxx immens ta’ 
emissjonijiet ta’ karbonju sabiex jinkiseb 
tnaqqis fl-intensità tal-emissjoni GHG 
speċifika.

Or. it

Emenda 524
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kooperazzjoni transettorjali fil-kunċetti u 
metodoloġiji għall-produzzjoni 
speċjalizzata “bbażata fuq għarfien” tista’ 
tagħti spinta lill-kreattività u innovazzjoni 
b’attenzjoni fuq mudelli kummerċjali fl-
approċċi addattati li jistgħu jadattaw għar-
rekwiżiti ta' katini u netwerks globalizzati 

Il-kooperazzjoni transettorjali fil-kunċetti u 
metodoloġiji għall-produzzjoni 
speċjalizzata “bbażata fuq għarfien” tista’ 
tagħti spinta lill-kreattività u innovazzjoni 
b’attenzjoni fuq mudelli kummerċjali fl-
approċċi addattati li jistgħu jadattaw għar-
rekwiżiti ta' katini u netwerks globalizzati 
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ta' valur, swieq li jinbidlu, u industriji 
emerġenti u futuri.

ta' valur, swieq li jinbidlu, u industriji 
emerġenti u futuri. Se jingħata appoġġ 
b'mod partikolari lill-iżvilupp ta’ mudelli 
ġodda ta’ negozji ta' ekoinnovazzjoni u 
approċċi alternattivi ta’ produzzjoni ta’ 
riżorsi.

Or. en

Emenda 525
Amalia Sartori

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv huwa li jinżamm ir-rwol ta’ 
tmexxija globali fl-ispazju billi tiġi 
salvagwardjata u żviluppata industrija u 
komunità tar-riċerka spazjali kompetittiva 
u billi titrawwem l-innovazzjoni bbażata 
fuq l-ispazju.

L-objettiv huwa li jinżamm ir-rwol ta’ 
tmexxija fuq il-livell globali fl-ispazju billi 
tiġi salvagwardjata u żviluppata industrija 
u komunità tar-riċerka spazjali 
kompetittiva u billi titrawwem l-
innovazzjoni bbażata fuq l-ispazju.

Or. en

Emenda 526
Vladimír Remek

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – punt 1.6.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għadd ta’ sfidi fit-teknoloġiji spazjali 
għandhom aspetti paralleli mal-isfidi 
terrestri, pereżempju fl-oqsma tal-enerġija, 
telekomunikazzjoni, esplorazzjoni tar-
riżorsi naturali, robotika, sigurtà, u saħħa. 
Dawn l-aspetti komuni joffru l-
opportunitajiet għal kożvilupp, b’mod 
partikolari mill-SMEs, ta’ teknoloġiji fost 
il-komunitajiet spazjali u mhux spazjali, li 
potenzjalment jirriżultaw f’iktar 

Għadd ta’ sfidi fit-teknoloġiji spazjali 
għandhom aspetti paralleli mal-isfidi 
terrestri, pereżempju fl-oqsma tal-enerġija, 
telekomunikazzjoni, esplorazzjoni tar-
riżorsi naturali, robotika, sigurtà, u saħħa. 
Dawn l-aspetti komuni joffru l-
opportunitajiet għal kożvilupp, b’mod 
partikolari mill-SMEs, ta’ teknoloġiji fost 
il-komunitajiet spazjali u mhux spazjali, li 
potenzjalment jirriżultaw f’iktar 
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innovazzjonijiet rivoluzzjonarji b'rata aktar 
mgħaġġla minn dawk miksuba fi żviluppi 
sekondarji fi stadju iktar tard. L-isfruttar 
tal-infrastruttura spazjali Ewropea għandha 
tkun stimulata permezz tal-promozzjoni 
tal-iżvilupp ta’ prodotti innovattivi u 
servizzi bbażati fuq it-telerilevament u l-
ġeopożizzjonament. Barra minn hekk, l-
Ewropa għandha tirrinfurza l-iżvilupp 
inċipjenti ta’ settur spazjali 
intraprenditorjali permezz ta’ miżuri 
mmirati sew.

innovazzjonijiet rivoluzzjonarji b'rata aktar 
mgħaġġla minn dawk miksuba fi żviluppi 
sekondarji fi stadju iktar tard. L-
isfruttament tal-infrastruttura spazjali 
Ewropea għandha tkun stimulata permezz 
tal-promozzjoni tal-iżvilupp ta’ prodotti 
innovattivi u servizzi bbażati fuq it-
telerilevament u l-ġeopożizzjonament u 
telekomunikazzjonijiet ibbażati fuq l-
ispazju. Din il-ħtieġa li jiġu promossi 
prodotti u servizzi innovattivi, u, b’hekk, 
il-ħtieġa li jingħata appoġġ finanzjarju 
lill-inizjattivi tar-RŻI, hija partikolarment 
evidenti għall-programmi tal-GNSS li 
jiftħu l-possibilità ta’ applikazzjonijiet 
ġodda f’għadd kbir ta’ oqsma ta’ attività, 
b’mod partikolari minħabba l-preċiżjoni 
tad-dejta offruta mill-arloġġ atomiku. Din 
il-ħtieġa hija partikolarment akuta, 
minħabba li l-EGNOS diġà hija 
operazzjonali u l-Galileo wkoll se jkun 
operazzjonali fi żmien relattivament qasir. 
Firxa ta’ 15 sa 20% tal-pakkett ta’ 
finanzjament li ġie propost għall-ispazju fi 
ħdan il-programm Orizzont 2020 hija 
meqjusa bħala objettiv li jikkorrispondi 
tajjeb mal-investiment meħtieġ bil-għan li 
jiġi ssodisfat il-potenzjal li jitwettqu 
prodotti u servizzi ġodda, u b’hekk 
jitgawdew il-benefiċji soċjoekonomiċi 
sinifikanti kollha li għandhom jirriżultaw 
minnhom. Barra minn hekk, l-Ewropa 
għandha tirrinfurza l-iżvilupp inċipjenti ta’ 
settur spazjali intraprenditorjali permezz 
ta’ miżuri mmirati sew.

Or. en

Emenda 527
Amalia Sartori

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – punt 1.6.1.2 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għadd ta’ sfidi fit-teknoloġiji spazjali 
għandhom aspetti paralleli mal-isfidi 
terrestri, pereżempju fl-oqsma tal-enerġija, 
telekomunikazzjoni, esplorazzjoni tar-
riżorsi naturali, robotika, sigurtà, u saħħa. 
Dawn l-aspetti komuni joffru l-
opportunitajiet għal kożvilupp, b’mod 
partikolari mill-SMEs, ta’ teknoloġiji fost 
il-komunitajiet spazjali u mhux spazjali, li 
potenzjalment jirriżultaw f’iktar 
innovazzjonijiet rivoluzzjonarji b'rata aktar 
mgħaġġla minn dawk miksuba fi żviluppi 
sekondarji fi stadju iktar tard. L-isfruttar 
tal-infrastruttura spazjali Ewropea għandha 
tkun stimulata permezz tal-promozzjoni 
tal-iżvilupp ta’ prodotti innovattivi u 
servizzi bbażati fuq it-telerilevament u l-
ġeopożizzjonament. Barra minn hekk, l-
Ewropa għandha tirrinfurza l-iżvilupp 
inċipjenti ta’ settur spazjali 
intraprenditorjali permezz ta’ miżuri 
mmirati sew.

Għadd ta’ sfidi fit-teknoloġiji spazjali 
għandhom aspetti paralleli mal-isfidi 
terrestri, pereżempju fl-oqsma tal-mobilità, 
agrikoltura, enerġija, telekomunikazzjoni, 
esplorazzjoni tar-riżorsi naturali, robotika, 
sigurtà, u saħħa. Dawn l-aspetti komuni 
joffru l-opportunitajiet għal kożvilupp, 
b’mod partikolari mill-SMEs, ta’ 
teknoloġiji fost il-komunitajiet spazjali u 
mhux spazjali, li potenzjalment jirriżultaw 
f’iktar innovazzjonijiet rivoluzzjonarji 
b'rata aktar mgħaġġla minn dawk miksuba 
fi żviluppi sekondarji fi stadju iktar tard. L-
isfruttar tal-infrastruttura spazjali Ewropea 
għandha tkun stimulata permezz tal-
promozzjoni tal-iżvilupp ta’ prodotti 
innovattivi u servizzi bbażati fuq it-
telerilevament u l-ġeopożizzjonament u 
telekomunikazzjonijiet ibbażati fuq l-
ispazju. Barra minn hekk, l-Ewropa 
għandha tirrinfurza l-iżvilupp inċipjenti ta’ 
settur spazjali intraprenditorjali permezz 
ta’ miżuri mmirati sew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aħħar parti tal-emenda 76 iddaħħal mill-ġdid is-servizzi integrati ta' aktar 'l isfel fil-katina 
tal-provvista li diġà ġew indirizzati aktar kmieni fl-istess paragrafu. Il-kliem “tirrinfurza l-
iżvilupp inċipjenti ta’ settur spazjali intraprenditorjali” huwa maħsub biex jappoġġja x-
xejriet li qed jitfaċċaw, pereżempju inizjattivi ġodda biex jiġi pprovdut aċċess kosteffettiv għal 
titjir fl-orbita baxxa jew suborbitali tad-Dinja.

Emenda 528
Norbert Glante

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – punt 1.6.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għadd ta’ sfidi fit-teknoloġiji spazjali Għadd ta’ sfidi fit-teknoloġiji spazjali 
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għandhom aspetti paralleli mal-isfidi 
terrestri, pereżempju fl-oqsma tal-enerġija, 
telekomunikazzjoni, esplorazzjoni tar-
riżorsi naturali, robotika, sigurtà, u saħħa. 
Dawn l-aspetti komuni joffru l-
opportunitajiet għal kożvilupp, b’mod 
partikolari mill-SMEs, ta’ teknoloġiji fost 
il-komunitajiet spazjali u mhux spazjali, li 
potenzjalment jirriżultaw f’iktar 
innovazzjonijiet rivoluzzjonarji b'rata aktar 
mgħaġġla minn dawk miksuba fi żviluppi 
sekondarji fi stadju iktar tard. L-isfruttar 
tal-infrastruttura spazjali Ewropea għandha 
tkun stimulata permezz tal-promozzjoni 
tal-iżvilupp ta’ prodotti innovattivi u 
servizzi bbażati fuq it-telerilevament u l-
ġeopożizzjonament. Barra minn hekk, l-
Ewropa għandha tirrinfurza l-iżvilupp 
inċipjenti ta’ settur spazjali 
intraprenditorjali permezz ta’ miżuri 
mmirati sew.

għandhom aspetti paralleli mal-isfidi 
terrestri, pereżempju fl-oqsma tal-enerġija, 
telekomunikazzjoni, esplorazzjoni tar-
riżorsi naturali, robotika, sigurtà, u saħħa. 
Dawn l-aspetti komuni joffru l-
opportunitajiet għal kożvilupp, b’mod 
partikolari mill-SMEs, ta’ teknoloġiji fost 
il-komunitajiet spazjali u mhux spazjali, li 
potenzjalment jirriżultaw f’iktar 
innovazzjonijiet rivoluzzjonarji b'rata aktar 
mgħaġġla minn dawk miksuba fi żviluppi 
sekondarji fi stadju iktar tard. L-isfruttar 
tal-infrastruttura spazjali Ewropea eżistenti 
u li qed tiżviluppa għandu jiġi stimulat u 
mħejji permezz tal-promozzjoni tal-
iżvilupp ta’ prodotti innovattivi u servizzi 
bbażati fuq it-telerilevament u l-
ġeopożizzjonament. Barra minn hekk, l-
Ewropa għandha tirrinfurza l-iżvilupp 
inċipjenti ta’ settur spazjali 
intraprenditorjali permezz ta’ miżuri 
mmirati sew.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi inkluż il-Galileo, pereżempju, li hu skedat li jidħol fis-servizz fl-2014.

