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Emenda 159
Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Għandha titħeġġeġ parteċipazzjoni 
aktar mifruxa sabiex jiġi sfruttat il-
potenzjal tat-talent kollettiv Ewropew u 
biex jiġi ottimizzat l-impatt ekonomiku u 
soċjali tar-riċerka, xi ħaġa li għandha 
tikkontribwixxi għat-tnaqqis tad-distakk 
bejn ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-
Ewropa, bl-użu ta' aġenti bħal ċentri tax-
xjenza u mużewijiet li jinvolvu għadd kbir 
u firxa wiesgħa ta' udjenzi u ċittadini.

Or. en

Emenda 160
Alyn Smith

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Orizzont 2020 għandu tliet prijoritajiet, 
partikolarment, li jiġġenera xjenza 
eċċellenti (“Xjenza eċċellenti”), joħloq 
tmexxija industrijali (“Tmexxija 
industrijali”) u jindirizza l-isfidi tas-soċjetà 
(“Sfidi tas-soċjetà"). Dawk il-prijoritajiet 
għandhom ikunu implimentati bi 
programm speċifiku li jikkonsisti minn tliet 
Partijiet dwar azzjonijiet indiretti u 
Parti waħda dwar l-azzjonijiet diretti taċ-
Ċentru Konġunt ta' Riċerka (JRC).

(2) Orizzont 2020 għandu jkun ibbażat 
fuq l-eċċellenza filwaqt li jsegwi tliet 
prijoritajiet, partikolarment, li jiġġenera 
xjenza eċċellenti (“Xjenza eċċellenti”), 
joħloq tmexxija industrijali (“Tmexxija 
industrijali”) u jindirizza l-isfidi tas-soċjetà 
(“Sfidi tas-soċjetà"). Dawk il-prijoritajiet 
għandhom ikunu implimentati bi 
programm speċifiku li jikkonsisti minn tliet 
Partijiet dwar azzjonijiet indiretti u 
Parti waħda dwar l-azzjonijiet diretti taċ-
Ċentru Konġunt ta' Riċerka (JRC).

Or. en
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Emenda 161
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Orizzont 2020 għandu tliet prijoritajiet, 
partikolarment, li jiġġenera xjenza 
eċċellenti (“Xjenza eċċellenti”), joħloq 
tmexxija industrijali (“Tmexxija 
industrijali”) u jindirizza l-isfidi tas-soċjetà 
(“Sfidi tas-soċjetà"). Dawk il-prijoritajiet 
għandhom ikunu implimentati bi 
programm speċifiku li jikkonsisti minn tliet 
Partijiet dwar azzjonijiet indiretti u 
Parti waħda dwar l-azzjonijiet diretti taċ-
Ċentru Konġunt ta' Riċerka (JRC).

(2) Orizzont 2020 għandu tliet prijoritajiet, 
partikolarment, li jiġġenera xjenza 
eċċellenti (“Xjenza eċċellenti”), joħloq 
tmexxija industrijali u tas-settur tas-
servizzi (“Tmexxija industrijali u tas-settur 
tas-servizzi ”) u jindirizza l-isfidi tas-
soċjetà (“Sfidi tas-soċjetà"). Dawk il-
prijoritajiet għandhom ikunu implimentati 
bi programm speċifiku li jikkonsisti minn 
tliet Partijiet dwar azzjonijiet indiretti u 
Parti waħda dwar l-azzjonijiet diretti taċ-
Ċentru Konġunt ta' Riċerka (JRC).

Or. ro

Emenda 162
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Kull Parti għandha tkun kumplimentari 
mal-Partijiet l-oħra tal-programm speċifiku 
u implimentata b’mod koerenti magħhom.

(4) Kull Parti għandha tkun kumplimentari 
mal-Partijiet l-oħra tal-programm speċifiku 
u implimentata b’mod koerenti magħhom.
Koordinazzjoni strateġika tar-riċerka u l-
innovazzjoni fit-tliet prijoritajiet ewlenin 
għal kull qasam tematiku (eż. s-saħħa) 
għandha tindirizza l-frammentazzjoni u 
ttejjeb l-użu tar-riżorsi teknoloġiċi u 
infrastrutturali, li tinvolvi l-kondiviżjoni 
tad-dejta sabiex titħaffef il-kisba tar-
riżultati.

Or. en

(B'referenza għall-emenda 3, PE489.688v1-00))
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Emenda 163
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Hemm ħtieġa kritika ta' rinfurzar u 
estensjoni tal-eċċellenza tal-bażi xjentifika 
tal-Unjoni u li tiġi żgurata provvista ta' 
riċerka u talent ta' klassi dinjija biex jiġu 
żgurati l-kompetittività u l-benesseri fit-tul 
tal-Ewropa. Il-Parti “Xjenza eċċellenti ” 
għandha tappoġġa l-attivitajiet tal-Kunsill 
Ewropew għar-Riċerka dwar riċerka fil-
fruntiera tal-għarfien, teknoloġiji futuri u 
emerġenti, Azzjonijiet Marie Curie u l-
infrastrutturi Ewropej tar-riċerka. Dawn l-
attivitajiet għandhom l-għan li tinbena 
kompetenza fit-tul, b'enfasi qawwija fuq il-
ġenerazzjoni ta' xjenza, sistemi u 
riċerkaturi li jmiss, u jipprovdu appoġġ 
għat-talent emerġenti minn madwar l-
Unjoni u minn pajjiżi assoċjati. Attivitajiet 
tal-Unjoni li jappoġġaw xjenza eċċellenti 
għandhom jgħinu biex jikkonsolidaw iż-
Żona Ewropea tar-Riċerka u jagħmlu 
sistema tax-xjenza tal-Unjoni aktar 
kompetittiva u attraenti fuq skala globali.

(5) Hemm ħtieġa kritika ta' rinfurzar u 
estensjoni tal-eċċellenza tal-bażi xjentifika 
tal-Unjoni u li tiġi żgurata provvista ta' 
riċerka u talent ta' klassi dinjija biex jiġu 
żgurati l-kompetittività u l-benesseri fit-tul 
tal-Ewropa. Il-Parti “Xjenza eċċellenti ” 
għandha tappoġġa l-attivitajiet tal-Kunsill 
Ewropew għar-Riċerka dwar riċerka fil-
fruntiera tal-għarfien, teknoloġiji futuri u 
emerġenti, Azzjonijiet Marie Curie u l-
infrastrutturi Ewropej tar-riċerka u 
Netwerking tal-eċellenza fl-Unjoni. Dawn 
l-attivitajiet għandhom l-għan li tinbena 
kompetenza fit-tul, b'enfasi qawwija fuq il-
ġenerazzjoni ta' xjenza, sistemi u 
riċerkaturi li jmiss, u jipprovdu appoġġ 
għat-talent emerġenti minn madwar l-
Unjoni u minn pajjiżi assoċjati. Attivitajiet 
tal-Unjoni li jappoġġaw xjenza eċċellenti 
għandhom jgħinu biex jikkonsolidaw iż-
Żona Ewropea tar-Riċerka u jagħmlu 
sistema tax-xjenza tal-Unjoni aktar 
kompetittiva u attraenti fuq skala globali.

Or. en

Emenda 164
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Hemm ħtieġa kritika ta' rinfurzar u (5) Hemm ħtieġa kritika ta' rinfurzar u 
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estensjoni tal-eċċellenza tal-bażi xjentifika 
tal-Unjoni u li tiġi żgurata provvista ta' 
riċerka u talent ta' klassi dinjija biex jiġu 
żgurati l-kompetittività u l-benesseri fit-tul 
tal-Ewropa. Il-Parti “Xjenza eċċellenti ” 
għandha tappoġġa l-attivitajiet tal-Kunsill 
Ewropew għar-Riċerka dwar riċerka fil-
fruntiera tal-għarfien, teknoloġiji futuri u 
emerġenti, Azzjonijiet Marie Curie u l-
infrastrutturi Ewropej tar-riċerka. Dawn l-
attivitajiet għandhom l-għan li tinbena 
kompetenza fit-tul, b'enfasi qawwija fuq il-
ġenerazzjoni ta' xjenza, sistemi u 
riċerkaturi li jmiss, u jipprovdu appoġġ 
għat-talent emerġenti minn madwar l-
Unjoni u minn pajjiżi assoċjati. Attivitajiet 
tal-Unjoni li jappoġġaw xjenza eċċellenti 
għandhom jgħinu biex jikkonsolidaw iż-
Żona Ewropea tar-Riċerka u jagħmlu 
sistema tax-xjenza tal-Unjoni aktar 
kompetittiva u attraenti fuq skala globali.

estensjoni tal-eċċellenza tal-bażi xjentifika 
tal-Unjoni u li tiġi żgurata provvista ta' 
riċerka u talent ta' klassi dinjija biex jiġu 
żgurati l-kompetittività u l-benesseri fit-tul 
tal-Ewropa. Il-Parti I“Xjenza eċċellenti ” 
għandha tappoġġa l-attivitajiet tal-Kunsill 
Ewropew għar-Riċerka dwar riċerka fil-
fruntiera tal-għarfien, teknoloġiji futuri u 
emerġenti, Azzjonijiet Marie Skłodowska-
Curie u l-infrastrutturi Ewropej tar-riċerka. 
Dawn l-attivitajiet għandhom l-għan li 
tinbena kompetenza fit-tul, b'enfasi 
qawwija fuq il-ġenerazzjoni ta' xjenza, 
sistemi u riċerkaturi li jmiss, u jipprovdu 
appoġġ għat-talent emerġenti minn 
madwar l-Unjoni u minn pajjiżi assoċjati. 
Attivitajiet tal-Unjoni li jappoġġaw xjenza 
eċċellenti għandhom jgħinu biex 
jikkonsolidaw iż-Żona Ewropea tar-
Riċerka u jagħmlu sistema tax-xjenza tal-
Unjoni aktar kompetittiva u attraenti fuq 
skala globali.

Or. en(Din l-emenda tapplika fit-test kollu.) L-adozzjoni tagħha teħtieġ tibdiliet 
korrispondenti fit-test kollu.)

Emenda 165
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Orizzont 2020 għandu jiżviluppa 
sinerġiji ma' politiki oħra tal-Istati 
Membri u tal-Unjoni, speċjalment fl-
edukazzjoni, sabiex jirrendi l-
professjonijiet tar-riċerkatur u l-innovatur 
bħala  għażliet tal-karriera attraenti u ta' 
status għoli għaż-żgħażagħ Ewropej 
b'talenti u biex jattira l-aktar individwi 
b'talenti minn pajjiżi terzi. Sabiex titħejja 
l-ġenerazzjoni li jmiss ta' riċerkaturi, l-
edukazzjoni fix-xjenza, it-teknoloġija, l-
inġinerija, u l-matematika (STEM) 
għandha tiġi promossa, u d-distakk bejn 
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is-sessi fix-xjenza u l-innovazzjoni 
għandu jiġi indirizzat, bħala mezz 
neċessarju biex jiżgura li l-Unjoni se tkun 
tista' tikseb aċċess għall-kapital uman 
meħtieġ biex tilħaq l-għanijiet tagħha fir-
riċerka u l-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 166
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) L-attivitajiet ta’ riċerka mwettqa taħt il-
Parti "Xjenza Eċċellenti" għandhom jiġu 
determinati skont l-ħtiġijiet u l-
opportunitajiet tax-xjenza, mingħajr 
prijoritajiet tematiċi predeterminati. L-
aġenda tar-riċerka se tiġi stabbilita 
b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-komunità 
xjentifika. Ir-riċerka għanda tiġi ffinanzjata 
abbażi tal-eċċellenza.

(6) L-attivitajiet ta’ riċerka mwettqa taħt il-
Parti "Xjenza Eċċellenti" għandhom jiġu 
determinati skont l-ħtiġijiet u l-
opportunitajiet tax-xjenza, mingħajr 
prijoritajiet tematiċi predeterminati. L-
aġenda tar-riċerka se tiġi stabbilita 
b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-komunità 
xjentifika. Ir-riċerka għanda tiġi ffinanzjata 
abbażi tal-eċċellenza. Prinċipji oħra 
jistgħu jitqiesu wkoll, bħall-inklussività, 
il-kosteffikaċja u t-tnaqqis fid-distakk 
bejn l-infrastrutturi tar-riċerka tal-Istati 
Membri tal-UE-15 u l-UE-12, li huma 
meħtieġa biex tiġi stabbilita l-eċċellenza.

Or. en

Emenda 167
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Sabiex tinżamm u tissaħħaħ it-
tmexxija industrijali tal-Unjoni hemm 
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bżonn b'urġenza li jiġi stimulat l-
investiment tas-settur privat fir-riċerka, l-
iżvilupp u l-innovazzjoni, tiġi promossa r-
riċerka u l-innovazzjoni b’aġenda 
xprunata min-negozju u jitħaffef l-
iżvilupp ta’ teknoloġiji ġodda li se jsostnu 
n-negozji u t-tkabbir ekonomiku fil-futur. 
Għalhekk jeħtieġ li l-parteċipazzjoni fl-
industrija tiġi stimulata sew f'Orizzont 
2020, speċjalment fil-Parti II "Tmexxija 
industrijali" u fil-Parti III "L-isfidi għas-
Soċjetà".

Or. en

Emenda 168
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Sabiex tinżamm u tissaħħaħ it-tmexxija 
industrijali tal-Unjoni hemm bżonn urġenti 
li tiġi stimulata r-riċerka u l-iżvilupp fis-
settur privat u l-investiment fl-
innovazzjoni, tiġi promossa r-riċerka u l-
innovazzjoni b’aġenda xprunata min-
negozju u jitħaffef l-iżvilupp tat eknoloġiji 
ġodda li se jsostnu negozji futuri u t-
tkabbir ekonomiku. Il-parti dwar "tmexxija 
industrijali" għandha tappoġġa 
investimenti f'riċerka u innovazzjoni 
eċċellenti f’teknoloġiji abilitanti ewlenin u 
teknoloġiji industrijali oħra, tiffaċilita l-
aċċess għal finanzjament ta’ riskju għal 
kumpaniji u proġetti innovattivi u tipprovdi 
appoġġ madwar l-Unjoni għall-
innovazzjoni fl-impriżi żgħar u ta’daqs 
medju.

(8) Sabiex tinżamm u tissaħħaħ it-tmexxija 
industrijali tal-Unjoni hemm bżonn urġenti 
li tiġi stimulata r-riċerka u l-iżvilupp fis-
settur privat u l-investiment fl-
innovazzjoni, tiġi promossa r-riċerka u l-
innovazzjoni b’aġenda xprunata min-
negozju u jitħaffef l-iżvilupp tat eknoloġiji 
ġodda li se jsostnu negozji futuri u t-
tkabbir ekonomiku. Il-parti dwar "tmexxija 
industrijali" għandha tappoġġa 
investimenti f'riċerka u innovazzjoni 
eċċellenti f’teknoloġiji abilitanti ewlenin u 
teknoloġiji industrijali oħra, tiffaċilita l-
aċċess għal finanzjament ta’ riskju għal 
kumpaniji u proġetti innovattivi u tipprovdi 
appoġġ madwar l-Unjoni għall-
innovazzjoni fl-impriżi żgħar u ta’daqs 
medju, primarjament billi tnaqqas il-
limitu tad-dħul għall-impriżi żgħar u 
medji.

Or. sl
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Emenda 169
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Sabiex tiġi appoġġata l-innovazzjoni 
fl-SMEs, għandha tiġi żviluppata ġabra 
ta' strumenti u opportunitajiet ta' 
finanzjament li ssostni r-riċerka u l-
innovazzjoni fl-istadji differenti taċ-ċiklu 
tal-innovazzjoni u tqis id-daqsijiet u t-tipi 
differenti ta' SMEs. Orizzont 2020 
għandu jalloka minn tal-anqas 20% tal-
baġit tiegħu għall-SMEs waqt l-
implimentazzjoni tiegħu. B'mod 
partikolari, mill-inqas 10% tal-baġit ta' 
Orizzont 2020 se jitwassal permezz ta' 
Strument għall-SMEs li għandu jiġi ġestit 
u implimentat minn struttura unika 
amministrattiva dedikata.

Or. en

Emenda 170
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-ispazju, li 
hija kompetenza kondiviża tal-Unjoni, 
għandhom ikunu inklużi bħala element 
koerenti fil-Parti dwar "tmexxija 
industrijali" sabiex jiġi mmassimizzat l-
impatt xjentifiku, ekonomiku u dak fuq is-
soċjetà u, biex tiġi żguarata 
implimentazzjoni effiċjenti u kosteffettiv.

(9) Ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-ispazju, li 
tinkludi l-industrija, l-infrastruttura (tal-
art u l-ispazju), is-servizzi u l-
applikazzjonijiet tal-osservazzjoni 
satellitari, tan-navigazzjoni satellitari u 
tat-telekomunikazzjoni satellitari, li hija 
kompetenza kondiviża tal-Unjoni, 
għandhom ikunu inklużi bħala element 
koerenti fil-Parti II dwar "tmexxija 



PE492.816v01-00 10/130 AM\907982MT.doc

MT

industrijali" sabiex jiġi mmassimizzat l-
impatt xjentifiku, ekonomiku u dak fuq is-
soċjetà u, biex tiġi żgurata 
implimentazzjoni effiċjenti u kosteffettiv
Il-koordinazzjoni bejn il-pilastri hija 
essenzjali sabiex jitrawwem is-settur 
spazjali. Skont il-konklużjonijiet tal-
proċess ta' konsultazzjoni ta' Orizzont 
2020 "L-Ispazju jmur lil hinn mit-
teknoloġija" huwa settur fih innifsu li 
joffri kontributiewlenin kemm għall-isfidi 
tas-soċjetà kif ukoll għax-xjenza, filwaqt 
li huwa dipendenti ħafna fuq ir-riċerka 
biex jitrawwem kontinwament l-iżvilupp 
teknoloġiku tiegħu.

Or. en

Emenda 171
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-ispazju, li 
hija kompetenza kondiviża tal-Unjoni, 
għandhom ikunu inklużi bħala element 
koerenti fil-Parti dwar "tmexxija 
industrijali" sabiex jiġi mmassimizzat l-
impatt xjentifiku, ekonomiku u dak fuq is-
soċjetà u, biex tiġi żguarata 
implimentazzjoni effiċjenti u kosteffettiv.

(9) Ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-ispazju, li 
hija kompetenza kondiviża tal-Unjoni, 
għandhom ikunu inklużi bħala element 
koerenti fil-Parti dwar "tmexxija 
industrijali" sabiex jiġi mmassimizzat l-
impatt xjentifiku, ekonomiku u dak fuq is-
soċjetà u, biex tiġi żgurata
implimentazzjoni effiċjenti u kosteffettiv.
Għandhom jitwettqu f'koordinazzjoni 
mal-Istati Membri u l-ESA.

Or. en

Emenda 172
Norbert Glante
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-ispazju, li 
hija kompetenza kondiviża tal-Unjoni, 
għandhom ikunu inklużi bħala element 
koerenti fil-Parti dwar "tmexxija 
industrijali" sabiex jiġi mmassimizzat l-
impatt xjentifiku, ekonomiku u dak fuq is-
soċjetà u, biex tiġi żguarata 
implimentazzjoni effiċjenti u kosteffettiv.

(9) Ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-ispazju, 
inklużi applikazzjonijiet, li hija 
kompetenza kondiviża tal-Unjoni, 
għandhom ikunu inklużi bħala element 
koerenti fil-Parti dwar "tmexxija 
industrijali" sabiex jiġi mmassimizzat l-
impatt xjentifiku, ekonomiku u dak fuq is-
soċjetà u, biex tiġi żguarata 
implimentazzjoni effiċjenti u kosteffettiv.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-riċerka għandha titwettaq fis-servizzi u l-applikazzjonijiet kif ukoll fit-teknoloġiji u l-
infrastruttura sabiex tipprovdi benefiċċji diretti għas-soċjetà.

Emenda 173
Amalia Sartori

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-ispazju, li 
hija kompetenza kondiviża tal-Unjoni, 
għandhom ikunu inklużi bħala element 
koerenti fil-Parti dwar "tmexxija 
industrijali" sabiex jiġi mmassimizzat l-
impatt xjentifiku, ekonomiku u dak fuq is-
soċjetà u, biex tiġi żguarata 
implimentazzjoni effiċjenti u kosteffettiv.

(9) Ir-riċerka u l-innovazzjoni fl-ispazju, li 
hija kompetenza kondiviża tal-Unjoni 
Ewropea, għandhom ikunu inklużi bħala 
element koerenti fil-Parti dwar "tmexxija 
industrijali" sabiex jiġi mmassimizzat l-
impatt xjentifiku, ekonomiku u dak fuq is-
soċjetà u, biex tiġi żguarata 
implimentazzjoni effiċjenti u kosteffettiv.

Or. en

Emenda 174
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Biex jiġu indirizzati sfidi tas-soċjetà 
ewlenin identifikati fl-istrateġija Ewropa 
20207 jeħtieġu investimenti kbar fir-
riċerka u l-innovazzjoni biex jiġu 
żviluppati u implimentati soluzzjonijiet 
ġodda u rivoluzzjonarji li jkollhom l-iskala 
u ambitu meħtieġa. Dawn l-isfidi 
jirrappreżentaw ukoll opportunitajiet 
ekonomiċi ewlenin għal kumpaniji 
innovattivi u għalhekk jikkontribwixxu 
għall-kompetittività tal-Unjoni u l-
impjiegi.

(10) Biex jiġu indirizzati sfidi tas-soċjetà 
ewlenin identifikati fl-istrateġija Ewropa 
20207 jeħtieġu investimenti kbar fir-
riċerka u l-innovazzjoni biex jiġu 
żviluppati u implimentati soluzzjonijiet 
ġodda u rivoluzzjonarji li jkollhom l-iskala 
u ambitu meħtieġa inkluża, pereżempju, l-
implimentazzjoni ta' strumenti għodod 
ġodda ta' finanzjament tar-riċerka, bħall-
premjijiet għall-innovazzjoni, speċjalment
meta s-swieq ma jiffunzjonawx. Dawn l-
isfidi jirrappreżentaw ukoll opportunitajiet 
ekonomiċi ewlenin għal kumpaniji 
innovattivi u għalhekk jikkontribwixxu 
għall-kompetittività tal-Unjoni u l-
impjiegi.

Or. fr

Emenda 175
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Part III “Sfidi tas-soċjetà” għandha 
żżid l-effettività tar-riċerka u l-
innovazzjoni bħala reazzjoni għall-isfidi 
prinċipali tas-soċjetà billi tappoġġa l-
attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni 
eċċellenti. Dawk l-attivitajiet għandhom 
jiġu implimentati permezz ta' approċċ 
imsejjes fuq l-isfidi li jiġbor flimkien 
riżorsi u għarfien bejn oqsma, teknoloġiji u 
dixxiplini differenti. Ix-xjenzi soċjali u r-
riċerka fl-istudji umanistiċi huma element 
importanti għall-indirizzar tal-isfidi kollha. 

(11) Il-Part III “Sfidi tas-soċjetà” għandha 
żżid l-effettività tar-riċerka u l-
innovazzjoni bħala reazzjoni għall-isfidi 
prinċipali tas-soċjetà billi tappoġġa l-
attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni 
eċċellenti. Dawk l-attivitajiet għandhom 
jiġu implimentati permezz ta' approċċ 
imsejjes fuq l-isfidi li jiġbor flimkien 
riżorsi u għarfien bejn oqsma, teknoloġiji u 
dixxiplini differenti. Ix-xjenzi soċjali u r-
riċerka fl-istudji umanistiċi huma element 
importanti għall-indirizzar tal-isfidi kollha. 
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L-attivitajiet għandhom ikopru l-firxa sħiħa 
ta’ riċerka u innovazzjoni b’enfasi fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-bażijiet 
sperimentali u l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, riċerka prenormattiva u l-
istabbiliment ta’ standards, u l-użu tal-
innovazzjonijiet mis-suq. L-attivitajiet 
għandhom jappoġġaw direttament il-
kompetenzi tal-politika settorjali 
korrispondenti fil-livell tal-Unjoni. It-
tibdiliet kollha għandhom jikkontribwixxu 
lill-objettiv prevalenti tal-iżvilupp 
sostenibbli.

L-attivitajiet għandhom ikopru l-firxa sħiħa 
tal-attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni 
bħar-riċerka bażika u applikata, l-
iżvilupp, il-pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, l-
appoġġ għall-akkwist pubbliku, riċerka 
prenormattiva u l-istabbiliment ta’ 
standards, u l-użu tal-innovazzjonijiet mis-
suq. L-attivitajiet għandhom jappoġġaw 
direttament il-kompetenzi tal-politika 
settorjali korrispondenti fil-livell tal-
Unjoni. It-tibdiliet kollha għandhom 
jikkontribwixxu lill-objettiv prevalenti tal-
iżvilupp sostenibbli.

Or. en

Emenda 176
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Part III “Sfidi tas-soċjetà” għandha 
żżid l-effettività tar-riċerka u l-
innovazzjoni bħala reazzjoni għall-isfidi 
prinċipali tas-soċjetà billi tappoġġa l-
attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni 
eċċellenti. Dawk l-attivitajiet għandhom 
jiġu implimentati permezz ta' approċċ 
imsejjes fuq l-isfidi li jiġbor flimkien 
riżorsi u għarfien bejn oqsma, teknoloġiji u 
dixxiplini differenti. Ix-xjenzi soċjali u r-
riċerka fl-istudji umanistiċi huma element 
importanti għall-indirizzar tal-isfidi kollha. 
L-attivitajiet għandhom ikopru l-firxa sħiħa 
ta’ riċerka u innovazzjoni b’enfasi fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-bażijiet 
sperimentali u l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, riċerka prenormattiva u l-
istabbiliment ta’ standards, u l-użu tal-
innovazzjonijiet mis-suq. L-attivitajiet 
għandhom jappoġġaw direttament il-

(11) Il-Part III “Sfidi tas-soċjetà” għandha 
żżid l-effettività tar-riċerka u l-
innovazzjoni bħala reazzjoni għall-isfidi 
prinċipali tas-soċjetà billi tappoġġa l-
attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni 
eċċellenti. Dawk l-attivitajiet għandhom 
jiġu implimentati permezz ta' approċċ 
imsejjes fuq l-isfidi li jiġbor flimkien 
riżorsi u għarfien bejn oqsma, teknoloġiji u 
dixxiplini differenti. Ix-xjenzi soċjali u r-
riċerka fl-istudji umanistiċi huma element 
importanti għall-indirizzar tal-isfidi kollha. 
L-attivitajiet għandhom ikopru l-firxa sħiħa 
ta’ riċerka u innovazzjoni b’enfasi fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-bażijiet 
sperimentali u l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, riċerka prenormattiva u l-
istabbiliment ta’ standards, u l-użu tal-
innovazzjonijiet mis-suq. L-attivitajiet 
għandhom jappoġġaw direttament il-
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kompetenzi tal-politika settorjali 
korrispondenti fil-livell tal-Unjoni. It-
tibdiliet kollha għandhom jikkontribwixxu 
lill-objettiv prevalenti tal-iżvilupp 
sostenibbli.

kompetenzi tal-politika settorjali 
korrispondenti fil-livell tal-Unjoni 
industrijali u l-kompetittività tas-settur 
industrijali tal-Unjoni f’livell globali. It-
tibdiliet kollha għandhom jikkontribwixxu 
lill-objettiv prevalenti tal-iżvilupp 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 177
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-Part III “Sfidi tas-soċjetà” għandha 
żżid l-effettività tar-riċerka u l-
innovazzjoni bħala reazzjoni għall-isfidi 
prinċipali tas-soċjetà billi tappoġġa l-
attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni 
eċċellenti. Dawk l-attivitajiet għandhom 
jiġu implimentati permezz ta' approċċ 
imsejjes fuq l-isfidi li jiġbor flimkien 
riżorsi u għarfien bejn oqsma, teknoloġiji u 
dixxiplini differenti. Ix-xjenzi soċjali u r-
riċerka fl-istudji umanistiċi huma element 
importanti għall-indirizzar tal-isfidi kollha. 
L-attivitajiet għandhom ikopru l-firxa sħiħa 
ta’ riċerka u innovazzjoni b’enfasi fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-bażijiet 
sperimentali u l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, riċerka prenormattiva u l-
istabbiliment ta’ standards, u l-użu tal-
innovazzjonijiet mis-suq. L-attivitajiet 
għandhom jappoġġaw direttament il-
kompetenzi tal-politika settorjali 
korrispondenti fil-livell tal-Unjoni. It-
tibdiliet kollha għandhom jikkontribwixxu 
lill-objettiv prevalenti tal-iżvilupp 
sostenibbli.

(11) Il-Part III “Sfidi tas-soċjetà” għandha 
żżid l-effettività tar-riċerka u l-
innovazzjoni bħala reazzjoni għall-isfidi 
prinċipali tas-soċjetà billi tappoġġa l-
attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni 
eċċellenti. Dawk l-attivitajiet għandhom 
jiġu implimentati permezz ta' approċċ 
imsejjes fuq l-isfidi li jiġbor flimkien 
riżorsi u għarfien bejn oqsma, teknoloġiji u 
dixxiplini differenti. Ix-xjenzi soċjali u r-
riċerka fl-istudji umanistiċi huma element 
importanti għall-indirizzar tal-isfidi kollha. 
L-attivitajiet għandhom ikopru l-firxa sħiħa 
ta’ riċerka u innovazzjoni b’enfasi fuq 
attivitajiet relatati mal-innovazzjoni bħall-
pilotaġġ, id-dimostrazzjoni, il-bażijiet 
sperimentali u l-appoġġ għall-akkwist 
pubbliku, riċerka prenormattiva u l-
istabbiliment ta’ standards, u l-użu tal-
innovazzjonijiet mis-suq. L-attivitajiet 
għandhom jappoġġaw direttament il-
kompetenzi tal-politika settorjali 
korrispondenti fil-livell tal-Unjoni. It-
tibdiliet kollha għandhom jikkontribwixxu 
għall-objettiv prevalenti tal-iżvilupp 
sostenibbli u l-parteċipazzjoni sħiħa tar-
riċerkaturi u l-inġiniera kullimkien fl-
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Unjoni.

Or. en

Emenda 178
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-kooperazzjoni internazzjonali hija 
essenzjali biex jintlaħqu l-għanijiet 
iddikjarati tal-partijiet kollha tal-
programm speċifiku, u proġetti ta' 
kooperazzjoni internazzjonali mmirati lejn 
pajjiżi jew gruppi ta' pajjiżi dwar 
kwistjonijiet orizzontali jew ta’ prijorità 
għandhom jiġu implimentati fl-ambitu ta’ 
kull parti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Proġetti  ta' kooperazzjoni internazzjonali, ta' kull tip jaffettwaw il-partijiet kollha tal-
programm speċifiku, minkejja aspetti ta' sigurtà. Ma jistgħux jiġu limitati għal azzjoni 
orizzontali biex jindirizzaw "l-isfidi tas-soċjetà": is-saħħa, il-bidla demografika u l-benessri.

Emenda 179
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11 a) Il-kooperazzjoni internazzjonali 
hija essenzjali biex jintlaħqu l-għanijiet 
iddikjarati tal-partijiet kollha tal-
programm speċifiku, u proġetti ta' 
kooperazzjoni internazzjonali mmirati lejn 
pajjiżi jew gruppi ta' pajjiżi dwar 



PE492.816v01-00 16/130 AM\907982MT.doc

MT

kwistjonijiet orizzontali jew prijorità 
għandhom jiġu implimentati taħt kull 
parti.