Emenda 529
Vladimír Remek

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – punt 1.6.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għadd ta’ sfidi fit-teknoloġiji spazjali 
għandhom aspetti paralleli mal-isfidi 
terrestri, pereżempju fl-oqsma tal-enerġija, 
telekomunikazzjoni, esplorazzjoni tar-
riżorsi naturali, robotika, sigurtà, u saħħa. 
Dawn l-aspetti komuni joffru l-
opportunitajiet għal kożvilupp, b’mod 
partikolari mill-SMEs, ta’ teknoloġiji fost 
il-komunitajiet spazjali u mhux spazjali, li 

Għadd ta’ sfidi fit-teknoloġiji spazjali 
għandhom aspetti paralleli mal-isfidi 
terrestri, pereżempju fl-oqsma tal-enerġija, 
telekomunikazzjoni, esplorazzjoni tar-
riżorsi naturali, robotika, sigurtà, u saħħa. 
Dawn l-aspetti komuni joffru l-
opportunitajiet għal kożvilupp, b’mod 
partikolari mill-SMEs, ta’ teknoloġiji fost 
il-komunitajiet spazjali u mhux spazjali, li 
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potenzjalment jirriżultaw f’iktar 
innovazzjonijiet rivoluzzjonarji b'rata aktar 
mgħaġġla minn dawk miksuba fi żviluppi 
sekondarji fi stadju iktar tard. L-isfruttar 
tal-infrastruttura spazjali Ewropea għandha 
tkun stimulata permezz tal-promozzjoni 
tal-iżvilupp ta’ prodotti innovattivi u 
servizzi bbażati fuq it-telerilevament u l-
ġeopożizzjonament. Barra minn hekk, l-
Ewropa għandha tirrinfurza l-iżvilupp 
inċipjenti ta’ settur spazjali 
intraprenditorjali permezz ta’ miżuri 
mmirati sew.

potenzjalment jirriżultaw f’iktar 
innovazzjonijiet rivoluzzjonarji b'rata aktar 
mgħaġġla minn dawk miksuba fi żviluppi 
sekondarji fi stadju iktar tard. L-isfruttar 
tal-infrastruttura spazjali Ewropea għandha 
tkun stimulata permezz tal-promozzjoni 
tal-iżvilupp ta’ prodotti innovattivi u 
servizzi bbażati fuq it-telerilevament u l-
ġeopożizzjonament. Barra minn hekk, l-
Ewropa għandha tirrinfurza l-iżvilupp 
inċipjenti ta’ settur spazjali 
intraprenditorjali permezz ta’ miżuri 
mmirati sew, b’mod partikolari attivitajiet 
li jippromwovu l-ispazju immirati lejn il-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-benefiċċji tal-attivitajiet spazjali huma magħrufa ftit wisq fil-livell tas-soċjetà biex wieħed 
jistenna li jseħħu żviluppi dinamiċi ta’ innovazzjoni bejn is-settur spazzjali u dawk li 
mhumiex. It-tqajjim tal-kuxjenza, id-djalogu u l-għarfien akbar fost il-komunitajiet differenti 
tan-negozji u tal-industriji huma meħtieġa biex l-atturi potenzjali jikkuntemplaw il-potenzjal
tal-użijiet tal-ispazju. Il-komunikazzjoni ma’ u s-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku u tal-
ġenerazzjonijiet iżgħar dwar dan permezz ta' kampanji ta' tagħrif se jkollhom 
implikazzjonijiet pożittivi ta’ forza ta’ ħaddiema fil-futur li se jkollhom livell għoli ta' ħiliet.

Emenda 530
Amalia Sartori

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) kuntest tal-missjoni, pereżempju analiżi 
tal-ambjent spazjali, stazzjonijiet tal-art, il-
protezzjoni ta' sistemi spazjali mill-
kolliżjoni ma' debris u effetti tal-
eruzzjonijiet solari (Sorveljanza tas-
Sitwazzjoni Spazjali, SSA), trawwim ta' 
dejta innovattiva u infrastruttura tal-
arkivjar tal-kampjuni;

(d) kuntest tal-missjoni, pereżempju analiżi 
tal-ambjent spazjali, trasmissjoni ta' dejta, 
stazzjonijiet tal-art, il-protezzjoni ta' 
sistemi spazjali mill-kolliżjoni ma' debris u 
effetti tal-eruzzjonijiet solari (Sorveljanza 
tas-Sitwazzjoni Spazjali, SSA), trawwim 
ta' dejta innovattiva u infrastruttura tal-
arkivjar tal-kampjuni;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

“Ġbir ta’ dejta" mhuwiex kuntest ta’ missjoni imma biċċa xogħol tal-qalba tal-missjoni, 
għalhekk m’għandux jissemma hawnhekk, madankollu, “trasmissjoni ta’ dejta” tista’ 
tissemma.

Emenda 531
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ iddedikat għar-riċerka u l-
iżvilupp ta’ applikazzjonijiet relatati mal-
ispazju se jkunu ddedikati b’mod 
partikolari għall-appoġġ biex jintlaqgħu l-
isfidi tas-soċjetà bħat-tibdil fil-klima, l-
ambjent, sistemi tat-trasport sostenibbli, l-
agrikoltura. L-objettivi tal-kondiviżjoni 
tal-għarfien u l-iżvilupp interoperabbli 
għandhom ikunu l-bażi tal-appoġġ mogħti 
f’dawn l-oqsma.

Or. en

Emenda 532
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sistemi spazjali jipproduċu 
informazzjoni li ta' spiss ma tkunx tista’ 
tinkiseb bl-ebda mod ieħor. Minkejja l-
missjonijiet Ewropej ta' prima klassi, ċifri 
ppubblikati juru li hemm probbabiltà 
iżgħar li tintuża d-dejta mill-missjonijiet 
Ewropej meta mqabbla ma' dik mill-

Is-sistemi spazjali jipproduċu 
informazzjoni li ta' spiss ma tkunx tista’ 
tinkiseb bl-ebda mod ieħor. Minkejja l-
missjonijiet Ewropej ta' prima klassi, ċifri 
ppubblikati juru li hemm probbabiltà 
iżgħar li tintuża d-dejta mill-missjonijiet 
Ewropej meta mqabbla ma' dik mill-
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missjonijiet tal-US. Sfruttar 
konsiderevolment ikbar ta’ dejta jista’ 
jinkiseb jekk isir sforz komuni sabiex l-
ipproċessar, validazzjoni u 
standardizzazzjoni tad-dejta spazjali mill-
missjonijiet Ewropej jiġu kkoordinati u 
organizzati. L-innovazzjonijiet fil-kisba u 
pproċessar ta' dejta, fużjoni tad-dejta u 
disseminazzjoni ta' dejta, bl-użu wkoll ta’ 
forom ta' kollaborazzjoni appoġġati bl-ICT, 
jistgħu jiżguraw redditu ogħla fuq l-
investiment tal-infrastruttura spazjali. L-
ikkalibrar u validazzjoni tad-dejta spazjali 
(għall-istrumenti individwali, bejn l-
istrumenti u missjonijiet, u fir-rigward tal-
oġġetti fil-post) huma elementi ewlenin 
għall-użu effiċjenti tad-dejta spazjali fl-
isferi kollha, iżda ġew imfixkla min-
nuqqas ta’ korpi fuq livell tal-UE jew 
istituti awtorizzati sabiex jiżguraw l-
istandardizzazzjoni tad-dejta miġbura mill-
ispazju u oqfsa ta' referenza. L-aċċess 
għad-dejta u l-isfruttar ta’ missjonijiet 
spazjali hija kwistjoni li tesiġi 
koordinazzjoni globali. Għad-dejta mil-
osservazzjoni tad-Dinja, l-approċċi 
armonizzati u l-aħjar prattiki huma 
miksuba parzjalment fil-koordinazzjoni 
mal-organizzazzjoni intergovernattiva, 
Grupp dwar l-Osservazzjoni tad-Dinja, li 
timmira biex issostni s-Sistema tas-Sistemi 
ta' Osservazzjoni tad-Dinja Globali, li 
fihom tipparteċipa l-UE.

missjonijiet tal-US. Sfruttar 
konsiderevolment ikbar ta’ dejta jista’ 
jinkiseb jekk isir sforz komuni sabiex l-
ipproċessar, validazzjoni u 
standardizzazzjoni tad-dejta spazjali mill-
missjonijiet Ewropej jiġu kkoordinati u 
organizzati. L-innovazzjonijiet fil-kisba u 
pproċessar ta' dejta, fużjoni tad-dejta u 
disseminazzjoni ta' dejta, bl-użu wkoll ta’ 
forom ta' kollaborazzjoni appoġġati bl-ICT, 
jistgħu jiżguraw redditu ogħla fuq l-
investiment tal-infrastruttura spazjali. L-
ikkalibrar u validazzjoni tad-dejta spazjali 
(għall-istrumenti individwali, bejn l-
istrumenti u missjonijiet, u fir-rigward tal-
oġġetti fil-post) huma elementi ewlenin 
għall-użu effiċjenti tad-dejta spazjali fl-
isferi kollha, iżda ġew imfixkla min-
nuqqas ta’ korpi fuq livell tal-UE jew 
istituti awtorizzati sabiex jiżguraw l-
istandardizzazzjoni tad-dejta miġbura mill-
ispazju u oqfsa ta' referenza. L-aċċess 
għad-dejta u l-isfruttar ta’ missjonijiet 
spazjali hija kwistjoni li tesiġi 
koordinazzjoni globali. L-innovazzjonijiet 
fit-trattament tad-dejta, id-disseminazzjoni 
u l-interoperabilità, b'mod partikolari l-
promozzjoni tal-aċċess ħieles għad-dejta u 
l-metadejta tax-xjenza tad-Dinja u l-
iskambju ħieles tagħhom jistgħu wkoll 
jiżguraw redditu ogħla fuq l-investiment 
tal-infrastruttura spazjali, u 
jikkontribwixxu għall-indirizzar 
organizzat u deċiżiv tal-isfidi tas-soċjetà, 
b'mod partikolari jekk jiġu kkoordinati 
b’mod globali. Għad-dejta mil-
osservazzjoni tad-Dinja, l-approċċi 
armonizzati u l-aħjar prattiki huma 
miksuba parzjalment fil-koordinazzjoni 
mal-organizzazzjoni intergovernattiva, 
Grupp dwar l-Osservazzjoni tad-Dinja, li 
timmira biex issostni s-Sistema tas-Sistemi 
ta' Osservazzjoni tad-Dinja Globali, li 
fihom tipparteċipa l-UE.

Or. en
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Emenda 533
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sistemi spazjali jipproduċu 
informazzjoni li ta' spiss ma tkunx tista’ 
tinkiseb bl-ebda mod ieħor. Minkejja l-
missjonijiet Ewropej ta' prima klassi, ċifri 
ppubblikati juru li hemm probbabiltà 
iżgħar li tintuża d-dejta mill-missjonijiet 
Ewropej meta mqabbla ma' dik mill-
missjonijiet tal-US. Sfruttar 
konsiderevolment ikbar ta’ dejta jista’ 
jinkiseb jekk isir sforz komuni sabiex l-
ipproċessar, validazzjoni u 
standardizzazzjoni tad-dejta spazjali mill-
missjonijiet Ewropej jiġu kkoordinati u 
organizzati. L-innovazzjonijiet fil-kisba u 
pproċessar ta' dejta, fużjoni tad-dejta u 
disseminazzjoni ta' dejta, bl-użu wkoll ta’ 
forom ta' kollaborazzjoni appoġġati bl-ICT, 
jistgħu jiżguraw redditu ogħla fuq l-
investiment tal-infrastruttura spazjali. L-
ikkalibrar u validazzjoni tad-dejta spazjali 
(għall-istrumenti individwali, bejn l-
istrumenti u missjonijiet, u fir-rigward tal-
oġġetti fil-post) huma elementi ewlenin 
għall-użu effiċjenti tad-dejta spazjali fl-
isferi kollha, iżda ġew imfixkla min-
nuqqas ta’ korpi fuq livell tal-UE jew 
istituti awtorizzati sabiex jiżguraw l-
istandardizzazzjoni tad-dejta miġbura mill-
ispazju u oqfsa ta' referenza. L-aċċess 
għad-dejta u l-isfruttar ta’ missjonijiet 
spazjali hija kwistjoni li tesiġi 
koordinazzjoni globali. Għad-dejta mil-
osservazzjoni tad-Dinja, l-approċċi 
armonizzati u l-aħjar prattiki huma 
miksuba parzjalment fil-koordinazzjoni 
mal-organizzazzjoni intergovernattiva, 
Grupp dwar l-Osservazzjoni tad-Dinja, li 
timmira biex issostni s-Sistema tas-Sistemi 
ta' Osservazzjoni tad-Dinja Globali, li 
fihom tipparteċipa l-UE.

Is-sistemi spazjali jipproduċu 
informazzjoni li ta' spiss ma tkunx tista’ 
tinkiseb bl-ebda mod ieħor. Minkejja l-
missjonijiet Ewropej ta' prima klassi, ċifri 
ppubblikati juru li hemm probbabiltà 
iżgħar li tintuża d-dejta mill-missjonijiet 
Ewropej meta mqabbla ma' dik mill-
missjonijiet tal-US. Sfruttar 
konsiderevolment ikbar ta’ dejta jista’ 
jinkiseb jekk isir sforz komuni sabiex l-
ipproċessar, validazzjoni u 
standardizzazzjoni tad-dejta spazjali mill-
missjonijiet Ewropej jiġu kkoordinati u 
organizzati. L-innovazzjonijiet fil-kisba u 
pproċessar ta' dejta, fużjoni tad-dejta u 
disseminazzjoni ta' dejta, analiżi tad-dejta 
u estrazzjoni tad-dejta, bl-użu wkoll ta’ 
forom ta' kollaborazzjoni appoġġati bl-ICT, 
jistgħu jiżguraw redditu ogħla fuq l-
investiment tal-infrastruttura spazjali. L-
ikkalibrar u validazzjoni tad-dejta spazjali 
(għall-istrumenti individwali, bejn l-
istrumenti u missjonijiet, u fir-rigward tal-
oġġetti fil-post) huma elementi ewlenin 
għall-użu effiċjenti tad-dejta spazjali fl-
isferi kollha, iżda ġew imfixkla min-
nuqqas ta’ korpi fuq livell tal-UE jew 
istituti awtorizzati sabiex jiżguraw l-
istandardizzazzjoni tad-dejta miġbura mill-
ispazju u oqfsa ta' referenza. L-aċċess 
għad-dejta u l-isfruttar ta’ missjonijiet 
spazjali hija kwistjoni li tesiġi 
koordinazzjoni globali. Għad-dejta mil-
osservazzjoni tad-Dinja, l-approċċi 
armonizzati u l-aħjar prattiki huma 
miksuba parzjalment fil-koordinazzjoni 
mal-organizzazzjoni intergovernattiva, 
Grupp dwar l-Osservazzjoni tad-Dinja, li 
timmira biex issostni s-Sistema tas-Sistemi 
ta' Osservazzjoni tad-Dinja Globali, li 
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fihom tipparteċipa l-UE.

Or. en

Emenda 534
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jiġi pprovdut appoġġ għall-iżvilupp ta’ 
sistema ta’ osservazzjoni u informazzjoni 
ambjentali globali komprensiva u 
sostnuta, inkluż permezz tat-trawwim tal-
kooperazzjoni bejn il-komunitajiet li 
jimmudellaw il-klima u l-komunitajiet li 
josservaw l-ambjent u jimmaniġġjaw id-
dejta ambjentali. L-inklużjoni tal-Istati 
Membri f’din il-kooperazzjoni hija 
essenzjali peress li l-awtoritajiet 
nazzjonali spiss ikunu s-sidien tar-rekords 
tad-dejta.

Or. en

Emenda 535
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.6.4a. L-iżviluppar ta’ applikazzjonijiet 
fil-qasam tal-GNSS biex jiġi żgurat 
redditu pożittiv fuq l-investiment fis-
sistemi ta’ navigazzjoni bis-satellita 
Ewropej
Fiż-żmien meta l-EGNOS hija 
operazzjonali għalkollox u l-Galileo 
għalaq b’suċċess il-Validazzjoni fl-Orbita, 



PE492.815v01-00 104/134 AM\907981MT.doc

MT

huwa kruċjali li l-industriji Ewropej 
jadottaw it-teknoloġija l-ġdida disponibbli 
u jkunu mħejjija għall-kapabilità totali 
tal-Galileo bil-għan li jaħkmu l-benefiċċji 
soċjoekonomiċi, stmati li jintelgħu għal 
madwar EUR 90 biljun. Il-finanzjament 
għar-riċerka fil-livell ta’ 18% tal-pakkett 
għall-ispazju għandu jixpruna l-iżvilupp 
tal-EGNOS u tal-Galileo f’setturi kritiċi 
bħalma huma l-avjazzjoni u t-trasport bit-
triq u ħafna applikazzjonijiet 
professjonali, inklużi l-agrikoltura, il-ħin 
u l-ġeodesija ta’ preċiżjoni, filwaqt li jiġi 
żgurat l-użu ta’ sinjali ġodda 
f’applikazzjonijiet attwali u futuri.

Or. en

Emenda 536
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-implimentazzjoni tal-prijoritajiet tar-
riċerka u l-innovazzjoni spazjali taħt l-
Orizzont 2020 huma skont il-prijoritajiet 
tal-politika spazjali tal-Unjoni kif iddefiniti 
mill-Kunsill Spazjali u l-Komunikazzjoni 
Lejn strateġija tal-ispazju tal-Unjoni 
Ewropea għas-servizz taċ-ċittadini23. L-
implimentazzjoni se tiġi żviluppata 
b'konsultazzjoni mal-partijiet interessati 
mill-industrija spazjali Ewropea, l-SMEs, 
l-akkademja, u istituti tat-teknoloġija, 
irrappreżentati mill-Grupp Konsultattiv 
dwar l-Ispazju u msieħba importanti bħall-
Agenzija Spazjali Ewropea u agenziji 
spazjali nazzjonali. Fir-rigward tal-
parteċipazzjoni f'impriżi internazzjonali, l-
aġenda tar-riċerka u l-innovazzjoni se jiġu 
ddefiniti f'kollaborazzjoni mal-imsieħba 
internazzjonali (pereżempju,NASA, 

L-implimentazzjoni tal-prijoritajiet tar-
riċerka u l-innovazzjoni spazjali taħt l-
Orizzont 2020 huma skont il-prijoritajiet 
tal-politika spazjali tal-Unjoni kif iddefiniti 
mill-Kunsill Spazjali u l-Komunikazzjoni 
Lejn strateġija tal-ispazju tal-Unjoni 
Ewropea għas-servizz taċ-ċittadini23. L-
implimentazzjoni se tiġi żviluppata 
b'konsultazzjoni mal-partijiet interessati 
mill-industrija spazjali Ewropea, l-SMEs, 
l-akkademja, u istituti tat-teknoloġija, 
irrappreżentati mill-Grupp Konsultattiv 
dwar l-Ispazju u msieħba importanti bħall-
Agenzija Spazjali Ewropea u agenziji 
spazjali nazzjonali. Għandhom jiġu 
żviluppati u implimentati attivitajiet 
b’mod kumplementari bejn l-UE, l-ESA u 
l-Istati Membri. Fir-rigward tal-
parteċipazzjoni f'impriżi internazzjonali, l-
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ROSCOSMOS, JAXA). aġenda tar-riċerka u l-innovazzjoni se jiġu 
ddefiniti f'kollaborazzjoni mal-imsieħba 
internazzjonali (pereżempju,NASA, 
ROSCOSMOS, JAXA).

Or. en

Emenda 537
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 se jistabbilixxi żewġ 
faċilitajiet (il-"Faċilità ta' ekwità" u l-
"Faċilitàta' dejn") komposti minn partijiet 
differenti. Il-Faċilità ta' ekwità u t-tieqa tal-
SMEs tal-Faċilità ta' dejn se jkunu 
implimentati bħala parti miż-żewġ 
Strumenti Finanzjarji tal-UE li jipprovdu 
ekwità u dejn bħala appoġġ lir-R&I u 
tkabbir tal-SMEs.

Orizzont 2020 se jistabbilixxi żewġ 
faċilitajiet (il-"Faċilità ta' ekwità" u l-
"Faċilità ta' dejn") komposti minn partijiet 
differenti. Il-Faċilità ta' ekwità u t-tieqa tal-
SMEs tal-Faċilità ta' dejn se jkunu 
implimentati bħala parti miż-żewġ 
Strumenti Finanzjarji tal-UE 
(immaniġġjati mill-Bank Ewropew tal-
Investiment u mill-Fond Ewropew tal-
Investiment) li jipprovdu ekwità u dejn 
bħala appoġġ lir-R&Ż u tkabbir tal-SMEs.
Fl-interess li jiġu żgurati massa kritika u 
approċċ li jinvolvi il-katina kollha tal-
innovazzjoni, iż-żewġ faċilitajiet 
preferenzjalment se jimmiraw lejn 
attivitajiet li jirriżultaw minn azzjonijiet 
oħra ffinanzjati taħt l-Orizzont 2020, 
inkluż l-istrument il-ġdid iddedikat għall-
SMEs.

Or. en

Emenda 538
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 2 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minflok jingħataw self, garanziji jew 
ekwità, eċċ, direttament lill-benefiċjarji 
finali, il-Kummissjoni se tiddelega l-
istituzzjonijiet finanzjarji sabiex jipprovdu 
l-appoġġ, b'mod partikolari, permezz ta' 
kondiviżjoni tar-riskju, skemi ta' garanzija 
u investimenti ta’ ekwità u kważiekwità.

Minflok jingħataw self, garanziji jew 
ekwità, eċċ, direttament lill-benefiċjarji 
finali, il-Kummissjoni se tiddelega l-
istituzzjonijiet finanzjarji jew lil 
istituzzjonijiet oħra xierqa sabiex 
jipprovdu l-appoġġ, b'mod partikolari, 
permezz ta' kondiviżjoni tar-riskju, skemi 
ta' garanzija u investimenti ta’ ekwità u 
kważiekwità.

Or. en

Emenda 539
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità ta' dejn se tipprovdi self lill-
benefiċjarji uniċi għall-investiment fir-
Riċerka u Innovazzjoni; garanziji lill-
intermedjarji finanzjarji li jagħtu s-self lill-
benefiċjarji; kombinazzjoni ta’ self u 
garanziji; u garanziji u/jew kontrogaranziji 
għall-iskemi nazzjonali jew reġjonali tal-
iffinanzjar tad-dejn . Il-Faċilità ta' dejn se 
twettaq attivitajiet ta’ tisħiħ tal-maturità, u 
se tappoġġa l-Istrument iddedikat għall-
SMEs (ara Parti II, taqsima 3 ta' dan l-
Anness: 'Innovazzjoni fl-SMEs'). 
Kontribuzzjonijiet mill-faċilità ta' dejn 
jistgħu jiġu kkombinati, biż-żieda possibbli 
ta’ għotjiet (inklużi somom f’daqqa), 
b'konribuzzjonijiet mill-istrument 
finanzjarju ta’ ekwità fi skema integrata 
waħda jew iktar. Huwa wkoll possibbli self 
b'imgħax baxx u self konvertibbli .