Or. fr

Emenda 180
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11 a) Il-kooperazzjoni internazzjonali 
hija essenzjali biex jintlaħqu l-għanijiet 
iddikjarati tal-partijiet kollha tal-
programm speċifiku, u proġetti ta' 
kooperazzjoni internazzjonali mmirati lejn 
pajjiżi jew gruppi ta' pajjiżi dwar 
kwistjonijiet orizzontali jew ta' prijorità 
għandhom jiġu implimentati fi ħdan kull 
parti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Proġetti ta' kooperazzjoni internazzjonali, ta' kull tip jaffettwaw il-partijiet kollha tal-
programm speċifiku, minkejja aspetti ta' sigurtà. Ma jistgħux jiġu limitati għal azzjoni 
orizzontali biex jindirizzaw "l-isfidi tas-soċjetà": is-saħħa, il-bidla demografika u l-benessri.

Emenda 181
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-Orizzont 2020 għandu wkoll 
jippromwovi approċċi multidixxiplinari 
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għall-innovazzjoni, inkluż l-iżvilupp ta’ 
soluzzjonijiet mhux teknoloġiċi, approċċi 
organizzattivi, mudelli ġodda tan-negozju, 
l-innovazzjoni ta’ sistemi u 
innovazzjonijiet tas-settur pubbliku, bħala 
kompliment meħtieġ mal-attivitajiet ta’ 
innovazzjoni ffukati fuq it-teknoloġija.

Or. en

Emenda 182
Nuno Teixeira

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Il-programm speċifiku għandu 
jikkumplimenta l-azzjonijiet imwettqa fl-
Istati Membri kif ukoll azzjonijiet oħra tal-
Unjoni li huma meħtieġa għall-isforz 
strateġiku ġenerali għall-implimentazzjoni 
tal-istrateġija Ewropa 2020, b'mod 
partikolari b'azzjonijiet fl-oqsma ta' 
politika tal-koeżjoni, agrikoltura, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, 
industrija, saħħa pubblika, protezzjoni tal-
konsumatur, impjiegi u politika soċjali, 
enerġija, trasport, ambjent, tibdil fil-klima, 
sigurtà, baħar u sajd, kooperazzjoni għall-
iżvilupp u l-politika tat-tkabbir u tal-
viċinat.

(15) Il-programm speċifiku għandu 
jikkumplimenta l-azzjonijiet imwettqa fl-
Istati Membri kif ukoll azzjonijiet oħra tal-
Unjoni li huma meħtieġa għall-isforz 
strateġiku ġenerali għall-implimentazzjoni 
tal-istrateġija Ewropa 2020, b'mod 
partikolari b'azzjonijiet fl-oqsma ta' 
politika tal-koeżjoni, agrikoltura, 
edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, 
industrija, saħħa pubblika, protezzjoni tal-
konsumatur, impjiegi u politika soċjali, 
enerġija, trasport, ambjent, tibdil fil-klima, 
sigurtà, baħar u sajd, kooperazzjoni għall-
iżvilupp u l-politika tat-tkabbir u tal-
viċinat. Artikolazzjoni xierqa mal-fondi 
tal-Politika ta' Koeżjoni, u azzjoni 
koordinata, se jgħin biex jitnaqqas id-
distakk fir-riċerka u fl-innovazzjoni fl-
Unjoni Ewropea, billi jqisu tal-
karatteristiċi speċifiċi tar-reġjuni 
msemmija fl-Artikoli 174, 349 u 355(1) 
tat-TFUE.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Struttura xierqa hija meħtieġa biex torbot il-fondi tal-politika reġjonali u ta’ koeżjoni mal-
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finanzjament tal-programm Orizzont 2020, mingħajr ma wieħed jinsa l-karatteristiċi speċifiċi 
tar-reġjuni msemmija fl-Artikoli 174, 349 u 355(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea.

Emenda 183
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) L-ewwel nett, is-sejħiet kollha għal 
proposti fil-qasam tar-riċerka tas-sigurtà 
għandhom ikunu soġġetti għal 
valutazzjoni ex-ante tal-impatt fuq is-
soċjetà u l-etika li tagħti kas bis-sħiħ lill-
impatti soċjali potenzjali tal-aġenda 
sottostanti tar-R&D. Kwistjonijiet etiċi 
importanti u/jew impatti soċjali mqajma 
permezz ta’ din il-valutazzjoni tal-impatt 
għandhom imbagħad ikunu inkorporati 
għalkollox fis-sejħa għal proposti, kemm 
bħala parti integrata tal-aġenda għar-
Riċerka u l-Iżvilupp u permezz ta' riżorsi 
dedikati għar-riċerka u l-analiżi li 
jindirizzaw preokkupazzjonijiet speċifiċi. 
Barra minn hekk, għandu jsir rieżami 
etiku għal kull proġett, qabel u waqt l-
implimentazzjoni tiegħu.

Or. en

Emenda 184
Alyn Smith

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-eċċellenza għandha tkun il-mutur 
ewlieni għal Orizzont 2020 b’mod 
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ġenerali. Dan iqis li eċċellenza hija 
definita indipendentement minn 
kwalunkwe prekundizzjoni ġeografika jew 
ta’ xorta oħra. Ir-rapport jippromwovi, 
min-naħa waħda, it-twessigħ tal-
parteċipazzjoni sabiex tiġi stimulata l-
eċċellenza fl-Ewropa kollha, u min-naħa 
l-oħra, it-twessigħ tal-eċċellenza 
xjentifika minn isfel għal fuq fit-tliet 
pilastri ta’ Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 185
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Parti II “Tmexxija industrijali”; (b) Parti II “Tmexxija industrijali u tas-
settur tas-servizzi”;

Or. ro

Emenda 186
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Salvatore 
Tatarella

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) L-għarfien, ix-xjenza u t-teknoloġija. 
Ix-xjenzi tal-ħajja, is-saħħa, id-dinja, l-
ambjent, ir-riżorsi naturali u s-sigurtà tal-
ikel;

Or. en
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Emenda 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Salvatore 
Tatarella

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c – punt ii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) Soċjali, Ekonomiċi u dwar l-Umanità. 
Sfidi demografiċi, rigward l-edukazzjoni, 
il-kwistjonijiet territorjali, it-tmexxija, il-
kultura, il-kontenuti diġitali, l-istudji 
umanistiċi, il-wirt kulturali u oqsma ta’ 
għarfien intanġibbli;

Or. en

Emenda 188
Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tisħiħ tal-ħiliet, taħriġ u żvilupp tal-
karriera, permezz tal-azzjonijiet Marie 
Skłodowska-Curie (azzjonijiet Marie 
Curie);

(c) it-tisħiħ tal-ħiliet, taħriġ u żvilupp tal-
karriera, permezz tal-azzjonijiet Marie 
Skłodowska-Curie; Ċentri u mużewijiet 
tax-xjenza urew il-kompetenza tagħhom 
fit-taħriġ tax-xjenzjati żgħażagħ fil-
komunikazzjoni xjentifika, li jaħdmu 
flimkien mill-qrib ma' istituzzjonijiet tar-
riċerka u universitajiet tax-xjenza 

Or. en

Emenda 189
Britta Thomsen

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tisħiħ tal-ħiliet, taħriġ u żvilupp tal-
karriera, permezz tal-azzjonijiet Marie 
Curie (azzjonijiet Marie Curie);

(c) it-tisħiħ tal-ħiliet, taħriġ u żvilupp tal-
karriera, kif ukoll l-iżgurar tal-
promozzjoni tan-nisa, permezz tal-
azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie;

Or. en

Emenda 190
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) It-tixrid tal-eċċellenza u t-twessigħ 
tal-parteċipazzjoni;

Or. en(Din l-emenda tapplika fit-test kollu.) L-adozzjoni tagħha teħtieġ tibdiliet 
korrispondenti fit-test kollu.)

Emenda 191
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) li x-xjenza ssir għal u mas-soċjetà u 
t-trawwim tar-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli

Or. en

Emenda 192
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras, Salvatore Tatarella
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) it-tisħiħ tat-trasferiment tal-għarfien 
mir-riċerka u l-innovazzjoni għal-livelli 
kollha tal-edukazzjoni

Or. en

Emenda 193
Marisa Matias

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) tisħiħ tar-riċerka fil-bżonnijiet 
espressi mill-organizzazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili

Or. en

Emenda 194
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) Riċerka u innovazzjoni responsabbli.

Or. en(Din l-eemenda tapplika fit-test kollu.) L-adozzjoni tagħha tintħtieġ tibdiliet 
korrispondenti fit-test kollu.)

Emenda 195
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Parti II “Tmexxija industrijali ” għandha 
ssaħħaħ it-tmexxija industrijali u l-
kompetittività skont il-prijorità “tmexxija 
industrijali” stabbilita fl-Artikolu 5(2)(b) 
tar-Regolament (KE) Nru XX/2012 
[Orizzont 2020] billi tilħaq l-objettivi 
speċifiċi li ġejjin:

Il-Parti II “Tmexxija industrijali u tas-
settur tas-servizzi” għandha ssaħħaħ it-
tmexxija industrijali u l-kompetittività 
skont il-prijorità “tmexxija industrijali u 
tas-settur tas-servizzi” stabbilita fl-
Artikolu 5(2)(b) tar-Regolament (KE) 
Nru XX/2012 [Orizzont 2020] billi tilħaq l-
objettivi speċifiċi li ġejjin:

Or. ro

Emenda 196
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) tingħata spinta lit-tmexxija industrijali 
Ewropea permezz tar-riċerka, l-iżvilupp 
teknoloġiku, id-dimostrazzjoni u l-
innovazzjoni fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali li ġejjin:

(a) tingħata spinta lit-tmexxija industrijali u 
tas-settur tas-servizzi Ewropea permezz 
tar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku, id-
dimostrazzjoni u l-innovazzjoni fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali li ġejjin:

Or. ro

Emenda 197
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a – punt iva (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iva) it-teknoloġija tal-ilma;

Or. en
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Emenda 198
Alyn Smith

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a – punt via (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(via) ix-xjenza rurali u s-saħħa tal-
annimali;

Or. en

Emenda 199
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-titjib tal-aċċess għal finanzjament ta’ 
riskju għal investiment fir-riċerka u l-
innovazzjoni;

(b) it-titjib tal-aċċess għal finanzjament ta’ 
riskju għal investiment fir-riċerka u l-
innovazzjoni u għall-isfruttament tar-
riżultati tar-riċerka;

Or. en

Emenda 200
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) iż-żieda fl-innovazzjoni f'impriżi żgħar 
u ta' daqs medju.

(c) iż-żieda fl-innovazzjoni f'impriżi żgħar 
u ta' daqs medju u jtejbu l-kapaċità 
tagħhom li jkollhom aċċess u jassorbu 
riżultati tar-riċerka u biex jibdluhom fi 
prodotti u servizzi innovattivi.

Or. en
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Emenda 201
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) iż-żieda fl-innovazzjoni f'impriżi żgħar 
u ta' daqs medju.

(c) sostenn għall-innovazzjoni f'impriżi 
żgħar u ta' daqs medju.

Or. en

Emenda 202
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Parti III “Sfidi tas-soċjetà” għandha 
tikkontribwixxi lill-prijorità “Sfidi tas-
soċjetà” stabbiliti fl-Artikolu 5(2)(c) tar-
Regolament (KE) Nru XX/2012 [Orizzont 
2020] billi jitwettqu azzjonijiet ta' riċerka, 
żvilupp teknoloġiku, dimostrazzjoni u 
innovazzjoni li jikkontribwixxu għall-
objettivi speċifiċi li ġejjin:

Il-Parti III “Sfidi tas-soċjetà” għandha 
tikkontribwixxi għall-prijorità “Sfidi tas-
soċjetà” stabbiliti fl-Artikolu 5(2)(c) tar-
Regolament (KE) Nru XX/2012 [Orizzont 
2020] billi jitwettqu azzjonijiet ta' riċerka, 
żvilupp teknoloġiku, dimostrazzjoni u 
innovazzjoni u l-kwistjonijiet 
soċjoekonomiċi relatati, li jikkontribwixxu 
għall-objettivi speċifiċi li ġejjin:

Or. en

Emenda 203
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a



PE492.816v01-00 26/130 AM\907982MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tas-saħħa u l-benessri matul il-
ħajja;

(a) it-titjib tas-saħħa u l-benessri matul il-
ħajja u t-titjib tas-soluzzjonijiet biex il-
persuni li qed jixjieħu jżommu l-
awtonomija;

Or. en

Emenda 204
Britta Thomsen

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tas-saħħa u l-benessri matul il-
ħajja;

(a) it-titjib tas-saħħa u l-benessri matul il-
ħajja, filwaqt li  titqies id-diżabbiltà;

Or. en

Emenda 205
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-identifikazzjoni tal-bżonnijiet u l-
prijoritajiet tar-riċerka li huma 
soċjalment relevanti, permezz tat-twaqqif 
ta’ pjattaformi għad-djalogu bejn is-
soċjetà ċivili u r-riċerkaturi, u l-iżgurar 
tal-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili fid-
definizzjoni, l-implimentazzjoni u l-
evalwazzjoni ta’ programmi ta’ riċerka 
taħt sfidi tas-soċjetà;

Or. fr
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Emenda 206
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iżgurar ta' biżżejjed provvisti ta' ikel 
sikur u ta' kwalità għolja u prodotti b'bażi 
bijoloġika oħrajn, billi jiġu żviluppati 
sistemi ta' produzzjoni primarja produttivi 
u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi bis-servizzi 
relatati tal-ekosistemi, flimkien ma' 
industriji kompetittivi u b'livell baxx ta' 
karbonju;

(b) l-iżgurar ta' biżżejjed provvisti ta' ikel 
sikur u ta' kwalità għolja u prodotti b'bażi 
bijoloġika oħrajn, billi jiġu żviluppati 
sistemi ta' produzzjoni primarja produttivi 
u effiċjenti fit-tul fl-użu tar-riżorsi bis-
servizzi relatati tal-ekosistemi, li jsaħħu u 
jkattru l-bażi tar-riżorsi flimkien ma' 
industriji kompetittivi u b'livell baxx ta' 
karbonju;

Or. en

Emenda 207
Nuno Teixeira

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iżgurar ta' biżżejjed provvisti ta' ikel 
sikur u ta' kwalità għolja u prodotti b'bażi 
bijoloġika oħrajn, billi jiġu żviluppati 
sistemi ta' produzzjoni primarja produttivi 
u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi bis-servizzi 
relatati tal-ekosistemi, flimkien ma' 
industriji kompetittivi u b'livell baxx ta' 
karbonju;

(b) l-iżgurar ta' biżżejjed provvisti ta' ikel 
sikur, is-salvagwardja tal-agrikoltura ta' 
kwalità u l-iżgurar ta' biżżejjed provvisti 
ta' prodotti b'bażi bijoloġika oħrajn, billi 
jiġu żviluppati sistemi ta' produzzjoni 
primarja produttivi u effiċjenti fl-użu tar-
riżorsi bis-servizzi relatati tal-ekosistemi, 
flimkien ma' industriji kompetittivi u 
b'livell baxx ta' karbonju;

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Peress li l-isfidi tas-soċjetà elenkati jinkludu provvisti suffiċjenti ta' ikel sikur, għandu 
jitfakkar li l-agrikoltura ta' kwalità hija waħda mill-prekondizzjonijiet neċessarji.
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Emenda 208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iżgurar ta' biżżejjed provvisti ta' ikel 
sikur u ta' kwalità għolja u prodotti b'bażi 
bijoloġika oħrajn, billi jiġu żviluppati 
sistemi ta' produzzjoni primarja produttivi 
u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi bis-servizzi 
relatati tal-ekosistemi, flimkien ma' 
industriji kompetittivi u b'livell baxx ta' 
karbonju;