Il-Faċilità ta' dejn se tipprovdi self lill-
benefiċjarji uniċi għall-investiment fir-
Riċerka u Innovazzjoni; garanziji lill-
intermedjarji finanzjarji li jagħtu s-self lill-
benefiċjarji; kombinazzjoni ta’ self u 
garanziji; u garanziji u/jew kontrogaranziji 
għall-iskemi nazzjonali jew reġjonali tal-
iffinanzjar tad-dejn . Il-Faċilità ta' dejn se 
twettaq attivitajiet ta’ tisħiħ tal-maturità, u 
se tappoġġa l-Istrument iddedikat għall-
SMEs (ara Parti II, taqsima 3 ta' dan l-
Anness: 'Innovazzjoni fl-SMEs'). Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali lit-talbiet 
ġejjin minn SMEs u korpi oħra li jinsabu 
f’reġjuni anqas żviluppati.
Kontribuzzjonijiet mill-faċilità ta' dejn 
jistgħu jiġu kkombinati, biż-żieda possibbli 
ta’ għotjiet (inklużi somom f’daqqa), 
b'konribuzzjonijiet mill-istrument 
finanzjarju ta’ ekwità fi skema integrata 
waħda jew iktar. Huwa wkoll possibbli self 
b'imgħax baxx u self konvertibbli .
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Or. en

Emenda 540
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità ta' dejn se tipprovdi self lill-
benefiċjarji uniċi għall-investiment fir-
Riċerka u Innovazzjoni; garanziji lill-
intermedjarji finanzjarji li jagħtu s-self lill-
benefiċjarji; kombinazzjoni ta’ self u 
garanziji; u garanziji u/jew kontrogaranziji 
għall-iskemi nazzjonali jew reġjonali tal-
iffinanzjar tad-dejn . Il-Faċilità ta' dejn se 
twettaq attivitajiet ta’ tisħiħ tal-maturità, u 
se tappoġġa l-Istrument iddedikat għall-
SMEs (ara Parti II, taqsima 3 ta' dan l-
Anness: 'Innovazzjoni fl-SMEs'). 
Kontribuzzjonijiet mill-faċilità ta' dejn 
jistgħu jiġu kkombinati, biż-żieda possibbli 
ta’ għotjiet (inklużi somom f’daqqa), 
b'konribuzzjonijiet mill-istrument 
finanzjarju ta’ ekwità fi skema integrata 
waħda jew iktar. Huwa wkoll possibbli self 
b'imgħax baxx u self konvertibbli .

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Or. it

Ġustifikazzjoni

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 541
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Partijiet oħra tal-Orizzont 2020, 
partikolarment il-Parti III 'Sfidi tas-
Soċjetà';

(a) Partijiet oħra tal-Orizzont 2020, 
partikolarment il-Parti III 'Sfidi tas-Soċjetà' 
jew il-Parti II ‘Tmexxija industrijali’;

Or. en

Emenda 542
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) oqfsa, programmi u intestaturi tal-baġit 
oħra fil-baġit tal-UE;

(b) oqfsa, programmi u intestaturi tal-baġit 
oħra fil-baġit tal-UE (bħalma huma l-
Politika Agrikola Komuni, il-Politika tas-
Sajd u l-COSME);

Or. en

Emenda 543
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kondivizjoni tar-riskju u parametri oħra 
jistgħu jvarjaw fi ħdan il-kompartimenti 
tal-politika jew setturi, sakemm il-valuri 
jew stati tagħhom huma konformi mar-
regoli komuni għall-istrumenti tad-dejn. 
Barra minn hekk, il-kompartimenti jistgħu 
jkollhom strateġiji speċifiċi ta’ 
komunikazzjoni fi ħdan il-kampanja 
promozzjonali ġenerali għall-Faċilita ta' 
dejn. Barra minn hekk, l-intermedjarji 
speċjalisti fuq livell nazzjonali jistgħu 
jintużaw jekk l-kompetenza speċfika hija 

Kondivizjoni tar-riskju u parametri oħra 
jistgħu jvarjaw fi ħdan il-kompartimenti 
tal-politika jew setturi, sakemm il-valuri 
jew stati tagħhom huma konformi mar-
regoli komuni għall-istrumenti tad-dejn. 
Barra minn hekk, il-kompartimenti jistgħu 
jkollhom strateġiji speċifiċi ta’ 
komunikazzjoni fi ħdan il-kampanja 
promozzjonali ġenerali għall-Faċilita ta' 
dejn. Barra minn hekk, l-intermedjarji 
speċjalisti fuq livell nazzjonali jistgħu 
jintużaw jekk l-kompetenza speċfika hija 
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meħtieġa sabiex jiġi evalwat is-self 
prospettiv fl-isfera ta’ kompartiment 
partikolari.

meħtieġa sabiex jiġi evalwat is-self 
prospettiv fl-isfera ta’ kompartiment 
partikolari.

Il-Bank Ewropew tal-Investiment, li 
jiġġestjona il-faċilità tad-Dejn f’isem il-
Kummissjoni, jista’ jkollu mandat limitat 
biex isellef lill-proġetti li fihom livell għoli 
ta’ riskju teknoloġiku u mhux 
sempliċement joffri self b’rata baxxa iktar 
mis-suq lill-proġetti b’livell ta’ riskju 
teknoloġiku baxx. Dan il-mandat, 
madankollu, se jkun soġġett għal kriterji 
stretti ta’ ġestjoni tal- portafoll u ta’ 
ġestjoni tar-riskju tal-proġett u għal 
kriterji xierqa tar-ritorn tar-riskju u tas-
superviżjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ibbażat fuq ir-rapport Carvalho, emenda 80.

Emenda 544
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tieqas tal-SMEs taħt il-Faċilità ta' dejn 
għandha timmira għall-SMEs xprunati mir-
R&I u l-impriżi b'kapitali żgħar jew medji 
b'ammont ta' self li jaqbeż l-
EUR 150,000, u b'hekk tikkumplimenta l-
finanzjament lill-SMES mill-Faċilità ta' 
Garanzija tas-Self taħt il-Programm għall-
Kompetittività tal-Impriżi u l-SMEs.

It-tieqas tal-SMEs taħt il-Faċilità ta' dejn 
għandha timmira għall-SMEs xprunati mir-
R&I u b'hekk tikkumplimenta l-
finanzjament lill-SMES mill-Faċilità ta' 
Garanzija tas-Self taħt il-Programm għall-
Kompetittività tal-Impriżi u l-SMEs.

Or. en
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Emenda 545
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 2 – punt 2.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tieqas tal-SMEs taħt il-Faċilità ta' dejn 
għandha timmira għall-SMEs xprunati mir-
R&I u l-impriżi b'kapitali żgħar jew medji 
b'ammont ta' self li jaqbeż l-EUR 150,000, 
u b'hekk tikkumplimenta l-finanzjament 
lill-SMES mill-Faċilità ta' Garanzija tas-
Self taħt il-Programm għall-Kompetittività 
tal-Impriżi u l-SMEs.

It-tieqas tal-SMEs taħt il-Faċilità ta' dejn
għandha timmira għall-SMEs xprunati mir-
R&I u l-impriżi b'kapitali żgħar jew medji 
b'ammont ta' self li jaqbeż il-EUR 100,000, 
u b'hekk tikkumplimenta l-finanzjament 
lill-SMES mill-Faċilità ta' Garanzija tas-
Self taħt il-Programm għall-Kompetittività 
tal-Impriżi u l-SMEs.

Or. en

Emenda 546
Oreste Rossi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.2. Faċilità ta' ekwità Anke t-terminu “ekwità” huwa traduċibbli 
fit-Taljan. Ma taffettwax il-verżjoni 
Maltija.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Anke t-terminu “ekwità” huwa traduċibbli fit-Taljan. Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.

Emenda 547
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità ta' ekwità se tiffoka fuq fondi ta' 
kapital riskju ta' stadju bikri li jipprovdu 
kapital ta' riskju u/jew mezzanin lil 
portafolji individwali ta' impriżi. Barra 
minn hekk, dawn l-impriżi jistgħu jfittxu l-
finanzjament tad-dejn minn intermedjarji 
finanzjarji li jimplimentaw l-istrument 
finanzjarju tad-dejn.

Il-Faċilità ta' ekwità se tiffoka fuq fondi ta' 
kapital riskju ta' stadju bikri li jipprovdu 
kapital ta' riskju u/jew mezzanin lil 
portafolji individwali ta' impriżi. Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali lill-intrapriżi li 
jinsabu f’reġjuni anqas żviluppati. Barra 
minn hekk, dawn l-impriżi jistgħu jfittxu l-
finanzjament tad-dejn minn intermedjarji 
finanzjarji li jimplimentaw l-istrument 
finanzjarju tad-dejn.

Or. en

Emenda 548
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità ta' ekwità se tiffoka fuq fondi ta' 
kapital riskju ta' stadju bikri li jipprovdu 
kapital ta' riskju u/jew mezzanin lil 
portafolji individwali ta' impriżi. Barra 
minn hekk, dawn l-impriżi jistgħu jfittxu l-
finanzjament tad-dejn minn intermedjarji 
finanzjarji li jimplimentaw l-istrument 
finanzjarju tad-dejn.

Il-Faċilità ta' ekwità se tiffoka fuq fondi ta' 
kapital ta’ riskju li jipprovdu kapital ta' 
riskju u/jew mezzanin lil portafolji 
individwali ta' impriżi fi stadju bikri. Barra 
minn hekk, dawn l-impriżi jistgħu jfittxu l-
finanzjament tad-dejn minn intermedjarji 
finanzjarji li jimplimentaw l-istrument 
finanzjarju tad-dejn.

Or. en

(Ara l-Anness 1 – punt 2 – punt 2.3 – punt b – paragrafu 3 tar-Regolament Ġenerali)

Ġustifikazzjoni

Il-fondi akbar ta’ kapital tar-riskju jipprovdu investimenti sinifikanti għal ġon-negozji li 
jinsabu fi stadju bikri. L-attenzjoni trid tkun ikkonċentrata fuq il-kumpaniji u mhux fuq il-
fondi. Dan jikkumplementa lill-COSME fejn il-fondi tal-kapital tar-riskju jagħmlu 
investimenti fil-kumpaniji li jinsabu fi stadju ta’ espansjoni u tkabbir. L-investimenti fil-
kumpaniji li jinsabu fi stadju bikri, kumpaniji li jinsabu fl-istadju ta’ espansjoni u tkabbir 
jistgħu joħorġu minn fond wieħed.
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Emenda 549
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-faċilità ta’ ekwità se tappoġġja wkoll il-
proċessi tat-trasferiment tal-għarfien u 
tat-teknoloġija fl-istadji ta’ qabel il-fażi 
tal-adozzjoni tal-industrija bil-għan li jiġi 
vverifikat u, fejn ikun xieraq, jiżdied l-
impatt tat-trasferiment fuq is-suq tal-
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 550
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-faċilità se jkollha wkoll il-possibbiltà li 
tagħmel investimenti fi stadju ta' 
espansjoni u tkabbir flimkien mal-Faċilità 
ta' Ekwità għat-Tkabbir (EFG) taħt il-
Programm għall-Kompetittività tal-Impriżi 
u l-SMEs (dan jinkludi investimenti fil-
fondi ta' fondi b'bażi wiesa' ta' investituri u 
jinkludi investituri istituzzjonali u 
strateġiċi privati kif ukoll istituzzjonijiet 
finanzjarji pubbliċi u semipubbliċi.

Il-faċilità se jkollha wkoll il-possibbiltà li 
tagħmel investimenti fi stadju ta' 
espansjoni u tkabbir flimkien mal-Faċilità 
ta' Ekwità għat-Tkabbir (EFG) taħt il-
Programm għall-Kompetittività tal-Impriżi 
u l-SMEs (dan jinkludi investimenti fil-
fondi ta' fondi pubbliċi u privati b'bażi 
wiesgħa ta' investituri u jinkludi investituri 
istituzzjonali u strateġiċi privati kif ukoll 
istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi u 
semipubbliċi.

Or. en

(Ara l-Anness 1 – punt 2 – punt 2.3 – punt b – paragrafu 7 tar-Regolament Ġenerali)
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Ġustifikazzjoni

Bħal fil-COSME, huwa importanti li jiġi ċċarat li l-faċilità tal-ekwità fuq l-Orizzont 2020 
ukoll se tappoġġja l-fondi tal-fondi tas-settur privat, ħaġa li se tattira kapital addizzjonali tas-
settur privat lejn il-fondi ta’ kapital tar-riskju.

Emenda 551
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' dan tal-aħħar, l-investiment mill-
Faċilità ta' Ekwità ta' Orizzont 2020 ma 
għandux jissupera l-20 % tal-investimenti 
tal-UE għajr f'każijiet ta' fondi ta' ħafna 
stadji, fejn il-finanzjament mill-EFG u l-
faċilità ta' ekwità għar-RŻI se jiġi pprovdut 
fuq bażi pro rata, abbażi tal-politika ta' 
investiment tal-fondi. Bħall-EFG, il-
Faċilità ta' Ekwità għandha tevita l-kapital 
ta' akkwiżizzjoni jew sostituzzjoni 
intenzjonat għall-iżmantellar ta' impriża 
akkwistata. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi
li temenda l-limitu ta' 20 % fid-dawl tal-
kundizzjonijiet tas-suq li qed jinbidlu.

Fil-każ ta' dan tal-aħħar, l-investiment mill-
Faċilità ta' Ekwità ta’ Orizzont 2020 ma 
għandux jissupera t-30 % tal-investimenti 
tal-UE għajr f'każijiet ta' fondi ta' ħafna
stadji, fejn il-finanzjament mill-EFG u l-
faċilità ta’ ekwità għar-RŻI se jkun 
pprovdut fuq bażi pro rata, abbażi tal-
politika ta' investiment tal-fondi. Bħall-
EFG, il-Faċilità ta' Ekwità għandha tevita l-
kapital ta' akkwiżizzjoni jew sostituzzjoni 
intenzjonat għall-iżmantellar ta' impriża 
akkwistata. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi 
li temenda l-limitu ta' 30 % fid-dawl tal-
kundizzjonijiet tas-suq li qed jinbidlu.

Or. it

Emenda 552
Jürgen Creutzmann

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' dan tal-aħħar, l-investiment mill-
Faċilità ta' Ekwità ta' Orizzont 2020 ma 
għandux jissupera l-20 % tal-investimenti 
tal-UE għajr f'każijiet ta' fondi ta' ħafna 
stadji, fejn il-finanzjament mill-EFG u l-

Fil-każ ta' dan tal-aħħar, l-investiment mill-
Faċilità ta' Ekwità ta’ Orizzont 2020 ma 
għandux jissupera t-30 % tal-investimenti 
tal-UE għajr f'każijiet ta' fondi ta' ħafna 
stadji, fejn il-finanzjament mill-EFG u l-
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faċilità ta' ekwità għar-RŻI se jiġi pprovdut 
fuq bażi pro rata, abbażi tal-politika ta' 
investiment tal-fondi. Bħall-EFG, il-
Faċilità ta' Ekwità għandha tevita l-kapital 
ta' akkwiżizzjoni jew sostituzzjoni 
intenzjonat għall-iżmantellar ta' impriża 
akkwistata. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi 
li temenda l-limitu ta' 20 % fid-dawl tal-
kundizzjonijiet tas-suq li qed jinbidlu.

faċilità ta’ ekwità għar-RŻI se jkun 
pprovdut fuq bażi pro rata, abbażi tal-
politika ta' investiment tal-fondi. Bħall-
EFG, il-Faċilità ta' Ekwità għandha tevita l-
kapital ta' akkwiżizzjoni jew sostituzzjoni 
intenzjonat għall-iżmantellar ta' impriża 
akkwistata. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi 
li temenda l-limitu ta' 30 % fid-dawl tal-
kundizzjonijiet tas-suq li qed jinbidlu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-Faċilità ta’ Ekwità taħt l-Orizzont 2020 biex l-intrapriżi jiġu appoġġjati fl-istadju 
ta’ tkabbir tagħhom flimkien mal-Faċilità ta’ Ekwità għat-Tkabbir taħt il-Programm għall-
Kompetittività tal-Intrapriżi u l-SMEs (COSME) għandu jkun aktar flessibbli, speċjalment fir-
rigward tal-baġit sinifikament aktar baxx għall-istrumenti finanzjarji skont dan l-aħħar 
programm. 

Emenda 553
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' dan tal-aħħar, l-investiment mill-
Faċilità ta' Ekwità ta' Orizzont 2020 ma 
għandux jissupera l-20 % tal-investimenti 
tal-UE għajr f'każijiet ta' fondi ta' ħafna 
stadji, fejn il-finanzjament mill-EFG u l-
faċilità ta' ekwità għar-RŻI se jiġi pprovdut 
fuq bażi pro rata, abbażi tal-politika ta' 
investiment tal-fondi. Bħall-EFG, il-
Faċilità ta' Ekwità għandha tevita l-kapital 
ta' akkwiżizzjoni jew sostituzzjoni 
intenzjonat għall-iżmantellar ta' impriża 
akkwistata. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi 
li temenda l-limitu ta' 20 % fid-dawl tal-
kundizzjonijiet tas-suq li qed jinbidlu.

Fil-każ ta' dan tal-aħħar, l-investiment mill-
Faċilità ta' Ekwità ta' Orizzont 2020 ma 
għandux jissupera l-20 % tal-investimenti 
tal-UE għajr f'każijiet ta' fondi ta' ħafna 
stadji, fejn il-finanzjament mill-EFG u l-
faċilità ta' ekwità għar-RŻI se jiġi pprovdut 
fuq bażi pro rata, abbażi tal-politika ta'
investiment tal-fondi. Bħall-EFG, il-
Faċilità ta' Ekwità għandha tevita l-kapital 
ta' akkwiżizzjoni jew sostituzzjoni 
intenzjonat għall-iżmantellar ta' impriża 
akkwistata. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi 
li tbaxxi l-limitu ta' 20 % fid-dawl tal-
kundizzjonijiet tas-suq li qed jinbidlu.

Or. en
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Emenda 554
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' dan tal-aħħar, l-investiment mill-
Faċilità ta' Ekwità ta' Orizzont 2020 ma 
għandux jissupera l-20 % tal-investimenti 
tal-UE għajr f'każijiet ta' fondi ta' ħafna 
stadji, fejn il-finanzjament mill-EFG u l-
faċilità ta' ekwità għar-RŻI se jiġi pprovdut 
fuq bażi pro rata, abbażi tal-politika ta' 
investiment tal-fondi. Bħall-EFG, il-
Faċilità ta' Ekwità għandha tevita l-kapital 
ta' akkwiżizzjoni jew sostituzzjoni 
intenzjonat għall-iżmantellar ta' impriża 
akkwistata. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi 
li temenda l-limitu ta' 20 % fid-dawl tal-
kundizzjonijiet tas-suq li qed jinbidlu.

Fil-każ ta' dan tal-aħħar, l-investiment mill-
Faċilità ta' Ekwità ta’ Orizzont 2020 ma 
għandux jissupera t-30 % tal-investimenti 
tal-UE għajr f'każijiet ta' fondi ta' ħafna 
stadji, fejn il-finanzjament mill-EFG u l-
faċilità ta’ ekwità għar-RŻI se jkun 
pprovdut fuq bażi pro rata, abbażi tal-
politika ta' investiment tal-fondi. Bħall-
EFG, il-Faċilità ta' Ekwità għandha tevita l-
kapital ta' akkwiżizzjoni jew sostituzzjoni 
intenzjonat għall-iżmantellar ta' impriża 
akkwistata. Il-Kummissjoni tista' tiddeċiedi 
li temenda l-limitu ta' 20 % fid-dawl tal-
kundizzjonijiet tas-suq li qed jinbidlu.

Or. en

Emenda 555
Jürgen Creutzmann

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 2 – punt 2.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-implimentazzjoni taż-żewġ faċilitajiet se 
tkun ddelegata lill-Grupp tal-Bank 
Ewropew tal-Investiment (EIB, EIF) 
u/jew lil istituzzjonijiet finanzjarji, li 
jistgħu jiġu fdati bl-implimentazzjoni tal-
istrumenti finanzjarji li huma konformi 
mar-Regolament Finanzjarju. Fid-disinn 
u l-implimentazzjoni tagħhom se jiġu 
allinjati mad-dispożizzjonijiet ġenerali 
għal strumenti finanzjarji stabbiliti fir-
Regolament Finanzjarju u b'aktar 

Il-Faċilità ta’ Ekwità tal-Orizzont 2020 
għandha tiġi implimentata bħala tieqa ta' 
strument finanzjarju uniku ta’ ekwità tal-
Unjoni li jkun jappoġġja t-tkabbir u r-
R&Ż tal-intrapriżi tal-Unjoni minn stadju 
bikri (inklużi dawk li għadhom fil-
konċepiment tagħhom) sa l-istadji ta’ 
tkabbir u jkun appoġġjat finanzjarjament 
mill-Orizzont 2020 u l-Programm għall-
Komptetittività tal-Intrapriżi u l-SMEs 
(COSME).
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rekwiżiti operattivi speċifiċi biex jiġu 
stabbiliti fil-gwida tal-Kummissjoni.

Il-Faċilità ta' Ekwità tal-Orizzont 2020 
għandha tuża l-istess mekkaniżmu ta' 
twettiq bħall-Faċilità ta’ Ekwità għat-
Tkabbir (EFG) li għandu jiġi stabbilit taħt 
il-COSME.
L-appoġġ mill-Faċilità ta' Ekwità tal-
Orizzont 2020 għandha tkun fis-sura ta’ 
wieħed mill-investimenti li ġejjin:
(a) direttament mill-Fond Ewropew tal-
Investiment (FEI) jew entitajiet oħrajn 
fdati bl-implimentazzjoni f’isem il-
Kummissjoni; jew
(b) minn fondi ta’ fondi jew vetturi tal-
investiment pubbliċi u privati li jinvestu 
b’mod transkonfinali stabbiliti mill-FEI 
jew entitajiet oħra fdati bl-
implimentazzjoni f’isem il-Kummissjoni 
flimkien ma’ investituri privati u/jew 
istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi.

Or. en

(Ara COSME Anness II)

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet dettaljati għall-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji bħala tieqa ta’ 
strument uniku flimkien mal-COSME għandhom jiġu speċifikati u allinjati mad-diċitura li 
hemm fil-COSME (Anness II kif emendat).

Emenda 556
Jürgen Creutzmann

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Faċilità ta’ Garanzija tal-Orizzont 2020 
għandha titħaddem mill-EIF jew entitajiet 
oħra fdati bl-implimentazzjoni f’isem il-
Kummissjoni. Il-faċilità għandha 
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tipprovdi:
(a) kontrogaranziji u arranġamenti oħra 
li jikkondividu r-riskju għal skemi ta’ 
garanzija;
(b) garanziji diretti u arranġamenti 
oħrajn li jikkondividu r-riskju għal 
kwalunkwe intermedjarju finanzjarju 
ieħor li jissodisfa l-kriterji ta’ eliġibbiltà;
Il-Faċilità ta’ Garanzija tal-Orizzont 2020 
għandu jiġi implimentat bħala parti minn 
strument finanzjarju uniku tal-UE għad-
dejn għat-tkabbir u r-R&Ż tal-intrapriżi 
tal-UE, bl-użu tal-istess mekkaniżmu ta' 
twettiq bħall-Faċilità ta' Garanzija tas-
Self (LGF) tal-COSME. Il-Faċilità ta' 
Garanzija għandha tkun miftuħa għall-
intermedjarji nazzjonali li jipprovdu 
selfiet direttament jew indirettament.
Il-Faċilità ta’ Garanzija għandha 
tikkonsisti f'dan li ġej:
(a) finanzjar tad-dejn permezz ta’ 
garanziji tas-self, inklużi selfiet 
subordinati jew parteċipattivi, jew kiri fit-
tul;
(b) sekuritizzazzjoni tal-portafolji tal-
finanzjament tad-dejn skont arranġamenti 
xierqa mal-istituzzzjonijiet speċifikati 
dwar il-kondiviżjoni tar-riskju. 