(b) l-iżgurar ta' biżżejjed provvisti ta' ikel 
sikur u ta' kwalità għolja u prodotti b'bażi 
bijoloġika oħrajn, billi jiġu żviluppati 
sistemi ta' produzzjoni primarja produttivi 
u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi bis-servizzi 
relatati tal-ekosistemi, flimkien ma' ktajjen 
tal-provvista kompetittivi u sostenibbli;

Or. en

Emenda 209
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iżgurar ta' biżżejjed provvisti ta' ikel 
sikur u ta' kwalità għolja u prodotti b'bażi 
bijoloġika oħrajn, billi jiġu żviluppati 
sistemi ta' produzzjoni primarja produttivi 
u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi bis-servizzi 
relatati tal-ekosistemi, flimkien ma' 
industriji kompetittivi u b'livell baxx ta' 
karbonju;

(b) l-iżgurar ta' biżżejjed provvisti ta' ikel 
sikur u ta' kwalità għolja u prodotti b'bażi 
bijoloġika oħrajn, billi jiġu żviluppati 
sistemi ta' produzzjoni primarja produttivi, 
sostenibbli u effiċjenti fl-użu tar-riżorsi 
bis-servizzi relatati tal-ekosistemi, flimkien 
ma' industriji kompetittivi u b'livell baxx ta' 
karbonju;

Or. en

Emenda 210
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) issir it-tranżizzjoni lejn sistem tal-
enerġija affidabbli, sostenibbli u 
kompetittiva, fid-dawl tal-iskarsezza tar-
riżorsi, l-ħtiġijiet dejjem jiżdiedu tal-
enerġija u t-tibdil fil-klima;

(c) issir it-tranżizzjoni lejn sistema tal-
enerġija effiċjenti ħafna, sostenibbli, 
sikura, bbażata fuq is-sorsi rinnovabbli u 
kompetittiva, fid-dawl tal-iskarsezza tar-
riżorsi, l-ħtiġijiet dejjem jiżdiedu tal-
enerġija u t-tibdil fil-klima;

Or. en

Emenda 211
Nuno Teixeira

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) issir it-tranżizzjoni lejn sistem tal-
enerġija affidabbli, sostenibbli u 
kompetittiva, fid-dawl tal-iskarsezza tar-
riżorsi, l-ħtiġijiet dejjem jiżdiedu tal-
enerġija u t-tibdil fil-klima;

(c) Żgurar tat-tranżizzjoni għal sistema ta’ 
enerġija affidabbli, sostenibbli u 
kompetittiva, ikkonċentata aktar fuq l-
enerġiji rinnovabbli, fid-dawl tal-
iskarsezza dejjem tikber tar-riżorsi, ħtiġijiet 
dejjem jikbru tal-enerġija u t-tibdil fil-
klima.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Konċentazzjoni akbar fuq l-enerġiji rinnovabbli hija l-korollarja neċessarja għat-tranżizzjoni 
lejn sistema ta' enerġija aktar sostenibbli, u għalhekk għandha tidher fost l-għanijiet speċifiċi.

Emenda 212
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) issir it-tranżizzjoni lejn sistem tal-
enerġija affidabbli, sostenibbli u 
kompetittiva, fid-dawl tal-iskarsezza tar-
riżorsi, l-ħtiġijiet dejjem jiżdiedu tal-
enerġija u t-tibdil fil-klima;

(c) it-tisħiħ tal-effiċjenza enerġetika u t-
tranżizzjoni lejn sistema tal-enerġija 
affidabbli, sostenibbli u kompetittiva, fid-
dawl tal-iskarsezza tar-riżorsi, l-ħtiġijiet 
dejjem jiżdiedu tal-enerġija u t-tibdil fil-
klima;

Or. ro

Emenda 213
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kisba ta’ sistema Ewropea tat-trasport 
li hija effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, favur l-
ambjent, sikura u bla intoppi għall-
benefiċċju taċ-ċittadini, l-ekonomija u s-
soċjetà;

(d) il-kisba ta’ sistema Ewropea tat-trasport 
li tinkludi l-Istati Membri kollha u li se 
ssir effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, favur l-
ambjent, sikura u bla intoppi għall-
benefiċċju taċ-ċittadini Ewropej, l-
ekonomija u s-soċjetà;

Or. ro

Emenda 214
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-kisba ta’ sistema Ewropea tat-trasport 
li hija effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, favur l-
ambjent, sikura u bla intoppi għall-
benefiċċju taċ-ċittadini, l-ekonomija u s-
soċjetà;

(d) il-kisba ta’ sistema Ewropea tat-trasport 
li hija effiċjenti fl-użu tar-riżorsi, favur l-
ambjent, sikura, affidabbli u bla intoppi 
għall-benefiċċju taċ-ċittadini, l-ekonomija 
u s-soċjetà;

Or. en
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Emenda 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tinkiseb ekonomija effiċjenti fl-użu tar-
riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima u 
provvista sostenibbli tal-materja prima, 
sabiex jintlaħqu l-ħtiġijiet ta' popolazzjoni 
globali dejjem akbar fil-limiti sostenibbli 
tar-riżorsi naturali tal-pjaneta.

(e) tinkiseb ekonomija effiċjenti fl-użu tar-
riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima, l-
impatti tat-tibdil fil-klima fil-bidla tal-
istruttura tal-ekosistemi u provvista 
sostenibbli tal-materja prima, sabiex 
jintlaħqu l-ħtiġijiet ta' popolazzjoni globali 
dejjem akbar fil-limiti sostenibbli tar-
riżorsi naturali tal-pjaneta.

Or. en

Emenda 216
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tinkiseb ekonomija effiċjenti fl-użu tar-
riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima u 
provvista sostenibbli tal-materja prima, 
sabiex jintlaħqu l-ħtiġijiet ta' popolazzjoni 
globali dejjem akbar fil-limiti sostenibbli 
tar-riżorsi naturali tal-pjaneta.

(e) tinkiseb ekonomija effiċjenti fl-użu tar-
riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima u 
użu, ġestjoni u provvista sostenibbli tal-
materja prima, sabiex jintlaħqu l-ħtiġijiet 
ta' popolazzjoni globali dejjem akbar fil-
limiti sostenibbli tar-riżorsi naturali tal-
pjaneta.

Or. en

Emenda 217
Marisa Matias
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tinkiseb ekonomija effiċjenti fl-użu tar-
riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima u 
provvista sostenibbli tal-materja prima, 
sabiex jintlaħqu l-ħtiġijiet ta' popolazzjoni 
globali dejjem akbar fil-limiti sostenibbli 
tar-riżorsi naturali tal-pjaneta.

(e) tinkiseb ekonomija effiċjenti fl-użu tar-
riżorsi,  tippreserva r-riżorsi, reżiljenti 
għat-tibdil fil-klima u ġusta, u provvista 
sostenibbli tal-materja prima, sabiex 
jintlaħqu l-ħtiġijiet ta' popolazzjoni globali 
dejjem akbar fil-limiti sostenibbli tar-
riżorsi naturali tal-pjaneta;

Or. en

Emenda 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) l-adattament għall-isfidi tal-impatti 
negattivi tat-tibdil fil-klima relatati maċ-
ċiklu idroloġiku, it-tnaqqis tal-
bijodiversità u l-immaniġġjar tar-riżorsi 
naturali;

Or. en

Emenda 219
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) it-trawwim ta' soċjetajiet Ewropej 
inklużivi, innovattivi u siguri f'kuntest ta' 
trasformazzjonijiet mingħajr preċedent u 
interdipendenzi globali dejjem akbar.

(f) it-trawwim ta' soċjetajiet Ewropej 
inklużivi, innovattivi u siguri f'kuntest ta' 
trasformazzjonijiet mingħajr preċedent u 
interdipendenzi globali dejjem akbar, 
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inklużi t-tixrid tal-eċċellenza u t-twessigħ 
tal-parteċipazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm diskrepanzi fil-parteċipazzjoni mhux biss bejn l-Istati Membri iżda wkoll bejn u fi ħdan 
ir-reġjuni. Livelli ta' ksib fix-Xjenza, it-Teknoloġija, l-Inġinerija u l-Matematika (STEM) 
jistgħu wkoll ivarjaw ħafna anke fi ħdan ir-reġjuni. Il-kwistjoni tat-tixrid tal-eċċellenza u t-
twessigħ tal-parteċipazzjoni għandha għalhekk titqies bħala sfida għas-soċjetà.

Emenda 220
Britta Thomsen

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) it-trawwim ta' soċjetajiet Ewropej 
inklużivi, innovattivi u siguri f'kuntest ta' 
trasformazzjonijiet mingħajr preċedent u 
interdipendenzi globali dejjem akbar.

(f) it-trawwim ta’ soċjetajiet Ewropej 
ugwali, inklużivi, innovattivi u riflessivi
f'kuntest ta’ trasformazzjonijiet mingħajr 
preċedent, inugwaljanzi tal-ġeneru 
persistenti u interdipendenzi globali dejjem 
akbar;

Or. en

Emenda 221
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-isfruttament tad-diversità tal-
għarfien fi ħdan is-soċjetà u l-kontribut 
għall-innovazzjoni soċjali permezz ta’ 
approċċi ta’ riċerka parteċipattivi;

Or. fr
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Emenda 222
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) il-promozzjoni ta' relazzjoni koerenti 
bejn iż-żoni urbani u rurali biex ikun 
hemm ambjent sostenibbli aħjar;

Or. en

Emenda 223
Marisa Matias

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) spinta lit-tmexxija soċjali għal 
ekonomija ġusta permezz ta' riċerka 
parteċipatorja u transdixxiplinari u l-
innovazzjoni soċjali.

Or. en

Emenda 224
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) eċċellenza fin-netwerking

Or. en
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Emenda 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt f b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) it-trawwim tal-adattament tas-soċjetà 
u l-istituzzjonijiet għar-riżultati u l-
innovazzjoni tax-xjenza, it-tibdil 
demografiku u fil-klima u kwistjonijiet 
ewlenin oħra tas-soċjetà.

Or. en

Emenda 226
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-programm speċifiku għandu jiġi 
vvalutat fir-rigward ta' riżultati u impatt kif 
imkejla fil-konfront ta' indikaturi tal-
prestazzjoni, inkluż, fejn xieraq, 
pubblikazzjonijiet f'ġurnali ta' impatt għoli, 
iċ-ċirkolazzjoni tar-riċerkaturi, l-
aċċessibbiltà tal-infrastrutturi ta' riċerka, l-
investimenti mmobbilizzati permess ta' 
kapital ta' finanzjament tad-dejn u kapital 
ta' riskju, SMES li jintroduċu 
innovazzjonijiet li huma ġodda għall-
kumpanija jew is-suq, referenzi lill-
attivitajiet rilevanti ta' riċerka fid-
dokumenti ta' politika kif ukoll okkorrenzi 
ta' impatti speċifiċi fuq il-politiki.

5. Il-programm speċifiku għandu jiġi 
vvalutat fir-rigward ta' riżultati u impatt kif 
imkejla fil-konfront ta' indikaturi tal-
prestazzjoni, inkluż, fejn xieraq, 
pubblikazzjonijiet f'ġurnali ta' impatt għoli, 
il-ħolqien ta' privattivi u IPR, iċ-
ċirkolazzjoni tar-riċerkaturi, l-aċċessibbiltà 
tal-infrastrutturi ta' riċerka, l-investimenti 
mmobbilizzati permess ta' kapital ta' 
finanzjament tad-dejn u kapital ta' riskju, 
il-ħolqien ta' star-ups u spin-offs, SMEs li 
jintroduċu innovazzjonijiet li huma ġodda 
għall-kumpanija jew is-suq, referenzi lill-
attivitajiet rilevanti ta' riċerka fid-
dokumenti ta' politika kif ukoll okkorrenzi 
ta' impatti speċifiċi fuq il-politiki.

Dawn l-indikaturi tal-prestazzjoni, fil-
programmi kollha ta' Orizzont 2020, 
għandhom jiġu ppubblikati mill-inqas 
darba fis-sena u għandhom ikunu dejjem 
disponibbli għaċ-ċittadini Ewropej 
permezz ta' websajt 
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pubbliku.Perjodikament se jiġu ppublikati 
paraguni ddettaljati tar-riżultati tar-
riċerka u l-innovazzjoni bejn Orizzont 
2020 u l-kompetituri globali ewlenin tal-
Unjoni

Or. en

Emenda 227
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Skont l-Artikolu 6(1) tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 [Orizzont 
2020], il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-programm speċifiku 
għandu jkun EUR 86198 miljun.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-programm speċifiku 
għanu jkun konformi mal-Artikolu 6(1)
tar-Regolament (UE) Nru XX/2012 
[Orizzont 2020].

Or. it

Emenda 228
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mhux aktar minn 6 % tal-ammonti 
msemmija fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament 
(UE) Nru XX/2012 [Orizzont 2020] għall-
Partijiet I, II u III tal-programm speċifiku 
għandhom ikunu għan-nefqa 
amministrattiva tal-Kummissjoni.

imħassar

Or. en
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Emenda 229
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mhux aktar minn 6 % tal-ammonti 
msemmija fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament 
(UE) Nru XX/2012 [Orizzont 2020] għall-
Partijiet I, II u III tal-programm speċifiku 
għandhom ikunu għan-nefqa 
amministrattiva tal-Kummissjoni.

3. Mhux aktar minn 3 % tal-ammonti 
msemmija fl-Artikolu 6(2) tar-Regolament 
(UE) Nru XX/2012 [Orizzont 2020] għall-
Partijiet I, II u III tal-programm speċifiku 
għandhom ikunu għan-nefqa 
amministrattiva tal-Kummissjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Spejjeż amministrattivi u tal-ġestjoni mnaqqsa sabiex aktar riżorsi jkunu jistgħu jintużaw 
għall-ksib tal-objettivi speċifiċi tal-programm ta' qafas.

Emenda 230
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programmi ta’ ħidma komuni jew separati 
għall-implimentazzjoni tal-Partijiet I, II u 
III ta' dan il-programm speċifiku msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 2(2), 
għajr għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet 
taħt l-għan speċifiku “Tisħiħ tal-bażi 
xjentifika tal-Ewropa fir-riċerka fil-
fruntieri tal-għarfien”. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 9(2).

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta 
programmi ta’ ħidma komuni jew separati 
għall-implimentazzjoni tal-Partijiet I, II u 
III ta' dan il-programm speċifiku msemmija 
fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 2(2), 
għajr għall-implimentazzjoni tal-azzjonijiet 
taħt l-għan speċifiku “Tisħiħ tal-bażi 
xjentifika tal-Ewropa fir-riċerka fil-
fruntieri tal-għarfien”. Dawn l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
sat-30 ta' Ġunju 2013 skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 9(2).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Programm ta' Qafas għandu jiġi implimentat mill-1 ta' Jannar 2014, xi żmien għandu 
jitħalla għall-preparazzjonijiet tekniċi, luploading tal-programmi u ta' dokumenti u forom 
oħra.

Emenda 231
Konrad Szymański

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-proċedura ta' eżami stabbilita fl-
Artikolu 9(2) għandha tapplika għall-
approvazzjoni ta' finanzjament ta' 
attivitajiet li jinvolvu l-użu ta' embriji tal-
bniedem jew l-użu ta' ċelluli staminali 
embrijoniċi tal-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Novembru 2010, il-Parlament Ewropew esprima r-riżerva 
tiegħu dwar l-abolizzjoni ta' rekwiżit legali li, fi ħdan is-Seba' Programm ta' Qafas, kien 
maħsub għal każijiet ta' finanzjament b'relevanza etika u kontroversja speċjali Ir-rekwiżit 
ikkonċernat huwa marbut wkoll mal-prinċipju ta' rispett għad-diversità kulturali tal-Istati 
Membri tal-UE u l-għażliet etiċi li għandhom jitqiesu fid-distribuzzjoni tal-finanzjament 
rilevanti.

Emenda 232
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-programmi ta’ ħidma għandhom iqisu 
l-istat tax-xjenza, it-teknoloġija u l-
innovazzjoni fuq livell nazzjonali, dak tal-
Unjoni u dak internazzjonali kif ukoll l-
iżviluppi rilevanti fil-politiki, is-suq u s-

5. Il-programmi ta’ ħidma għandhom iqisu 
l-istat tax-xjenza, it-teknoloġija u l-
innovazzjoni fuq livell nazzjonali, dak tal-
Unjoni u dak internazzjonali kif ukoll l-
iżviluppi rilevanti fil-politiki, is-suq u s-
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soċjetà. Dawn għandhom jinkludu 
informazzjoni dwar il-koordinazzjoni mal-
attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni 
mwettqa mill-Istati Membri, inkluż f'oqsma 
fejn hemm inizjattivi ta’ programmazzjoni
konġunta. Dawnn għandhom jiġi aġġornat 
fejn huwa xieraq.

soċjetà. Dawn għandhom jinkludu 
informazzjoni dwar il-koordinazzjoni mal-
attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni 
mwettqa mill-Istati Membri (inklużi r-
reġjuni tagħhom), inkluż f'oqsma fejn 
hemm inizjattivi ta’ programmazzjoni 
konġunta. Dawnn għandhom jiġi aġġornat 
fejn huwa xieraq.

Or. en

Emenda 233
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Meta jkunu qegħdin jiġu stabbiliti l-
programmi ta' ħidma, il-Kummissjoni 
għandha tikkonsulta l-partijiet interessati 
rilevanti mill-akkademja, l-industrija, l-
utenti aħħarin u s-soċjetà ċivili tal-aqwa 
reputazzjoni u bl-għarfien estert xieraq, 
filwaqt li tiżgura diversità tas-setturi u l-
oqsma tar-riċerka kollha kkonċernati, 
sabiex timmonitorja l-adegwatezza u s-
suffiċjenza tal-azzjonijiet attwali u 
ppjanati u sabiex tkun konxja minn 
suġġetti ttraskurati u sforzi dduplikati. Il-
Kummissjoni għandha tfittex li tuża l-
istrumenti eżistenti għal dan l-iskop kull 
fejn ikun possibbli fl-implimentazzjoni ta' 
Orizzont 2020, bħal, inter alia, Sħubiji 
Innovattivi Ewropej, Pjattaformi 
Teknoloġiċi Ewropej u Inizjattivi ta' 
Programmazzjoni Konġunta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda bbażata fuq ir-rapport Carvalho, l-emenda 18, bl-ideat meħuda wkoll mill-emenda 
25.
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Emenda 234
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 6– subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-programmi ta’ ħidma għall-
implimentazzjoni tal-Partijiet I sa III 
msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-
Artikolu 2(2) għandhom jistabbilixxu l-
objettivi indirizzati, ir-riżultati mistennija, 
il-metodu ta’ implimentazzjoni u l-ammont 
totali tagħhom, inkluża, fejn xieraq, 
informazzjoni indikattiva dwar l-ammont 
tan-nefqa relatata mal-klima. Għandhom 
jinkludu ukoll deskrizzjoni tal-azzjonijiet li 
għandhom jiġu ffinanzjati, indikazzjoni tal-
ammont allokat għal kull azzjoni, skeda 
indikattiva ta' implimentazzjoni, kif ukoll 
approċċ multiannwali u orjentazzjonijiet 
strateġiċi għas-snin sussegwenti ta' 
implimentazzjoni. Għandhom jinkludu 
għotjiet għall-prijoritajiet essenzjali, 
kriterji essenzjali ta' evalwazzjoni u r-rata 
massima tal-kofinanzjament. Għandhom 
jippermettu approċċi minn isfel għal fuq li 
jindirizzaw l-objettivi f’modi innovattivi.

6. Il-programmi ta’ ħidma għall-
implimentazzjoni tal-Partijiet I sa III 
msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-
Artikolu 2(2) għandhom jistabbilixxu l-
objettivi indirizzati, ir-riżultati mistennija, 
il-metodu ta’ implimentazzjoni u l-ammont 
totali tagħhom, inkluża, fejn xieraq, 
informazzjoni indikattiva dwar l-ammont 
tan-nefqa relatata mal-klima. Għandhom 
jinkludu ukoll deskrizzjoni tal-azzjonijiet li 
għandhom jiġu ffinanzjati, indikazzjoni tal-
ammont allokat għal kull azzjoni, l-
indikatur ta' skala TRL tal-azzjoni, skeda 
indikattiva ta' implimentazzjoni, kif ukoll 
approċċ multiannwali u orjentazzjonijiet 
strateġiċi għas-snin sussegwenti ta' 
implimentazzjoni. Għandhom jinkludu 
għotjiet għall-prijoritajiet essenzjali, 
kriterji essenzjali ta' evalwazzjoni u r-rata 
massima tal-kofinanzjament. Għandhom 
jippermettu approċċi minn isfel għal fuq li 
jindirizzaw l-objettivi f’modi innovattivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tinkludi indikatur tal-Livell ta' Kemm hi Pronta t-Teknoliġija 
("TRL"), stabbilit min-NASA iżda li jintuża ħafna fid-dipartimenti tal-politika tar-Riċerka u l-
Iżvilupp fil-gvernijiet madwar id-dinja, f'azzjonijiet li titlob fil-programmi ta' ħidma tagħha.

Emenda 235
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvatore Tatarella

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 6 – subparagrafu 1a (ġdid)



AM\907982MT.doc 41/130 PE492.816v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istrumenti għar-rabta bejn ir-Riċerka, l-
Innovazzjoni u l-Fondi Strutturali 
għandhom jiġu implimentati permezz tal-
programmi “Reġjuni ta’ Għarfien” u 
“Speċjalizzazzjonijiet intelliġenti”, li t-
tnejn li huma għandhom jitpoġġew fl-
ERA sabiex jinħolqu indikaturi oġġettivi 
għall-progress lejn l-eċċellenza.

Or. en

Emenda 236
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5– paragrafu 6 – subparagrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-programmi ta’ ħidma għandhom 
jinkludu wkoll numru bilanċjat ta’ 
proġetti żgħar (iffokati), medji u kbar 
(integrattivi). Proġetti fuq skala żgħira 
jistgħu jservu ta' mod effettiv kif wieħed 
jista' jippromwovi l-parteċipazzjoni tal-
SMEs, iżda ma għandhomx ikunu 
esklussivi għal SMEs.

Or. en

Emenda 237
Britta Thomsen

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 6– subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, dawk il-programmi ta' 
ħidma għandhom jinkludu taqsima li 
tidentifika azzjonijiet trasversali kif 

Barra minn hekk, dawk il-programmi ta' 
ħidma għandhom jinkludu taqsima li 
tidentifika azzjonijiet trasversali kif 
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imsemmi fl-Artikolu 13 tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 [Orizzont 
2020], li jkopru żewġ objettivi speċifiċi 
jew aktar, it-tnejn fi ħdan l-istess prijorità u 
fuq żewġ prijoritajiet jew aktar. Dawk l-
azzjonijiet għandhom ikunu implimentati 
b'mod integrat.

imsemmi fl-Artikolu 13 tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 [Orizzont 
2020], li jkopru żewġ objettivi speċifiċi 
jew aktar, it-tnejn fi ħdan l-istess prijorità u 
fuq żewġ prijoritajiet jew aktar. Dawk l-
azzjonijiet għandhom ikunu implimentati 
b'mod integrat. L-ugwaljanza bejn is-sessi 
bħala dritt fundamentali tal-Unjoni 
għandha tiġi implimentata 
sistematikament.

Or. en

Emenda 238
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-programmi ta' ħidma għall-
implimentazzjoni tal-parti ta' Orizzont 
2020 li hija msemmija fil-punt (f) tal-
Artikolu 3(3) ta' dan il-programm 
speċifiku, u kwalunkwe sejħa għall-
proposti maħruġa bħala riżultat ta' dawn 
il-programmi, għandhom ikunu s-suġġett, 
qabel ma jinħarġu, ta' valutazzjoni ex-
ante tal-impatt soċjali u tal-etika li tagħti 
kas tal-impatti soċjali potenzjali tal-
aġenda sottostanti tar-Riċerka u l-
Iżvilupp.

Or. en

Emenda 239
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Kunsill Ewropew għar-Riċerka (“ERC”), 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni, li 
għandu jkun il-mezz ta' implimentazzjoni 
fl-ambitu tal-Parti I "Xjenza eċċellenti" li 
huma relatati mal-objettiv speċifiku 
"Tisħiħ tal-bażi xjentifika tal-Ewropa fir-
riċerka fil-fruntieri tal-għarfien". L-ERC 
għandu jieħu post il-Kunsill Ewropew 
għar-Riċerka stabbilit bid-Deċiżjoni 
2007/134/KE.

1. Wara li tirċievi opinjoni mill-Parlament 
u mill-Kunsill, Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi Kunsill Ewropew għar-
Riċerka (“ERC”), permezz ta' att ta' 
implimentazzjoni, li għandu jkun il-mezz 
ta' implimentazzjoni fl-ambitu tal-Parti I 
"Xjenza eċċellenti" li huma relatati mal-
objettiv speċifiku "Tisħiħ tal-bażi 
xjentifika tal-Ewropa fir-riċerka fil-
fruntieri tal-għarfien". L-ERC għandu jieħu 
post il-Kunsill Ewropew għar-Riċerka 
stabbilit bid-Deċiżjoni 2007/134/KE.

Or. fr

Emenda 240
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Kunsill Ewropew għar-Riċerka (“ERC”), 
permezz ta' att ta' implimentazzjoni, li 
għandu jkun il-mezz ta' implimentazzjoni 
fl-ambitu tal-Parti I "Xjenza eċċellenti" li 
huma relatati mal-objettiv speċifiku 
"Tisħiħ tal-bażi xjentifika tal-Ewropa fir-
riċerka fil-fruntieri tal-għarfien". L-ERC 
għandu jieħu post il-Kunsill Ewropew 
għar-Riċerka stabbilit bid-Deċiżjoni 
2007/134/KE.

1. Ma taffettwax il-verżjoni bil-Malti

Or. fr

Emenda 241
Jean-Pierre Audy
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3– subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-President għandu jinħatar mill-
Kummissjoni, wara proċess ta' reklutaġġ li 
jinvolvi kumitat dedikat għat-tiftix, għal 
terminu limitat ta' erba' snin li jiġġedded 
darba. Il-proċess ta’ reklutaġġ u l-kandidat 
magħżul għandu jkollhom l-approvazzjoni 
tal-Kunsill Xjentifiku.

Il-President għandu jinħatar mill-
Kummissjoni, wara proċess ta' reklutaġġ li 
jinvolvi kumitat dedikat għat-tiftix, għal 
terminu limitat ta' erba' snin li jiġġedded 
darba. Il-proċess ta’ reklutaġġ u l-kandidat 
magħżul għandu jkollhom l-approvazzjoni 
tal-Kunsill Xjentifiku. Il-Kummissjoni, 
wara li tkun irċeviet opinjoni mill-Kunsill 
Xjentifiku, mill-Parlament u mill-Kunsill, 
tista' tkeċċi lill-President tal-ERC jekk 
hu/hi ma jeżerċitax/teżerċitax id-dmirijiet 
tiegħu/tagħha fl-aħjar interessi tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. fr

Emenda 242
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3– subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-President għandu jinħatar mill-
Kummissjoni, wara proċess ta' reklutaġġ li 
jinvolvi kumitat dedikat għat-tiftix, għal 
terminu limitat ta' erba' snin li jiġġedded 
darba. Il-proċess ta’ reklutaġġ u l-kandidat 
magħżul għandu jkollhom l-approvazzjoni 
tal-Kunsill Xjentifiku.

Il-President għandu jinħatar mill-
Kummissjoni, wara proċess ta' reklutaġġ li 
jinvolvi kumitat dedikat għat-tiftix, għal 
terminu limitat ta' erba' snin li jiġġedded 
darba. Il-proċedura ta’ reklutaġġ u l-
kandidat magħżul għandu jkollhom l-
approvazzjoni tal-Kunsill Xjentifiku. Il-
Kummissjoni għandha tibgħat rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li 
jistgħu jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar il-
kandidat magħżul, qabel ma titlesta l-
proċedura.

Or. it
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Ġustifikazzjoni

Il-proċedura għall-ħatra tal-President tas-CER għandha tkun aktar trasparenti.

Emenda 243
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3– subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-President għandu jinħatar mill-
Kummissjoni, wara proċess ta' reklutaġġ li 
jinvolvi kumitat dedikat għat-tiftix, għal 
terminu limitat ta' erba' snin li jiġġedded 
darba. Il-proċess ta’ reklutaġġ u l-kandidat 
magħżul għandu jkollhom l-approvazzjoni 
tal-Kunsill Xjentifiku.

Il-President għandu jinħatar mill-
Kummissjoni, wara proċess ta' reklutaġġ 
trasparenti li jinvolvi kumitat indipendenti 
dedikat għat-tiftix, għal terminu limitat ta' 
erba' snin li jiġġedded darba. Il-proċess ta’ 
reklutaġġ u l-kandidat magħżul għandu 
jkollhom l-approvazzjoni tal-Kunsill 
Xjentifiku.

Or. en

Emenda 244
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 3– subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-President għandu jippresjedi l-Kunsill 
Xjentifiku u għandu jiżgura t-tmexxija u l-
kollaborazzjoni tiegħu mal-istruttura 
dedikata ta' implimentazzjoni, u għandu 
jirrappreżentah fid-dinja tax-xjenza.

Il-President għandu jippresjedi l-Kunsill 
Xjentifiku, għandu jiżgura t-tmexxija u l-
kollaborazzjoni tiegħu mal-istruttura 
dedikata ta' implimentazzjoni, għandu 
jkun responsabbli għall-attivitajiet tiegħu 
quddiem il-Kummissjoni u għandu 
jirrappreżentah fid-dinja tax-xjenza.

Or. it
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Emenda 245
Britta Thomsen

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kunsill Ewropew għar-Riċerka 
għandu jaħdem skont il-prinċipji tal-
eċċellenza xjentifika, l-awtonomija, l-
effiċjenza, l-effettività, it-trasparenza u r-
responsabbiltà. Għandu jiżgura kontinwità 
mal-azzjonijiet tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka mwettqa skont id-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2006/972/KE.

4. Il-Kunsill Ewropew għar-Riċerka 
għandu jaħdem skont il-prinċipji tal-
eċċellenza xjentifika, l-awtonomija, l-
effiċjenza, l-effettività, it-trasparenza u r-
responsabbiltà. Għandu jiżgura li l-
preġudizzju inkonxju bejn is-sessi jkun 
indirizzat b'mod adegwat fil-proċeduri ta' 
evalwazzjoni. Għandu jiżgura kontinwità 
mal-azzjonijiet tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka mwettqa skont id-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2006/972/KE.

Or. en

Emenda 246
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kunsill Xjentifiku għandu jkun 
kompost minn xjentisti, inġiniera u 
akkademiċi tal-ogħla reputazzjoni u 
b’kompetenza xierqa, li jiżguraw diversità 
ta’ oqsma ta’ riċerka, jaġixxu fil-kapaċità 
personali tagħhom, indipendentement minn 
interessi estranji.

1. Il-Kunsill Xjentifiku għandu jkun 
kompost minn xjentisti, inġiniera u 
akkademiċi tal-ogħla reputazzjoni u 
b’kompetenza xierqa, li jiżguraw diversità 
ta’ oqsma ta’ riċerka, jaġixxu fil-kapaċità 
personali tagħhom, indipendentement minn 
interessi estranji. Fil-kompożizzjoni tal-
Kunsill Xjentifiku, għandhom isiru sforzi 
favur il-bilanċ bejn is-sessi.