Or. en

(Ara COSME Anness II)

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet dettaljati għall-implimentazzjoni tal-istrumenti finanzjarji bħala tieqa ta’ 
strument uniku flimkien mal-COSME għandhom jiġu speċifikati u allinjati mad-diċitura li 
hemm fil-COSME (Anness II kif emendat).

Emenda 557
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 2 – punt 2.3 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tal-anqas terz mill-baġit tal-istrumenti 
finanzjarji tal-UE tal-Orizzont 2020 se 
jiġu utilizzati favur l-SMEs, permezz tal-
Faċilità ta' Ekwità u t-tieqa tal-SMEs tal-
Faċilità tad-Dejn.

Or. en

Emenda 558
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 2 – punt 2.3 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tal-anqas terz mill-baġit tal-istrumenti 
finanzjarji tal-UE tal-Orizzont 2020 se 
jiġu allokati għall-enerġija rinnovabbli u 
għal proġetti li jirrigwardaw l-effiċjenza 
enerġetika tal-utent aħħari.

Or. en

Emenda 559
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – parti 2 – punt 3 – punt 3.1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.1. L-integrazzjoni tal-appoġġ lejn l-
SMEs

3.1. L-integrazzjoni tal-appoġġ lejn l-
SMEs permezz ta’ strument iddedikat 
għall-SMEs

Or. en
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Emenda 560
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-SMEs se jkunu appoġġati tul l-Orizzont 
2020. Għal dan il-għan strument iddedikat 
għall-SMEs huwa mmirat għat-tipi kollha 
ta’ SMEs innovattivi li juru ambizzjoni
b'saħħitha li jiżviluppaw, jikbru u 
jinternazzjonalizzaw ruħhom. Dan għandu 
jkun ipprovdut lit-tipi kollha ta’ 
innovazzjoni, inklużi l-innovazzjonijiet 
mhux teknoloġiċi u ta’ servizz. L-objettiv 
huwa li dan jgħin biex jimtela d-distakk fil-
finanzjament għar-riċerka u innovazzjoni 
ta’ stadju bikri b’riskju għoli, jistimula l-
innovazzjonijiet rivoluzzjonarji u jżid il-
kummerċjalizzazzjoni fis-settur privat tar-
riżultati ta’ riċerka.

Sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-SMEs 
fir-riċerka u l-innovazzjoni, għandu jiġi 
stabbilit u mħaddem strument iddedikat 
għall-SMEs li jkun jipprovdi appoġġ fi 
stadji u servizzi assoċjati, iffinanzjati 
minn tal-anqas 10% tal-baġit tal-Orizzont 
2020, skont struttura ta’ ġestjoni unika, 
b’reġim amministrattiv ħafif u punt ta’ 
dħul uniku. Huwa għandu jiġi mmirat 
għat-tipi kollha ta’ SMEs innovattivi li juru 
ambizzjoni qawwija li jiżviluppaw, jikbru 
u/jew jinternazzjonalizzaw ruħhom. Dan 
għandu jkun ipprovdut lit-tipi kollha ta’ 
innovazzjoni, inklużi l-innovazzjonijiet 
mhux teknoloġiċi u ta’ servizz. L-objettiv 
huwa li dan jgħin biex jimtela d-distakk fil-
finanzjament għar-riċerka u innovazzjoni 
ta’ stadju bikri b’riskju għoli, jistimula l-
innovazzjonijiet rivoluzzjonarji u jżid il-
kummerċjalizzazzjoni fis-settur privat tar-
riżultati ta’ riċerka.

Or. en

Emenda 561
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-SMEs se jkunu appoġġati tul l-Orizzont 
2020. Għal dan il-għan strument iddedikat 
għall-SMEs huwa mmirat għat-tipi kollha 

L-SMEs se jkunu appoġġati tul l-Orizzont 
2020. Għal dan il-għan strument iddedikat 
għall-SMEs huwa mmirat għat-tipi kollha 
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ta’ SMEs innovattivi li juru ambizzjoni 
b'saħħitha li jiżviluppaw, jikbru u 
jinternazzjonalizzaw ruħhom. Dan għandu 
jkun ipprovdut lit-tipi kollha ta’ 
innovazzjoni, inklużi l-innovazzjonijiet 
mhux teknoloġiċi u ta’ servizz. L-objettiv 
huwa li dan jgħin biex jimtela d-distakk fil-
finanzjament għar-riċerka u innovazzjoni 
ta’ stadju bikri b’riskju għoli, jistimula l-
innovazzjonijiet rivoluzzjonarji u jżid il-
kummerċjalizzazzjoni fis-settur privat tar-
riżultati ta’ riċerka.

ta’ SMEs innovattivi li juru ambizzjoni 
qawwija li jiżviluppaw, jikbru u 
jinternazzjonalizzaw ruħhom. Dan għandu 
jkun ipprovdut lit-tipi kollha ta’ 
innovazzjoni, inklużi l-innovazzjonijiet 
mhux teknoloġiċi u ta’ servizz. L-objettiv 
huwa li dan jgħin biex jimtela d-distakk fil-
finanzjament għar-riċerka u innovazzjoni 
ta’ stadju bikri b’riskju għoli, jistimula l-
innovazzjonijiet rivoluzzjonarji u jżid il-
kummerċjalizzazzjoni fis-settur privat tar-
riżultati ta’ riċerka.

Il-parteċipazzjoni b’suċċess fl-istrument 
tal-SMEs għandha tikkostitwixxi tikketta 
ta’ kwalità għall-parteċipanti tal-SMEs li 
tiffaċilita l-aċċess għall-akkwist pubbliku.

Or. en

Emenda 562
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-SMEs se jkunu appoġġati tul l-Orizzont 
2020. Għal dan il-għan strument iddedikat 
għall-SMEs huwa mmirat għat-tipi kollha 
ta’ SMEs innovattivi li juru ambizzjoni 
b'saħħitha li jiżviluppaw, jikbru u 
jinternazzjonalizzaw ruħhom. Dan għandu 
jkun ipprovdut lit-tipi kollha ta’ 
innovazzjoni, inklużi l-innovazzjonijiet 
mhux teknoloġiċi u ta’ servizz. L-objettiv 
huwa li dan jgħin biex jimtela d-distakk fil-
finanzjament għar-riċerka u innovazzjoni 
ta’ stadju bikri b’riskju għoli, jistimula l-
innovazzjonijiet rivoluzzjonarji u jżid il-
kummerċjalizzazzjoni fis-settur privat tar-
riżultati ta’ riċerka.

L-SMEs se jkunu appoġġati tul l-Orizzont 
2020. Għal dan il-għan strument iddedikat 
għall-SMEs huwa mmirat għat-tipi kollha 
ta’ innovazzjoni fl-SMEs li juru 
ambizzjoni qawwuha li jiżviluppaw, jikbru 
u jinternazzjonalizzaw ruħhom. Dan 
għandu jkun ipprovdut lit-tipi kollha ta’ 
innovazzjoni, inklużi l-innovazzjonijiet 
mhux teknoloġiċi u ta’ servizz. L-objettiv 
huwa li dan jgħin biex jimtela d-distakk fil-
finanzjament għar-riċerka u innovazzjoni 
ta’ stadju bikri b’riskju għoli, jistimula l-
innovazzjonijiet rivoluzzjonarji u jżid il-
kummerċjalizzazzjoni fis-settur privat tar-
riżultati ta’ riċerka.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jista’ jkun diffiċli li wieħed jiddefinixxi “SMEs innovattivi”.

Emenda 563
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – paragrafu 3.1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrument iddedikat għall-SMEs 
għandu jiġi mmaniġġjat b’mod ċentrali 
bil-għan li tiġi żgurata l-applikazzjoni 
koerenti tar-regoli u l-viżibilità tal-
istrument, u b’hekk tiġi ffaċilitata l-
parteċipazzjoni tal-SMEs.

Or. en

Emenda 564
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isfidi tas-soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti 
u industrijali kollha għandhom japplikaw 
l-istrument iddedikat għall-SMEs u 
jallokaw ammont għalih.

L-Istrument iddedikat għall-SMEs 
għandu jiġi implimentat fl-oqsma 
identifikati fi ħdan l-objettiv speċifiku
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" spjegat fil-Punt 1 tal-Parti II 
tal-Anness I u f’kull wieħed mill-objettivi 
speċifiċi skont il-prijorità “Sfidi tas-
soċjetà” spjegati fil-Punti 1 sa 6 tal-
Parti III.

Or. en
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Emenda 565
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isfidi tas-soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti 
u industrijali kollha għandhom japplikaw 
l-istrument iddedikat għall-SMEs u 
jallokaw ammont għalih.

L-istrument iddedikat għall-SMEs 
għandu jkun relatat tematikament mal-
objettiv speċifiku “Tmexxija fit-teknoloġiji
abilitanti u industrijali" u kull wieħed mill-
objettivi speċifiċi taħt il-prijorità “Sfidi 
tas-Soċjetà”.

Or. en

Emenda 566
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isfidi tas-soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti 
u industrijali kollha għandhom japplikaw l-
istrument iddedikat għall-SMEs u jallokaw 
ammont għalih.

L-isfidi tas-soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti 
u industrijali kollha għandhom japplikaw l-
istrument iddedikat għall-SMEs u jallokaw 
ammont ta’ madwar 10% għalih.

Or. en

Emenda 567
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrument iddedikat għall-SMEs 
għandu jiġi mmaniġġjat b’mod ċentrali 
bil-għan li tiġi żgurata l-applikazzjoni 
koerenti tar-regoli, il-viżibilità tal-
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Istrument u punt ta’ dħul uniku, u b’hekk 
tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni tal-SMEs.

Or. en

Emenda 568
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-SMEs biss għandhom ikunu permessi li 
japplikaw għall-finanzjament u appoġġ. 
Dawn jistgħu jiffurmaw kollaborazzjonijiet 
skont il-ħtiġijiet tagħhom, inkluż għas-
sottokuntrattar tax-xogħol ta’ riċerka u 
żvilupp. Il-proġetti għandhom ikunu ta’ 
interess ċar u ta’ benefiċċju potenzjali lill-
SMEs u ikollhom dimensjoni distinta 
Ewropea.

L-SMEs biss għandhom ikunu permessi li 
japplikaw għall-finanzjament u appoġġ. 
Dawn jistgħu jiffurmaw kollaborazzjonijiet 
ma’ dawk lokali jew Ewropej li jwettqu r-
RŻ skont il-ħtiġijiet tagħhom, inkluż għas-
sottokuntrattar tax-xogħol ta’ riċerka u 
żvilupp. Il-proġetti għandhom ikunu ta’ 
interess ċar u ta’ benefiċċju potenzjali lill-
SMEs u ikollhom dimensjoni distinta 
Ewropea.

Or. en

Emenda 569
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrument tal-SME għandu jkopri l-
oqsma kollha ta’ xjenza, teknoloġija u 
innovazzjoni f’approċċ minn isfel għal fuq 
fi ħdan l-isfida tas-soċjetà kkonċernata jew 
teknoloġija abilitanti sabiex jitħalla spazju 
suffiċjenti għat-tipi kollha ta’ ideat 
promettenti, notevolment proġetti 
trasversali u interdixxiplinari, li għandhom 
ikunu ffinanzjati.

L-istrument tal-SME għandu jkopri l-
oqsma kollha ta’ xjenza, teknoloġija u 
innovazzjoni f’approċċ minn isfel għal fuq 
b’sejħiet miftuħa (l-ebda suġġetti ddefiniti 
qabel tas-sejħiet) fi ħdan l-isfida tas-
soċjetà kkonċernata jew teknoloġija 
abilitanti sabiex jitħalla spazju suffiċjenti 
għat-tipi kollha ta’ ideat promettenti, 
notevolment proġetti trasversali u 
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interdixxiplinari, li għandhom ikunu 
ffinanzjati.