Or. en

Emenda 247
Marian-Jean Marinescu
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kunsill Xjentifiku għandu jkun 
kompost minn xjentisti, inġiniera u 
akkademiċi tal-ogħla reputazzjoni u 
b’kompetenza xierqa, li jiżguraw diversità 
ta’ oqsma ta’ riċerka, jaġixxu fil-kapaċità 
personali tagħhom, indipendentement minn 
interessi estranji.

1. Il-Kunsill Xjentifiku għandu jkun 
kompost minn 30 xjentist, inġiniera u 
akkademiċi tal-ogħla reputazzjoni u 
b’kompetenza xierqa, li jiżguraw diversità 
ta’ nazzjonalitajiet u ta’oqsma ta’ riċerka, 
u li jaġixxu fil-kapaċità personali tagħhom, 
indipendentement minn interessi estranji.

Or. en

Emenda 248
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kunsill Xjentifiku għandu jkun 
kompost minn xjentisti, inġiniera u 
akkademiċi tal-ogħla reputazzjoni u 
b’kompetenza xierqa, li jiżguraw diversità 
ta’ oqsma ta’ riċerka, jaġixxu fil-kapaċità 
personali tagħhom, indipendentement minn 
interessi estranji.

1. Il-Kunsill Xjentifiku għandu jkun 
kompost minn massimu ta’ sitt membri, 
magħżula fost xjentisti, inġiniera u 
akkademiċi tal-ogħla reputazzjoni u 
b’kompetenza xierqa, li jiżguraw diversità 
ta’ oqsma ta’ riċerka, jaġixxu fil-kapaċità 
personali tagħhom, indipendentement minn 
interessi estranji.

Or. it

Emenda 249
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-membri tal-Kunsill Xjentifiku għandhom Il-membri tal-Kunsill Xjentifiku għandhom 
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jinħatru mill-Kummissjoni, wara proċedura 
indipendenti u trasparenti għall-
identifikazzjoni tagħhom miftiehma mal-
Kunsill Xjentifiku, inkluża konsultazzjoni 
mal-komunità xjentifika u rapport lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill.

jinħatru mill-Kummissjoni, wara proċedura 
indipendenti u trasparenti għall-
identifikazzjoni tagħhom miftiehma mal-
Kunsill Xjentifiku, inkluża konsultazzjoni 
mal-komunità xjentifika u rapport lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill. Wara 
opinjoni mill-Parlament u l-Kunsill, il-
membri tal-Kunsill Xjentifiku jistgħu 
jitkeċċew jekk dawn ma jeżerċitawx id-
dmirijiet tagħhom fl-aħjar interessi tal-
Unjoni Ewropea.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jidher li tkun idea tajba li tiġi prevista proċedura għat-tkeċċija tal-membri tal-Kunsill 
Xjentifiku li jagħti lok biex il-Parlament u l-Kunsill jagħtu l-opinjoni tagħhom.

Emenda 250
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-membri tal-Kunsill Xjentifiku għandhom 
jinħatru mill-Kummissjoni, wara proċedura 
indipendenti u trasparenti għall-
identifikazzjoni tagħhom miftiehma mal-
Kunsill Xjentifiku, inkluża konsultazzjoni 
mal-komunità xjentifika u rapport lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Il-membri tal-Kunsill Xjentifiku għandhom 
jinħatru mill-Kummissjoni, wara proċedura 
indipendenti u trasparenti għall-
identifikazzjoni tagħhom miftiehma mal-
kumitat ta’ tfittxija skont l-Artikolu 6(3), 
inkluża konsultazzjoni mal-komunità 
xjentifika, mal-Parlament Ewropew u mal-
Kunsill.

Or. it

Emenda 251
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-membri tal-Kunsill Xjentifiku għandhom 
jinħatru mill-Kummissjoni, wara proċedura 
indipendenti u trasparenti għall-
identifikazzjoni tagħhom miftiehma mal-
Kunsill Xjentifiku, inkluża konsultazzjoni 
mal-komunità xjentifika u rapport lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Il-membri tal-Kunsill Xjentifiku għandhom 
jinħatru mill-Kummissjoni, fejn tiġi 
garantita rappreżentazzjoni bbilanċjata 
tal-ġeneri u wara proċedura indipendenti u 
trasparenti għall-identifikazzjoni tagħhom 
miftiehma mal-Kunsill Xjentifiku, inkluża 
konsultazzjoni mal-komunità xjentifika u 
rapport lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill.

Or. ro

Emenda 252
Britta Thomsen

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-membri tal-Kunsill Xjentifiku għandhom 
jinħatru mill-Kummissjoni, wara proċedura 
indipendenti u trasparenti għall-
identifikazzjoni tagħhom miftiehma mal-
Kunsill Xjentifiku, inkluża konsultazzjoni 
mal-komunità xjentifika u rapport lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill.

Il-membri tal-Kunsill Xjentifiku għandhom 
jinħatru mill-Kummissjoni, wara proċedura 
indipendenti u trasparenti għall-
identifikazzjoni tagħhom miftiehma mal-
Kunsill Xjentifiku, inkluża konsultazzjoni 
mal-komunità xjentifika u rapport lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill. Il-Kunsill 
Ewropew tar-Riċerka għandu jkun 
kompost skont il-mira ta' 40% fir-rigward 
tas-sess sottorappreżentat.

Or. en

Emenda 253
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-kodiċi ta’ kondotta li tindirizza, fost 
oħrajn, l-evitar ta’ kunflitt ta’ interessi.

(e) il-kodiċi ta’ kondotta li tindirizza, fost 
oħrajn, l-evitar ta’ kunflitt ta’ interessi, u 
regoli li jirregolaw is-segretezza 
professjonali u l-kwistjonijiet ta' 
komunikazzjoni;

Or. fr

Emenda 254
Marian-Jean Marinescu

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
istruttura ddedikata għall-implimentazzjoni 
ssegwi b’mod strett, b’mod effiċjenti u bil-
flessibiltà neċessarja l-objettivi u r-
rekwiżiti tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka waħdu.

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
istruttura ddedikata għall-implimentazzjoni 
ssegwi b’mod strett, b’mod effiċjenti u bil-
flessibiltà neċessarja l-objettivi u r-
rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill 
Ewropew għar-Riċerka waħdu.

Or. en

Emenda 255
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-setgħa li tadotta atti delegati għandha 
tkun kkonferita lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta' żmien indeterminat mid-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni.

2. Is-setgħa li tadotta atti delegati għandha 
tkun kkonferita lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta' seba' snin indeterminat mid-
dħul fis-seħħ ta' din id-Deċiżjoni.

Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport 
dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard 
minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu ta' seba' snin. Id-delega tas-
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setgħa għandha tiġi estiża 
awtomatikament għal perjodi ta’ żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali 
estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 
qabel it-tmiem ta’ kull perjodu.

Or. ro

Emenda 256
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega ta’ setgħa tista’ tkun revokata 
fi kwalunkwe ħin mill-Kunsill. Deċiżjoni 
ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-
setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din 
għandha ssir effettiva fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħat tista’ tiġi revokata 
fi kwalunkwe ħin mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ 
revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha 
ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 
speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-
validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun 
diġà fis-seħħ.

Or. ro

Emenda 257
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega ta’ setgħa tista’ tkun revokata 
fi kwalunkwe ħin mill-Kunsill. Deċiżjoni 
ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-
setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din 
għandha ssir effettiva fil-jum wara l-

3. Id-delega ta’ setgħa tista’ tiġi rrevokata 
f’kull waqt mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
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pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ.

deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-
jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 
jew f’data aktar tard speċifikata fih. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità ta’ 
kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-PE għandu jkollu d-dritt li jikkontrolla l-adozzjoni ta' atti delegati, mhux biss li jiġi 
infurmat.

Emenda 258
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega ta’ setgħa tista’ tkun revokata 
fi kwalunkwe ħin mill-Kunsill. Deċiżjoni 
ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-
setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din 
għandha ssir effettiva fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fih. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att 
delegat li jkun diġà fis-seħħ.

3. Id-delega ta’ setgħa tista' tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe mument mill-Kunsilljew mill-
Parlament Ewropew.  Deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha 
ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard 
speċifikata fih. Ma għandhiex taffettwa l-
validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun 
diġà fis-seħħ.

Or. en

Emenda 259
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika lill-
Kunsill b’dan.

4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 260
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika lill-
Kunsill b’dan.

4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u
lill-Kunsill b’dan.

Or. ro

Emenda 261
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-
notifikazzjoni ta’ dak l-att lill-Kunsill ma 
tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-
Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak 
il-perjodu, il-Kunsill ikun informa lill-
Kummissjoni li mhux se joġġezzjona. Dak 
il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahar fuq l-
inizjattiva tal-Kunsill.

5. Att delegat għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-
notifikazzjoni ta’ dak l-att lill-Kunsill ma 
tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-
Kunsill u mill-Parlament jew jekk, qabel l-
iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Kunsill u l-
Parlament ikunu infurmaw lill-
Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. 
Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahar 
fuq l-inizjattiva tal-Kunsill.

Or. en
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Emenda 262
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att delegat għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-
notifikazzjoni ta’ dak l-att lill-Kunsill ma 
tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-
Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak 
il-perjodu, il-Kunsill ikun informa lill-
Kummissjoni li mhux se joġġezzjona. Dak 
il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahar fuq l-
inizjattiva tal-Kunsill.

5. Att delegat għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-
notifikazzjoni ta’ dak l-att lill-Parlament 
Ewropew jew lill-Kunsill ma tkun ġiet 
espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Kunsill 
jew mill-Parlament Ewopew jew jekk, 
qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill ikunu 
infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se 
joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi 
estiż b’xahar fuq l-inizjattiva tal-
Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Or. ro

Emenda 263
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Parlament Ewropew għandu jiġi 
infurmat bl-adozzjoni tal-atti delegati 
mill-Kummissjoni, jew dwar kwalunkwe 
oġġezzjoni formulata lilhom, jew dwar ir-
revoka tad-delega tas-setgħat mill-Kunsill.

imħassar

Or. ro

Emenda 264
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Parlament Ewropew għandu jiġi 
infurmat bl-adozzjoni tal-atti delegati mill-
Kummissjoni, jew dwar kwalunkwe 
oġġezzjoni formulata lilhom, jew dwar ir-
revoka tad-delega tas-setgħat mill-Kunsill.

6. Il-Parlament Ewropew għandu jiġi 
infurmat bi kwalunkwe oġġezzjoni 
fformulata mill-Kunsill għall-atti 
ddelegati adottati mill-Kummissjoni jew 
dwar ir-revoka tad-delega tas-setgħat mill-
Kunsill."

Or. en

Emenda 265
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – punt -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Deċiżjoni Nru 2007/134/KE hija 
revokata.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Għal konsistenza mal-Artikolu 6(1).

Emenda 266
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-allokazzjoni finanzjarja għall-
programm speċifiku tista' tkopri wkoll l-
ispejjeż tal-assistenza teknika u 
amministrattiva meħtieġa biex tiġi żgurata 
t-tranżizzjoni bejn il-programm speċifiku u 

3. L-allokazzjoni finanzjarja għall-
programm speċifiku tista' tkopri wkoll l-
ispejjeż tal-assistenza teknika u 
amministrattiva meħtieġa biex tiġi żgurata 
t-tranżizzjoni bejn il-programm speċifiku u 
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l-miżuri koperti bid-Deċiżjonijiet 
2006/971/KE, 2006/972/KE, 2006/973/KE, 
2006/974/KE u 2006/975/KE.

l-miżuri koperti bid-Deċiżjonijiet 
2006/971/KE, 2006/972/KE, 2006/973/KE, 
2006/974/KE u 2006/975/KE, iżda mhux 
aktar minn 10% tal-allokazzjoni totali 
għal assistenza teknika u amministrattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fondi biżżejjed għandhom jitħallew għall-assistenza tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-
Programm il-ġdid.

Emenda 267
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati 
Membri.

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati 
Membri u lill-Parlament.

Or. fr

Emenda 268
Gaston Franco

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Attenzjoni partikolari għandha tingħata 
biex ikun żgurat approċċ wiesa’ għall-
innovazzjoni, li mhuwiex biss limitat għall-
iżvilupp ta’ prodotti u servizzi ġodda 
abbażi ta' avvanzi xjentifiċi u teknoloġiċi, 
iżda li jinkorpora wkoll aspetti bħall-użu ta' 
teknoloġiji eżistenti f’applikazzjonijiet 
ġodda, titjib kontinwu, l-innovazzjoni 
mhux teknoloġika u soċjali. Approċċ 
olistiku għall-innovazzjoni biss jista' 

Attenzjoni partikolari għandha tingħata 
biex ikun żgurat approċċ wiesa’ għall-
innovazzjoni, li mhuwiex biss limitat għall-
iżvilupp ta’ prodotti u servizzi ġodda 
abbażi ta’ avvanzi xjentifiċi u teknoloġiċi, 
iżda li jinkorpora wkoll aspetti bħall-użu 
ta’ teknoloġiji eżistenti f’applikazzjonijiet 
ġodda, titjib kontinwu, l-innovazzjoni 
mhux teknoloġika, soċjali, kulturali u 
istituzzjonali. L-innovazzjoni fis-servizzi 
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jindirizza fl-istess ħin l-isfidi tas-soċjetà u 
jagħti lok għal negozji u industriji 
kompetittivi ġodda.

se tiġi inkoraġġita wkoll bl-investiment 
f’kompetenzi multidixxiplinari, il-ħolqien 
tal-kapaċitajiet, tal-għarfien u tal-valur 
ibbażat fuq soluzzjonijiet tas-servizz u 
kontenut intanġibbli. Approċċ olistiku 
għall-innovazzjoni biss jista' jindirizza fl-
istess ħin l-isfidi tas-soċjetà u jagħti lok 
għal negozji u industriji kompetittivi
ġodda. Ċentri tax-xjenza, mużewijiet u 
assoċjazzjonijiet iddedikati għall-
edukazzjoni u l-involviment pubbliku tax-
xjenza permezz ta' attivitajiet kulturali 
jistgħu jikkontribwixxu għall-kisba ta' 
dawn il-prijoritajiet, b'mod partikolari 
rigward l-isfidi tas-soċjetà.

Or. en

Emenda 269
Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Attenzjoni partikolari għandha tingħata 
biex ikun żgurat approċċ wiesa’ għall-
innovazzjoni, li mhuwiex biss limitat għall-
iżvilupp ta’ prodotti u servizzi ġodda 
abbażi ta' avvanzi xjentifiċi u teknoloġiċi, 
iżda li jinkorpora wkoll aspetti bħall-użu ta' 
teknoloġiji eżistenti f’applikazzjonijiet 
ġodda, titjib kontinwu, l-innovazzjoni 
mhux teknoloġika u soċjali. Approċċ 
olistiku għall-innovazzjoni biss jista' 
jindirizza fl-istess ħin l-isfidi tas-soċjetà u 
jagħti lok għal negozji u industriji 
kompetittivi ġodda.

Attenzjoni partikolari għandha tingħata 
biex ikun żgurat approċċ wiesa’ għall-
innovazzjoni, li mhuwiex biss limitat għall-
iżvilupp ta’ prodotti u servizzi ġodda 
abbażi ta’ avvanzi xjentifiċi u teknoloġiċi,
iżda li jinkorpora wkoll aspetti bħall-użu 
ta’ teknoloġiji eżistenti f’applikazzjonijiet 
ġodda, titjib kontinwu, l-innovazzjoni 
mhux teknoloġika, soċjali, tal-ġeneru,
kulturali u istituzzjonali. L-innovazzjoni 
fis-servizzi se titħeġġeġ ukoll bl-
investiment f’kompetenzi 
multidixxiplinari, il-ħolqien tal-
kapaċitajiet, tal-għarfien u tal-valur 
ibbażati fuq soluzzjonijiet ta’ servizz u l-
kontenut intanġibbli. Approċċ olistiku 
għall-innovazzjoni biss jista' jindirizza fl-
istess ħin l-isfidi tas-soċjetà u jagħti lok 
għal negozji u industriji kompetittivi 
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ġodda.

Or. en

Emenda 270
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Attenzjoni partikolari għandha tingħata 
biex ikun żgurat approċċ wiesa’ għall-
innovazzjoni, li mhuwiex biss limitat għall-
iżvilupp ta’ prodotti u servizzi ġodda 
abbażi ta' avvanzi xjentifiċi u teknoloġiċi, 
iżda li jinkorpora wkoll aspetti bħall-użu ta' 
teknoloġiji eżistenti f’applikazzjonijiet 
ġodda, titjib kontinwu, l-innovazzjoni 
mhux teknoloġika u soċjali. Approċċ 
olistiku għall-innovazzjoni biss jista' 
jindirizza fl-istess ħin l-isfidi tas-soċjetà u 
jagħti lok għal negozji u industriji 
kompetittivi ġodda.

Attenzjoni partikolari għandha tingħata 
biex ikun żgurat approċċ wiesa’ għall-
innovazzjoni, li mhuwiex biss limitat għall-
iżvilupp ta’ prodotti u servizzi ġodda 
abbażi ta' avvanzi xjentifiċi u teknoloġiċi, 
iżda li jinkorpora wkoll aspetti bħall-użu ta' 
teknoloġiji eżistenti f’applikazzjonijiet 
ġodda, titjib kontinwu, l-innovazzjoni 
mhux teknoloġika u soċjali u l-
implimentazzjoni fil-prattika.jiġu 
massimizzati t-tixrid, l-aċċessibbiltà, u l-
użu tal-għarfien prodott. Approċċ olistiku 
għall-innovazzjoni biss jista' jindirizza fl-
istess ħin l-isfidi tas-soċjetà u jagħti lok 
għal negozji u industriji kompetittivi 
ġodda.

Or. fr

Emenda 271
Maria Da Graça Carvalho

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-isfidi tas-soċjetà u t-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali b’mod partikolari, 
se jkun hemm enfasi partikolari fuq 
attivitajiet ta’ appoġġ li joperaw qrib is-

Għall-isfidi tas-soċjetà u t-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali b’mod partikolari, 
se jkun hemm enfasi partikolari fuq 
attivitajiet ta’ appoġġ li joperaw qrib is-
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suq, bħal dimostrazzjoni, il-pilotaġġ jew il-
prova tal-kunċett. Din se tinkludi wkoll, 
fejn xieraq, l-attivitajiet favur l-
innovazzjoni soċjali, il-
prestandardizzazzjoni jew l-akkwist 
prekummerċjali, l-akkwist ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi, l-
istandardizzazzjoni u miżuri tad-domanda 
oħrajn biex jgħinu fl-aċċellerazzjoni tal-
użu u d-diffużjoni ta’ prodotti u servizzi 
innovattivi fis-suq. Barra minn hekk, se 
jkun hemm biżżejjed lok għal approċċi 
minn isfel għal fuq u skemi miftuħa, ħfief u 
veloċi taħt kull waħda mill-isfidi u 
teknoloġiji biex jipprovdu, lill-aħjar 
riċerkaturi, intraprendituri u impriżi tal-
Ewropa, l-opportunità li jippreżentaw 
soluzzjonijiet rivoluzjonarji tal-għażla 
tagħhom.

suq, bħal dimostrazzjoni, il-pilotaġġ jew il-
prova tal-kunċett. Din se tinkludi wkoll, 
fejn xieraq, l-attivitajiet favur l-
innovazzjoni soċjali, innovazzjoni fis-
servizzi u l-prestandardizzazzjoni jew l-
akkwist prekummerċjali, l-akkwist ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi, l-
istandardizzazzjoni u miżuri tad-domanda 
oħrajn biex jgħinu fl-aċċellerazzjoni tal-
użu u d-diffużjoni ta’ prodotti u servizzi 
innovattivi fis-suq. Barra minn hekk, se 
jkun hemm biżżejjed lok għal approċċi 
minn isfel għal fuq u skemi miftuħa, ħfief u 
veloċi taħt kull waħda mill-isfidi u 
teknoloġiji biex jipprovdu, lill-aħjar 
riċerkaturi, intraprendituri u impriżi tal-
Ewropa, l-opportunità li jippreżentaw 
soluzzjonijiet rivoluzjonarji tal-għażla 
tagħhom.

Fir-rigward tal-isfidi tas-soċjetà, għandu 
jiġi segwit approċċ imsejjes fuq l-isfidi, li 
fih ix-xjenza bażika, ir-riċerka applikata, 
it-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni huma komponenti 
ugwalment importanti u interkonnessi. 
Barra minn hekk, il-bilanċ ġust għandu 
jintlaħaq fl-isfidi tas-soċjetà u t-
teknoloġiji abilitanti u industrijali bejn 
proġetti aktar żgħar u kbar, filwaqt li tiġi 
kkunsidrata l-istruttura ta’ settur 
speċifiku, it-tip ta’ attività, teknoloġija u 
xenarji għar-riċerka.

Or. en

Emenda 272
Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-isfidi tas-soċjetà u t-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali b’mod partikolari, 

Għall-isfidi tas-soċjetà u t-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali b’mod partikolari, 
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se jkun hemm enfasi partikolari fuq 
attivitajiet ta’ appoġġ li joperaw qrib is-
suq, bħal dimostrazzjoni, il-pilotaġġ jew il-
prova tal-kunċett. Din se tinkludi wkoll, 
fejn xieraq, l-attivitajiet favur l-
innovazzjoni soċjali, il-
prestandardizzazzjoni jew l-akkwist 
prekummerċjali, l-akkwist ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi, l-
istandardizzazzjoni u miżuri tad-domanda 
oħrajn biex jgħinu fl-aċċellerazzjoni tal-
użu u d-diffużjoni ta’ prodotti u servizzi 
innovattivi fis-suq. Barra minn hekk, se 
jkun hemm biżżejjed lok għal approċċi 
minn isfel għal fuq u skemi miftuħa, ħfief u 
veloċi taħt kull waħda mill-isfidi u 
teknoloġiji biex jipprovdu, lill-aħjar 
riċerkaturi, intraprendituri u impriżi tal-
Ewropa, l-opportunità li jippreżentaw 
soluzzjonijiet rivoluzjonarji tal-għażla 
tagħhom.

se jkun hemm enfasi partikolari fuq 
attivitajiet ta’ appoġġ li joperaw qrib is-
suq, bħal dimostrazzjoni, il-pilotaġġ jew il-
prova tal-kunċett. Din se tinkludi wkoll, 
fejn xieraq, l-attivitajiet favur l-
innovazzjoni soċjali u tal-ġeneru, l-
innovazzjoni fis-servizzi u l-
prestandardizzazzjoni jew l-akkwist 
prekummerċjali, l-akkwist ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi, l-
istandardizzazzjoni u miżuri tad-domanda 
oħrajn biex jgħinu fl-aċċellerazzjoni tal-
użu u d-diffużjoni ta’ prodotti u servizzi 
innovattivi fis-suq. Barra minn hekk, se 
jkun hemm biżżejjed lok għal approċċi 
minn isfel għal fuq u skemi miftuħa, ħfief u 
veloċi taħt kull waħda mill-isfidi u 
teknoloġiji biex jipprovdu, lill-aħjar 
riċerkaturi, intraprendituri u impriżi tal-
Ewropa, l-opportunità li jippreżentaw 
soluzzjonijiet rivoluzjonarji tal-għażla 
tagħhom.

Or. en

Emenda 273
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-isfidi tas-soċjetà u t-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali b’mod partikolari, 
se jkun hemm enfasi partikolari fuq 
attivitajiet ta’ appoġġ li joperaw qrib is-
suq, bħal dimostrazzjoni, il-pilotaġġ jew il-
prova tal-kunċett. Din se tinkludi wkoll, 
fejn xieraq, l-attivitajiet favur l-
innovazzjoni soċjali, il-
prestandardizzazzjoni jew l-akkwist 
prekummerċjali, l-akkwist ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi, l-
istandardizzazzjoni u miżuri tad-domanda 

Għall-isfidi tas-soċjetà u t-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali b’mod partikolari, 
se jkun hemm enfasi partikolari fuq 
attivitajiet ta’ appoġġ li joperaw qrib is-
suq, bħal dimostrazzjoni, il-pilotaġġ jew il-
prova tal-kunċett. Din se tinkludi wkoll l-
attivitajiet favur l-innovazzjoni soċjali, il-
prestandardizzazzjoni jew l-akkwist 
prekummerċjali, l-akkwist ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi, l-
istandardizzazzjoni u miżuri tad-domanda 
oħrajn biex jgħinu fl-aċċellerazzjoni tal-
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oħrajn biex jgħinu fl-aċċellerazzjoni tal-
użu u d-diffużjoni ta’ prodotti u servizzi 
innovattivi fis-suq. Barra minn hekk, se 
jkun hemm biżżejjed lok għal approċċi 
minn isfel għal fuq u skemi miftuħa, ħfief u 
veloċi taħt kull waħda mill-isfidi u 
teknoloġiji biex jipprovdu, lill-aħjar 
riċerkaturi, intraprendituri u impriżi tal-
Ewropa, l-opportunità li jippreżentaw 
soluzzjonijiet rivoluzjonarji tal-għażla 
tagħhom.

użu u d-diffużjoni ta’ prodotti u servizzi 
innovattivi fis-suq. Barra minn hekk, se 
jkun hemm biżżejjed lok għal approċċi 
minn isfel għal fuq u skemi miftuħa, ħfief u 
veloċi taħt kull waħda mill-isfidi u 
teknoloġiji biex jipprovdu, lill-aħjar 
riċerkaturi, intraprendituri u impriżi tal-
Ewropa, l-opportunità li jippreżentaw 
soluzzjonijiet rivoluzjonarji tal-għażla 
tagħhom.

Or. en

Emenda 274
Christian Ehler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-isfidi tas-soċjetà u t-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali b’mod partikolari, 
se jkun hemm enfasi partikolari fuq 
attivitajiet ta’ appoġġ li joperaw qrib is-
suq, bħal dimostrazzjoni, il-pilotaġġ jew il-
prova tal-kunċett. Din se tinkludi wkoll, 
fejn xieraq, l-attivitajiet favur l-
innovazzjoni soċjali, il-
prestandardizzazzjoni jew l-akkwist 
prekummerċjali, l-akkwist ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi, l-
istandardizzazzjoni u miżuri tad-domanda 
oħrajn biex jgħinu fl-aċċellerazzjoni tal-
użu u d-diffużjoni ta’ prodotti u servizzi 
innovattivi fis-suq. Barra minn hekk, se 
jkun hemm biżżejjed lok għal approċċi 
minn isfel għal fuq u skemi miftuħa, ħfief u 
veloċi taħt kull waħda mill-isfidi u 
teknoloġiji biex jipprovdu, lill-aħjar 
riċerkaturi, intraprendituri u impriżi tal-
Ewropa, l-opportunità li jippreżentaw 
soluzzjonijiet rivoluzjonarji tal-għażla 
tagħhom.

Għall-isfidi tas-soċjetà u t-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali b’mod partikolari, 
se jkun hemm enfasi partikolari fuq 
attivitajiet ta’ appoġġ li joperaw qrib is-
suq, bħal dimostrazzjoni, il-pilotaġġ jew il-
prova tal-kunċett. Din se tinkludi wkoll, 
fejn xieraq, l-attivitajiet favur l-
innovazzjoni soċjali, l-innovazzjoni fis-
servizzi u l-prestandardizzazzjoni jew l-
akkwist prekummerċjali, l-akkwist ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi, l-
istandardizzazzjoni u miżuri tad-domanda 
oħrajn biex jgħinu fl-aċċellerazzjoni tal-
użu u d-diffużjoni ta’ prodotti u servizzi 
innovattivi fis-suq. Barra minn hekk, se 
jkun hemm biżżejjed lok għal approċċi 
minn isfel għal fuq u skemi miftuħa, ħfief u 
veloċi taħt kull waħda mill-isfidi u 
teknoloġiji biex jipprovdu, lill-aħjar 
riċerkaturi, intraprendituri u impriżi tal-
Ewropa, l-opportunità li jippreżentaw 
soluzzjonijiet rivoluzjonarji tal-għażla 
tagħhom.
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Or. en

Emenda 275
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tal-isfidi tas-soċjetà, għandu 
jiġi segwit approċċ imsejjes fuq l-isfidi, li 
fih ix-xjenza bażika, ir-riċerka applikata, 
it-trasferiment tal-għarfien u l-
innovazzjoni huma komponenti 
ugwalment importanti u interkonnessi. 
Sabiex jiġi żgurat il-bilanċ xieraq bejn ir-
Riċerka, l-Iżvilupp u l-Innovazzjoni 
bbażati fuq konsensus u r-Riċerka, l-
Iżvilupp u l-Innovazzjoni aktar sfrattat, 
mill-inqas 35% tal-baġit tal-isfidi tas-
soċjetà u t-tmexxija industrijali għandu 
jsegwi loġika minn isfel għal fuq, u 
jistabbilixxi sejħiet miftuħa mingħajr 
suġġetti definiti minn qabel. Barra minn 
hekk, il-bilanċ ġust għandu jintlaħaq fl-
isfidi tas-soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali bejn proġetti aktar żgħar u 
kbar, filwaqt li tiġi kkunsidrata l-
istruttura ta’ settur speċifiku, it-tip ta’ 
attività, u x-xenarju tat-teknoloġija u tar-
riċerka.

Or. en

Emenda 276
Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar tal-prijoritajiet dettaljati matul l- L-iffissar tal-prijoritajiet dettaljati matul l-
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implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 se 
jinvolvi approċċ strateġiku għall-
ipprogrammar tar-riċerka, bl-użu ta' modi 
ta' governanza li jallinjaw mill-qrib mal-
iżvilupp tal-politika iżda li jaqsmu l-
politiki settorjali tradizzjonali. Dan ikun 
imsejjes fuq evidenza soda, analiżi u 
antiċipazzjoni, bi progress li jitkejjel 
permezz ta' sett robust ta' indikaturi tal-
prestazzjoni. Dan l-approċċ trasversali 
għall-ipprogrammar u l-governanza se 
jippermetti koordinazzjoni effettiva bejn l-
objettivi speċifiċi kollha tal-Orizzont 2020 
u se jkun possibbli li jiġu indirizzati l-isfidi 
li jolqtuhom, bħal pereżempju s-
sostenibbiltà, it-tibdil fil-klima jew ix-
xjenzi u t-teknoloġiji tal-baħar.

implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 se 
jinvolvi approċċ strateġiku għall-
ipprogrammar tar-riċerka, bl-użu ta' modi 
ta' governanza li jallinjaw mill-qrib mal-
iżvilupp tal-politika iżda li jaqsmu l-
politiki settorjali tradizzjonali. Sabiex 
tittejjeb il-istruttura ta’ governanza, huwa 
meħtieġ li jintwera sa liema livell il-
partijiet interessati u r-rappreżentanti tas-
soċjetà ċivili se jkunu involuti fi proċessi 
minn isfel għal fuq, fi programmi ta’ 
ħidma u fit-teħid ta’ deċiżjonijiet . Dan 
ikun imsejjes fuq evidenza soda, analiżi u 
antiċipazzjoni, bi progress li jitkejjel 
permezz ta' sett robust ta' indikaturi tal-
prestazzjoni. Dan l-approċċ trasversali 
għall-ipprogrammar u l-governanza se 
jippermetti koordinazzjoni effettiva bejn l-
objettivi speċifiċi kollha tal-Orizzont 2020 
u se jkun possibbli li jiġu indirizzati l-isfidi 
li jolqtuhom, bħal pereżempju is-
sostenibbiltà, it-tibdil fil-klima, l-
ugwaljanza bejn is-sessi jew ix-xjenzi u t-
teknoloġiji tal-baħar. L-Orizzont 2020 se 
jkun immirat lejn attivitajiet fejn l-
intervent fil-livell tal-Unjoni jġib valur 
miżjud li jeċċedi l-intervent fil-livell 
nazzjonali jew reġjonali bil-ħolqien ta’ 
ekonomiji ta’ skala u ta’ massa kritika, li 
jnaqsu l-frammentazzjoni u jiżguraw id-
disseminazzjoni tar-riżultati fl-Unjoni 
kollha. Dawn l-attivitajiet huma 
prinċipalment proġetti transnazzjonali, 
prekompetittivi u kollaborattivi u 
għandhom jinkludu l-maġġoranza tal-
baġits totali kkombinati għall-prijorità 
"L-isfidi tas-soċjetà" u l-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali".