Or. en

Emenda 570
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istrument tal-SMEs jista’ wkoll iservi 
ta’ strument għall-akkwist 
prekummerċjali jew l-akkwist ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi għall-ħtieġa 
komuni identifikata minn fuq għal isfel 
speċifikata tal-akkwirenti pubbliċi tal-UE 
fl-Ewropa.

Or. en

Emenda 571
Amalia Sartori

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 5 – inċiż 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u żvilupp għandhom ikun 
appoġġati minn attenzjoni partikolari fuq 
attivitajiet ta’ dimostrazzjoni (ittestjar, 
prototip, studji ta’ skalar ‘il fuq, disinn, 
proċessi innovattivi ta’ pilotaġġ, prodotti u 
servizzi, verifika tal-prestazzjoni, eċċ). 
replika tas-suq.

Il-medda sħiħa tal-attivitajiet ta’ riċerka, 
żvilupp u innovazzjoni għandhom ikun 
appoġġati minn attenzjoni partikolari fuq 
attivitajiet ta’ dimostrazzjoni (ittestjar, 
prototip, studji ta’ skalar ‘il fuq, disinn, 
proċessi innovattivi ta’ pilotaġġ, prodotti u 
servizzi, verifika tal-prestazzjoni, eċċ). 
replika tas-suq.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-użu ta’ “vawċer tal-innovazzjoni” għall-fażijiet kollha huwa qarrieqi u għandu jiġi evitat. 
Dan it-terminu tekniku jiddeskrivi proċedura speċjali ta’ għoti u ħlas għal ċerti servizzi ta’ 
appoġġ għall-innovazzjoni. Fil-waqt li l-fażi 1 tal-istrument tal-SMEs jista’ jitqies “vawċer 
tal-innovazzjoni” (appoġġ b’somma fissa) il-fażi 2 tidher ċarament li mhijiex.

Emenda 572
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 5 – inċiż 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-fażi mhux se tipprovdi finanzjament 
dirett għajr attivitajiet ta’appoġġ, iżda 
timmira għall-iffaċilitar tal-aċċess għall-
kapital privat u ambjenti miftuħa għall-
innovazzjoni. Ir-rabtiet mal-istrumenti 
finanzjarji (ara l-Parti II, Taqsima 2. ta’ 
dan l-Anness) huma previsti, pereżempju 
billi tingħata prijorità lil SMEs, li lestew 
b'suċċess il-fażi 1 u/jew 2 fi ħdan il-volum 
separat ta’ riżorsi finanzjarji. L-SMEs 
għandhom ukoll jibbenefikaw minn miżuri 
ta’ appoġġ bħan-netwerking, taħriġ, 
ikkowċjar u parir. Barra minn hekk, din il-
parti tista’ torbot ma' miżuri li 
jippromwovu l-preakkwist kummerċjali u 
l-akkwist ta’ soluzzjonijiet innovattivi.

Din il-fażi mhux se tipprovdi finanzjament 
dirett għajr attivitajiet ta’appoġġ, iżda 
timmira għall-iffaċilitar tal-aċċess għall-
kapital privat u ambjenti miftuħa għall-
innovazzjoni. Ir-rabtiet mal-istrumenti 
finanzjarji (ara l-Parti II, Taqsima 2 
“Aċċess Għal Finanzjament ta’ Riskju” ta’ 
dan l-Anness) huma previsti, pereżempju 
billi tingħata prijorità lil SMEs, li lestew 
b'suċċess il-fażi 1 u/jew 2 fi ħdan il-volum 
separat ta’ riżorsi finanzjarji pprovduti 
permezz tal-Bank Ewropew tal-
Investiment u l-Fond Ewropew tal-
Investiment. L-SMEs għandhom ukoll 
jibbenefikaw minn miżuri ta’ appoġġ bħan-
netwerking, taħriġ, ikkowċjar u parir. Barra 
minn hekk, din il-parti tista’ torbot ma' 
miżuri li jippromwovu l-preakkwist 
kummerċjali u l-akkwist ta’ soluzzjonijiet 
innovattivi.

Or. en

Emenda 573
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 5 – inċiż 3 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrument tal-SMEs jista’ wkoll jintuża 
biex jiġi pprovdut finanzjament għad-ditti 
mikro, żgħar u ta’ daqs medju li huma 
nieqsa mir-riżorsi umani u finanzjarji 
biex jidħlu għar-riskji tekniċi li jirriżultaw 
mir-riċerka applikata, permezz ta' 
istituzzjonijiet Ewropej tar-riċerka 
applikata, li se jikkooperaw ma' ditti 
individwali fuq proġetti ta' riċerka 
applikata li jkun sar qbil dwarhom b'mod 
konġunt, filwaqt li jieħdu fuqhom l-
ispejjżż u r-riskji ta’ dik ir-riċerka, abbażi 
ta’ impenn vinkolanti li jsir użu 
industrijali tar-riżultati miksuba. F’tali 
każijiet, il-pieni se jitħallsu jekk ditta 
tonqos milli tikkonforma mal-impett 
industrijali u, possibilment, id-drittijiet se 
jitħallsu mid-ditta li jkollha d-drittijiet tal-
isfruttar industrijali. 

Or. it

Emenda 574
Amalia Sartori

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni, implimentazzjoni u 
monitoraġġ uniformi tal-istrument tal-SME 
tul l-Orizzont 2020 se jiżguraw aċċess faċli 
għall-SMEs. B'dipendenza fuq netwerks 
ezistenti ta’appoġġ għall-SMEs, għandha 
tiġi stabbilita skema ta' konsulenza għall-
SMEs benefiċjarji sabiex jitħaffef l-impatt 
mill-appoġġ ipprovdut.

Il-promozzjoni, implimentazzjoni u 
monitoraġġ uniformi tal-istrument tal-SME 
tul l-Orizzont 2020 se jiżguraw aċċess faċli 
għall-SMEs. Bil-għan li jipprovdi punt ta’ 
dħul uniku għall-SMEs, l-istrument tal-
SMEs għandu jiġi implimentat minn korp 
uniku bħalma hi aġenzija eżekuttiva 
speċjalizzata. B'dipendenza fuq netwerks 
ezistenti ta’appoġġ għall-SMEs, għandha 
tiġi stabbilita skema ta' konsulenza għall-
SMEs benefiċjarji sabiex jitħaffef l-impatt 
mill-appoġġ ipprovdut.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isfidi differenti tas-soċjetà u l-oqsma tat-teknoloġija se jkollhom korpi differenti ta’ 
governanza. Korp uniku li jkun jimplimenta l-istrument tal-SMEs għal sfidi differenti tas-
soċjetà se jiżgura l-koerenza u l-punt ta’ dħul uniku għall-SMEs. Bħala eżempju, korp uniku 
ikun f’pożizzjoni aħjar biex jikkoordina l-iskadenzi għas-sejħiet relatati mal-istrument tal-
SMEs fil-partijiet differenti tal-Orizzont 2020 u biex jiġu evitati punti ta’ ammont kbir ta’ 
xogħol fil-proċeduri amministrattivi li jwasslu għal dewmien fil-ħruġ tal-ftehimiet ta’ għoti 
għall-SMEs.

Emenda 575
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni, implimentazzjoni u 
monitoraġġ uniformi tal-istrument tal-SME 
tul l-Orizzont 2020 se jiżguraw aċċess faċli 
għall-SMEs. B'dipendenza fuq netwerks 
ezistenti ta’appoġġ għall-SMEs, għandha 
tiġi stabbilita skema ta' konsulenza għall-
SMEs benefiċjarji sabiex jitħaffef l-impatt 
mill-appoġġ ipprovdut.

Il-promozzjoni, implimentazzjoni u 
monitoraġġ uniformi tal-istrument tal-SME 
tul l-Orizzont 2020 permezz ta’ struttura 
amministrattiva unika se jiżguraw aċċess 
faċli għall-SMEs. B'dipendenza fuq 
netwerks ezistenti ta’appoġġ għall-SMEs u 
fornituri oħra ta’ servizzi għall-
innovazzjoni u għandha tiġi stabbilita 
skema ta' konsulenza għall-SMEs 
benefiċjarji sabiex jitħaffef l-impatt mill-
appoġġ ipprovdut.

Or. en

Emenda 576
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-promozzjoni, implimentazzjoni u 
monitoraġġ uniformi tal-istrument tal-SME 

Il-promozzjoni, implimentazzjoni u 
monitoraġġ uniformi tal-istrument tal-SME 
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tul l-Orizzont 2020 se jiżguraw aċċess faċli 
għall-SMEs. B'dipendenza fuq netwerks 
ezistenti ta’appoġġ għall-SMEs, għandha 
tiġi stabbilita skema ta' konsulenza għall-
SMEs benefiċjarji sabiex jitħaffef l-impatt 
mill-appoġġ ipprovdut.

tul l-Orizzont 2020 se jiżguraw aċċess faċli 
għall-SMEs. B'dipendenza fuq netwerks 
ezistenti ta’appoġġ għall-SMEs, bħalma 
hu Netwerk Ewropa għall-Intrapriża, 
għandha tiġi stabbilita skema ta' 
konsulenza għall-SMEs benefiċjarji sabiex 
jitħaffef l-impatt mill-appoġġ ipprovdut.

Or. en

Emenda 577
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.1 – punt 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se tiġi implimentata struttura ta’ appoġġ 
reġjonali deċentralizzata biex 
timmaniġġja l-Programm Konġunt 
Eurostars.

Or. en

Emenda 578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet li jassistu l-implimentazzjoni 
u l-ikkumplimentar tal-miżuri speċifiċi tal-
SMEs tul l-Orizzont 2020 għandhom ikunu 
appoġġati, notevolment sabiex isaħħu l-
kapaċità ta’ innovazzjoni tal-SMEs. L-
attivitajiet jistgħu jinkludu it-tkattir tal-
kuxjenza, informazzjoni u disseminazzjoni, 
attivitajiet ta' taħriġ u mobbiltà , 
netwerking u skambju tal-aħjar prattiki, 
żvilupp ta' mekkaniżmi u servizzi ta’ 
appoġġ għall-innovazzjoni ta' kwalità 

L-attivitajiet li jassistu l-implimentazzjoni 
u l-ikkumplimentar tal-miżuri speċifiċi tal-
SMEs tul l-Orizzont 2020 għandhom ikunu 
appoġġati, notevolment sabiex isaħħu l-
kapaċità ta’ innovazzjoni tal-SMEs. L-
attivitajiet jistgħu jinkludu it-tkattir tal-
kuxjenza, informazzjoni u disseminazzjoni, 
attivitajiet ta' taħriġ u mobbiltà , 
netwerking u skambju tal-aħjar prattiki, 
żvilupp ta' mekkaniżmi u servizzi ta’ 
appoġġ għall-innovazzjoni ta' kwalità 
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għolja b'valur miżjud b'saħħtu mill-Unjoni 
għall-SMEs (pereżempju, ġestjoni tal-
proprjetà intellettwali u l-innovazzjoni, it-
trasferiment tal-għarfien, l-użu innovattiv 
tal-ICT u l-ħiliet elettroniċi fl-SMEs), kif 
ukoll assistenza lill-SMEs biex 
jikkonnettjaw mal-imsieħba ta’ riċerka u 
innovazzjoni madwar l-Unjoni, li 
jippermettulhom li jiġbdu lejhom it-
teknoloġija u jiżviluppaw il-kapaċità 
tagħhom ta’ innovazzjoni. 
Organizzazzjonijiet intermedjarji li 
jirrappreżentaw gruppi ta' SMEs 
innovattivi għandhom jiġu mistiedna 
jwettqu attivitajiet transreġjonali u 
transsettorjali ta' innovazzjoni mal-SMEs li 
għandhom kompetenzi reċiproki ta' 
rinfurzar, sabiex jiżviluppaw ktajjen ġodda 
ta' valur industrijali.

għolja b'valur miżjud b'saħħtu mill-Unjoni 
għall-SMEs (pereżempju, ġestjoni tal-
proprjetà intellettwali u l-innovazzjoni, it-
trasferiment tal-għarfien, l-użu innovattiv 
tal-ICT u l-ħiliet elettroniċi fl-SMEs), kif 
ukoll assistenza lill-SMEs biex 
jikkonnettjaw mal-imsieħba ta’ riċerka u 
innovazzjoni madwar l-Unjoni, li 
jippermettulhom li jiġbdu lejhom it-
teknoloġija u jiżviluppaw il-kapaċità 
tagħhom ta’ innovazzjoni. 
Organizzazzjonijiet intermedjarji li 
jirrappreżentaw gruppi ta' SMEs 
innovattivi jew servizzi ta’ appoġġ 
reġjonali għall-SMEs għandhom jiġu 
mistiedna jwettqu attivitajiet transreġjonali 
u transsettorjali ta' innovazzjoni mal-SMEs 
li għandhom kompetenzi reċiproki ta' 
rinfurzar, sabiex jiżviluppaw ktajjen ġodda 
ta' valur industrijali.

Or. en

Emenda 579
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet li jassistu l-implimentazzjoni 
u l-ikkumplimentar tal-miżuri speċifiċi tal-
SMEs tul l-Orizzont 2020 għandhom ikunu 
appoġġati, notevolment sabiex isaħħu l-
kapaċità ta’ innovazzjoni tal-SMEs. L-
attivitajiet jistgħu jinkludu it-tkattir tal-
kuxjenza, informazzjoni u disseminazzjoni, 
attivitajiet ta' taħriġ u mobbiltà , 
netwerking u skambju tal-aħjar prattiki, 
żvilupp ta' mekkaniżmi u servizzi ta’ 
appoġġ għall-innovazzjoni ta' kwalità 
għolja b'valur miżjud b'saħħtu mill-Unjoni 
għall-SMEs (pereżempju, ġestjoni tal-
proprjetà intellettwali u l-innovazzjoni, it-
trasferiment tal-għarfien, l-użu innovattiv 

L-attivitajiet li jassistu l-implimentazzjoni 
u l-ikkumplimentar tal-miżuri speċifiċi tal-
SMEs tul l-Orizzont 2020 għandhom ikunu 
appoġġati, notevolment sabiex isaħħu l-
kapaċità ta’ innovazzjoni tal-SMEs. L-
attivitajiet jistgħu jinkludu it-tkattir tal-
kuxjenza, informazzjoni u disseminazzjoni, 
attivitajiet ta' taħriġ u mobbiltà , 
netwerking u skambju tal-aħjar prattiki, 
aċċess għar-riżultati tar-riċerka, żvilupp 
ta' mekkaniżmi u servizzi ta’ appoġġ għall-
innovazzjoni ta' kwalità għolja b'valur 
miżjud b'saħħtu mill-Unjoni għall-SMEs 
(pereżempju, ġestjoni tal-proprjetà 
intellettwali u l-innovazzjoni, it-
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tal-ICT u l-ħiliet elettroniċi fl-SMEs), kif 
ukoll assistenza lill-SMEs biex 
jikkonnettjaw mal-imsieħba ta’ riċerka u 
innovazzjoni madwar l-Unjoni, li 
jippermettulhom li jiġbdu lejhom it-
teknoloġija u jiżviluppaw il-kapaċità 
tagħhom ta’ innovazzjoni. 
Organizzazzjonijiet intermedjarji li 
jirrappreżentaw gruppi ta' SMEs 
innovattivi għandhom jiġu mistiedna 
jwettqu attivitajiet transreġjonali u 
transsettorjali ta' innovazzjoni mal-SMEs li 
għandhom kompetenzi reċiproki ta' 
rinfurzar, sabiex jiżviluppaw ktajjen ġodda 
ta' valur industrijali.

trasferiment tal-għarfien, l-użu innovattiv 
tal-ICT u l-ħiliet elettroniċi fl-SMEs), kif 
ukoll assistenza lill-SMEs biex 
jikkonnettjaw mal-imsieħba ta’ riċerka u 
innovazzjoni madwar l-Unjoni, li 
jippermettulhom li jiġbdu lejhom it-
teknoloġija u jiżviluppaw il-kapaċità 
tagħhom ta’ innovazzjoni u l-kapaċità 
tagħhom li jinkorporaw innovazzjonijiet u 
jittrasformaw ir-riżultati tar-riċerka fi 
prodotti, proċessi u servizzi innovattivi. 
Organizzazzjonijiet intermedjarji li 
jirrappreżentaw gruppi ta' SMEs 
innovattivi għandhom jiġu mistiedna 
jwettqu attivitajiet transreġjonali u 
transsettorjali ta' innovazzjoni mal-SMEs li 
għandhom kompetenzi reċiproki ta' 
rinfurzar, sabiex jiżviluppaw ktajjen ġodda 
ta' valur industrijali.

Or. en

Emenda 580
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, il-parteċipazzjoni 
mtejba tal-SMEs fil-governanza tal-
programme b'mod partikolari l-
parteċipazzjoni fl-iffissar ta' aġendi tar-
riċerka u l-implimentazzjoni tas-sħubijiet 
pubbliċi privati għandhom jiġu promossi 
fl-Orizzont 2020 kollu kemm hu.

Or. en

Emenda 581
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'mod partikolari hemm il-ħtieġa li jiġu 
żviluppati għodod ġodda ta’ informazzjoni 
u trasparenza rigward id-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali ħalli l-SMEs (kif 
ukoll il-korpi tar-riċerka pubblika) jistgħu 
jidħlu għar-riċerka, l-isfruttar tal-
invenzjonijiet, l-akkwist tad-drittijiet tal-
proprjetà industrijali u l-isfruttament tas-
sejbiet tar-riċerka fl-għarfien sħiħ tal-
fatti. Il-miżuri li jridu jittieħdu biex 
tissaħħaħ il-kapaċità tal-SMEs ħalli 
jkunu innovattivi u jkunu jistgħu jwettqu 
parti sħiħa fir-riċerka jinkludu l-
introduzzjoni ta’ regoli li jġibu aktar 
trasparenza fid-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali u l-portafolji tal-prezzijiet, l-
iżvilupp fil-livell Ewropew ta' metodi ta' 
kif tiġi vvalutata l-kwalità tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali u l-istabbiliment ta’ 
punti ta’ riferiment komuni biex jiġu 
ffaċilitati t-tranżazzjonijiet li jinvolvu l-
privattivi. 

Or. fr

Emenda 582
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sinerġiji mal-politika ta’ koeżjoni tal-UE 
se jiġu segwiti fil-kuntest tal-istrateġiji 
nazzjonali u reġjonali ta’ innovazzjoni 
għall-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti.

Is-sinerġiji mal-politika ta’ koeżjoni tal-UE 
se jiġu segwiti fil-kuntest tal-istrateġiji 
nazzjonali u reġjonali ta’ innovazzjoni 
għall-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti. Dawn 
is-sinerġiji jistgħu wkoll jibnu fuq l-
esperjenza nazzjonali u reġjonali minn 
isfel għal fuq tal-Eureka u l-Eurostars fl-
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appoġġ lill-attivitajiet ta’ innovazzjoni u 
riċerka tal-SMEs, li l-finanzjament ta’ 
koeżjon jkun jista’ jappoġġja billi l-
finanzjament tas-sħab lokali fil-proġetti 
mmarkati Eureka jsir prijorità għall-
Awtoritajiet tal-Ġestjoni.

Or. en

Emenda 583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ għall-innovazzjoni mmexxija mis-
suq bl-għan li tiżdied il-kapaċità għall-
innovazzjoni tal-impriżi billi jittejbu il-
kundizzjonijiet ta' qafas għall-innovazzjoni 
kif ukoll billi jiġu indirizzati l-ostakli 
speċifiċi li jipprevjenu t-tkabbir ta' 
kumpaniji innovattivi, partikolarment l-
SMEs u l-impriżi ta' daqs intermedju 
b’potenzjal għal tkabbir rapidu. Appoġġ 
speċjalizzat għall-innovazzjoni 
(pereżempju sfruttar tal-Proprjetà 
Intellettwali, netwerks ta' akkwirenti, 
appoġġ lil uffiċċji għat-trasferiment tat-
teknoloġija, disinn strateġiku) u analiżi tal-
politiki pubbliċi marbuta mal-innovazzjoni 
għandhom jiġu appoġġati.

Appoġġ għall-innovazzjoni mmexxija mis-
suq bl-għan li tiżdied il-kapaċità għall-
innovazzjoni tal-impriżi billi jittejbu il-
kundizzjonijiet ta' qafas għall-innovazzjoni 
kif ukoll billi jiġu indirizzati l-ostakli 
speċifiċi li jipprevjenu t-tkabbir ta' 
kumpaniji innovattivi, partikolarment l-
SMEs u l-impriżi ta' daqs intermedju 
b’potenzjal għal tkabbir rapidu. Appoġġ 
speċjalizzat għall-innovazzjoni (dwar 
pereżempju sfruttar tal-Proprjetà 
Intellettwali, netwerks ta' akkwirenti, 
servizzi internazzjonali ta’ trasferiment 
tat-teknoloġija, appoġġ lil uffiċċji għat-
trasferiment tat-teknoloġija, disinn 
strateġiku, żvilupp ta’ raggruppamenti) u 
analiżi tal-politiki pubbliċi marbuta mal-
innovazzjoni għandhom jiġu appoġġati.

Or. en

Emenda 584
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Appoġġ għall-innovazzjoni mmexxija mis-
suq bl-għan li tiżdied il-kapaċità għall-
innovazzjoni tal-impriżi billi jittejbu il-
kundizzjonijiet ta' qafas għall-innovazzjoni 
kif ukoll billi jiġu indirizzati l-ostakli 
speċifiċi li jipprevjenu t-tkabbir ta' 
kumpaniji innovattivi, partikolarment l-
SMEs u l-impriżi ta' daqs intermedju 
b’potenzjal għal tkabbir rapidu. Appoġġ 
speċjalizzat għall-innovazzjoni 
(pereżempju sfruttar tal-Proprjetà 
Intellettwali, netwerks ta' akkwirenti, 
appoġġ lil uffiċċji għat-trasferiment tat-
teknoloġija, disinn strateġiku) u analiżi tal-
politiki pubbliċi marbuta mal-innovazzjoni 
għandhom jiġu appoġġati.

Appoġġ għall-innovazzjoni mmexxija mis-
suq bl-għan li tiżdied il-kapaċità għall-
innovazzjoni tal-impriżi billi jittejbu il-
kundizzjonijiet ta' qafas għall-innovazzjoni 
kif ukoll billi jiġu indirizzati l-ostakli 
speċifiċi li jipprevjenu t-tkabbir ta' 
kumpaniji innovattivi, partikolarment l-
SMEs u l-impriżi ta' daqs intermedju 
b’potenzjal għal tkabbir rapidu. Appoġġ 
speċjalizzat għall-innovazzjoni (dwar 
pereżempju appoġġ fir-reġistrar tal-
proprjetà intellettwali u sfruttar tal-
Proprjetà Intellettwali, netwerks ta' 
akkwirenti, appoġġ lil uffiċċji għat-
trasferiment tat-teknoloġija, disinn 
strateġiku) u analiżi tal-politiki pubbliċi 
marbuta mal-innovazzjoni għandhom jiġu 
appoġġati.

Or. en

Emenda 585
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – taqsima 2 – punt 3 – paragrafu 3.2 – punt 3.2.3.a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.3a. (da) Appoġġ għat-trasferiment tal-
għarfien u t-teknoloġija bejn ir-riċerka 
pubblika u s-suq.
L-objettiv hu li jingħata appoġġ għall-
proċessi ta’ trasferiment bejn l-isfera tar-
riċerka pubblika u l-SMEs innovattivi, 
bħala mekkaniżmu effettiv għat-
trasferiment fis-suq tar-riżultati tar-
riċerka u l-invenzjonijiet ġġenerati mill-
universitajiet u ċ-ċentri ta’ riċerka.

Or. en
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