Or. en

Emenda 277
Lambert van Nistelrooij
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar tal-prijoritajiet dettaljati matul l-
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 se 
jinvolvi approċċ strateġiku għall-
ipprogrammar tar-riċerka, bl-użu ta' modi 
ta' governanza li jallinjaw mill-qrib mal-
iżvilupp tal-politika iżda li jaqsmu l-
politiki settorjali tradizzjonali. Dan ikun 
imsejjes fuq evidenza soda, analiżi u 
antiċipazzjoni, bi progress li jitkejjel 
permezz ta' sett robust ta' indikaturi tal-
prestazzjoni. Dan l-approċċ trasversali 
għall-ipprogrammar u l-governanza se 
jippermetti koordinazzjoni effettiva bejn l-
objettivi speċifiċi kollha tal-Orizzont 2020 
u se jkun possibbli li jiġu indirizzati l-isfidi 
li jolqtuhom, bħal pereżempju s-
sostenibbiltà, it-tibdil fil-klima jew ix-
xjenzi u t-teknoloġiji tal-baħar.

L-iffissar tal-prijoritajiet dettaljati matul l-
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 se 
jinvolvi approċċ strateġiku għall-
ipprogrammar tar-riċerka, bl-użu ta' modi 
ta' governanza li jallinjaw mill-qrib mal-
iżvilupp tal-politika iżda li jaqsmu l-
politiki settorjali tradizzjonali. Sabiex 
tittejjeb l-istruttura ta’ governanza, huwa 
meħtieġ li jintwera sa liema livell il-
partijiet interessati u r-rappreżentanti tas-
soċjetà ċivili se jkunu involuti fi proċessi 
minn isfel għal fuq, fi programmi ta’ 
ħidma u fit-teħid ta’ deċiżjonijiet. Dan 
ikun imsejjes fuq evidenza soda, analiżi u 
antiċipazzjoni, bi progress li jitkejjel 
permezz ta' sett robust ta' indikaturi tal-
prestazzjoni. Dan l-approċċ trasversali 
għall-ipprogrammar u l-governanza se 
jippermetti koordinazzjoni effettiva bejn l-
objettivi speċifiċi kollha tal-Orizzont 2020 
u se jkun possibbli li jiġu indirizzati l-isfidi 
li jolqtuhom, bħal pereżempju is-
sostenibbiltà, it-tibdil fil-klima jew ix-
xjenzi u t-teknoloġiji tal-baħar. L-Orizzont 
2020 se jkun immirat lejn attivitajiet fejn 
l-intervent fil-livell tal-Unjoni jġib valur 
miżjud ’il fuq mill-intervent fil-livell 
nazzjonali jew reġjonali bil-ħolqien ta’ 
ekonomiji ta’ skala u ta’ massa kritika, 
bit-tnaqqis tal-frammentazzjoni u billi tiġi 
żgurata d-disseminazzjoni tar-riżultati fl-
Unjoni kollha. L-użu effettiv ta' strateġiji 
RIS3 (strateġiji ta' innovazzjoni 
nazzjonali/reġjonali għall-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti) huwa 
meħtieġ. Dawn l-attivitajiet huma 
prinċipalment proġetti transnazzjonali, 
prekompetittivi u kollaborattivi u 
għandhom jinkludu l-maġġoranza tal-
baġits totali kkombinati għall-prijorità 
"L-isfidi tas-soċjetà" u l-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali".
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Or. en(b'referenza għall-emenda 25, PE489.688v1-00))

Ġustifikazzjoni

Strateġiji ta' Speċjalizzazzjoni Intelliġenti għandhom rwol importanti fl-implimentazzjoni tal-
ERA minħabba li jiffaċilitaw il-proċess ta' tgħaqqid flimkien tal-partijiet interessati, bl-użu ta' 
approċċi ta' spirali triplu jew approċċi komparabbli. B'hekk, huma għandhom rwol ewlieni 
fil-kisba tal-miri Ewropa 2020 u l-għanijiet tal-Unjoni fir-rigward tal-Innovazzjoni.

Emenda 278
Maria Da Graça Carvalho

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar tal-prijoritajiet dettaljati matul l-
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 se 
jinvolvi approċċ strateġiku għall-
ipprogrammar tar-riċerka, bl-użu ta' modi 
ta' governanza li jallinjaw mill-qrib mal-
iżvilupp tal-politika iżda li jaqsmu l-
politiki settorjali tradizzjonali. Dan ikun 
imsejjes fuq evidenza soda, analiżi u 
antiċipazzjoni, bi progress li jitkejjel 
permezz ta' sett robust ta' indikaturi tal-
prestazzjoni. Dan l-approċċ trasversali 
għall-ipprogrammar u l-governanza se 
jippermetti koordinazzjoni effettiva bejn l-
objettivi speċifiċi kollha tal-Orizzont 2020 
u se jkun possibbli li jiġu indirizzati l-isfidi 
li jolqtuhom, bħal pereżempju s-
sostenibbiltà, it-tibdil fil-klima jew ix-
xjenzi u t-teknoloġiji tal-baħar.

L-iffissar tal-prijoritajiet dettaljati matul l-
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 se 
jinvolvi approċċ strateġiku għall-
ipprogrammar tar-riċerka, bl-użu ta' modi 
ta' governanza li jallinjaw mill-qrib mal-
iżvilupp tal-politika iżda li jaqsmu l-
politiki settorjali tradizzjonali. Sabiex 
tittejjeb l-istruttura ta’ governanza, huwa 
meħtieġ li jintwera sa liema livell il-
partijiet interessati u rappreżentanti tas-
soċjetà ċivili jkunu involuti fi proċessi 
minn isfel għal fuq, fi programmi ta’ 
ħidma u fit-teħid ta’ deċiżjonijiet . Dan 
ikun imsejjes fuq evidenza soda, analiżi u 
antiċipazzjoni, bi progress li jitkejjel 
permezz ta' sett robust ta' indikaturi tal-
prestazzjoni. Dan l-approċċ trasversali 
għall-ipprogrammar u l-governanza se 
jippermetti koordinazzjoni effettiva bejn l-
objettivi speċifiċi kollha tal-Orizzont 2020 
u se jkun possibbli li jiġu indirizzati l-isfidi 
li jolqtuhom, bħal pereżempju is-
sostenibbiltà, it-tibdil fil-klima jew ix-
xjenzi u t-teknoloġiji tal-baħar. L-Orizzont 
2020 se jkun immirat lejn attivitajiet fejn 
l-intervent fil-livell tal-Unjoni jġib valur 
miżjud li jeċċedi l-intervent fil-livell 
nazzjonali jew reġjonali bil-ħolqien ta’ 
ekonomiji ta’ skala u ta’ massa kritika, 
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bit-tnaqqis tal-frammentazzjoni u billi tiġi 
żgurata d-disseminazzjoni tar-riżultati fl-
Unjoni kollha. Dawn l-attivitajiet huma 
prinċipalment proġetti transnazzjonali, 
prekompetittivi u kollaborattivi u 
għandhom jinkludu l-maġġoranza tal-
baġits totali kkombinati għall-prijorità 
"L-isfidi tas-soċjetà" u l-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali".

Or. en

Emenda 279
Gaston Franco

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar tal-prijoritajiet dettaljati matul l-
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 se 
jinvolvi approċċ strateġiku għall-
ipprogrammar tar-riċerka, bl-użu ta' modi 
ta' governanza li jallinjaw mill-qrib mal-
iżvilupp tal-politika iżda li jaqsmu l-
politiki settorjali tradizzjonali. Dan ikun 
imsejjes fuq evidenza soda, analiżi u 
antiċipazzjoni, bi progress li jitkejjel 
permezz ta' sett robust ta' indikaturi tal-
prestazzjoni. Dan l-approċċ trasversali 
għall-ipprogrammar u l-governanza se 
jippermetti koordinazzjoni effettiva bejn l-
objettivi speċifiċi kollha tal-Orizzont 2020 
u se jkun possibbli li jiġu indirizzati l-isfidi 
li jolqtuhom, bħal pereżempju s-
sostenibbiltà, it-tibdil fil-klima jew ix-
xjenzi u t-teknoloġiji tal-baħar.

L-iffissar tal-prijoritajiet dettaljati matul l-
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 se 
jinvolvi approċċ strateġiku għall-
ipprogrammar tar-riċerka, bl-użu ta' modi 
ta' governanza li jallinjaw mill-qrib mal-
iżvilupp tal-politika iżda li jaqsmu l-
politiki settorjali tradizzjonali. Dan ikun 
imsejjes fuq evidenza soda, analiżi u 
antiċipazzjoni, bi progress li jitkejjel 
permezz ta' sett robust ta' indikaturi tal-
prestazzjoni. Dan l-approċċ trasversali 
għall-ipprogrammar u l-governanza se 
jippermetti koordinazzjoni effettiva bejn l-
objettivi speċifiċi kollha tal-Orizzont 2020 
u se jkun possibbli li jiġu indirizzati l-isfidi 
li jolqtuhom, bħal pereżempju s-
sostenibbiltà, it-tibdil fil-klima jew ix-
xjenzi u t-teknoloġiji tal-baħar. Attenzjoni 
għandha titqiegħed fuq l-
interrelazzjonijiet bejn ir-riċerka tal-
edukazzjoni u s-soċjetà sabiex jitħeġġu l-
vokazzjonijiet fix-xjenza u fit-teknoloġija 
u tiġi promossa l-eċċellenza. L-
involviment tal-ġenerazzjoni tal-ġejjieni 
permezz ta' ġabriet ta' ideat taż-żgħażagħ, 
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dibattiti, il-promozzjoni ta' karrieri 
xjentifiċi u tekniċi, kompetizzjonijiet għat-
trawwim tal-kreattività u l-innovazzjoni 
fil-pedagoġija.

Or. en

Emenda 280
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar tal-prijoritajiet dettaljati matul l-
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 se 
jinvolvi approċċ strateġiku għall-
ipprogrammar tar-riċerka, bl-użu ta' modi 
ta' governanza li jallinjaw mill-qrib mal-
iżvilupp tal-politika iżda li jaqsmu l-
politiki settorjali tradizzjonali. Dan ikun 
imsejjes fuq evidenza soda, analiżi u 
antiċipazzjoni, bi progress li jitkejjel 
permezz ta' sett robust ta' indikaturi tal-
prestazzjoni. Dan l-approċċ trasversali 
għall-ipprogrammar u l-governanza se 
jippermetti koordinazzjoni effettiva bejn l-
objettivi speċifiċi kollha tal-Orizzont 2020 
u se jkun possibbli li jiġu indirizzati l-isfidi 
li jolqtuhom, bħal pereżempju s-
sostenibbiltà, it-tibdil fil-klima jew ix-
xjenzi u t-teknoloġiji tal-baħar.

L-iffissar tal-prijoritajiet dettaljati matul l-
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 se 
jinvolvi approċċ strateġiku għall-
ipprogrammar tar-riċerka, bl-użu ta' modi 
ta' governanza trasparenti u parteċipattivi 
li jallinjaw mill-qrib mal-iżvilupp tal-
politika iżda li jaqsmu l-politiki settorjali 
tradizzjonali. Dan ikun imsejjes fuq 
evidenza soda, analiżi u antiċipazzjoni, bi 
progress li jitkejjel permezz ta' sett robust 
ta' indikaturi tal-prestazzjoni. Dan l-
approċċ trasversali għall-ipprogrammar u l-
governanza se jippermetti koordinazzjoni 
effettiva bejn l-objettivi speċifiċi kollha tal-
Orizzont 2020 u se jkun possibbli li jiġu 
indirizzati l-isfidi li jolqtuhom, bħal 
pereżempju s-sostenibbiltà, it-tibdil fil-
klima jew ix-xjenzi u t-teknoloġiji tal-
baħar.

Or. en

Emenda 281
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar tal-prijoritajiet bl-istess mod se 
jkun imsejjes fuq firxa wiesgħa ta’ 
kontribuzzjonijiet u pariri. Se jinkludi, fejn 
xieraq, gruppi ta’ esperti indipendenti 
mwaqqfa speċifikament biex jagħtu parir 
dwar l-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
jew kwalunkwe objettiv speċifiku tiegħu. 
Dawn l-gruppi ta’ esperti għandhom juru l-
livell xieraq ta’ kompetenza u għarfien fl-
oqsma koperti u varjetà ta’ sfondi 
professjonali, inklużi l-industrija u l-
involviment tas-soċjetà ċivili.

L-iffissar tal-prijoritajiet bl-istess mod se 
jkun imsejjes fuq firxa wiesgħa ta’ 
kontribuzzjonijiet u pariri. Se jinkludi, fejn 
xieraq, gruppi ta’ esperti indipendenti 
mwaqqfa speċifikament biex jagħtu parir 
dwar l-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
jew kwalunkwe objettiv speċifiku tiegħu. 
Dawn l-gruppi ta’ esperti għandhom juru l-
livell xieraq ta’ kompetenza u għarfien fl-
oqsma koperti u varjetà ta’ sfondi 
professjonali, inklużi l-industrija u l-
involviment tas-soċjetà ċivili.

Meta jkunu qegħdin jiġu stabbiliti 
programmi ta' ħidma, il-Kummissjoni 
għandha tkun meħtieġa tikkonsulta 
partijiet interessati rilevanti mill-
akkademja, l-industrija, l-utenti aħħarin 
u s-soċjetà ċivili tal-ogħla reputazzjoni u 
bil-kompetenza xierqa, filwaqt li tiżgura 
diversità tas-setturi kollha u l-oqsma tar-
riċerka kkonċernati, sabiex timmonitorja 
l-adegwatezza u s-suffiċjenza tal-
azzjonijiet attwali u ppjanata u li jkun 
konxju ta' suġġetti ttraskurati u sforzi 
dduplikati. Il-Kummissjoni għandha 
tfittex li tuża l-istrumenti eżistenti għal 
dan l-iskop kull fejn ikun possibbli fl-
implimentazzjoni ta' Orizzont 2020, bħal, 
inter alia, Sħubijiet innovattivi Ewropej, 
il-Pjattaformi Teknoloġiċi Ewropej u 
Inizjattivi ta' Programmazzjoni Konġunta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ibbażata fuq Carvalho rapport, l-emenda 25.

Emenda 282
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar tal-prijoritajiet bl-istess mod se 
jkun imsejjes fuq firxa wiesgħa ta’ 
kontribuzzjonijiet u pariri. Se jinkludi, fejn 
xieraq, gruppi ta’ esperti indipendenti 
mwaqqfa speċifikament biex jagħtu parir 
dwar l-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
jew kwalunkwe objettiv speċifiku tiegħu. 
Dawn l-gruppi ta’ esperti għandhom juru l-
livell xieraq ta’ kompetenza u għarfien fl-
oqsma koperti u varjetà ta’ sfondi 
professjonali, inklużi l-industrija u l-
involviment tas-soċjetà ċivili.

L-iffissar tal-prijoritajiet bl-istess mod se 
jkun imsejjes fuq firxa wiesgħa ta’ 
kontribuzzjonijiet u pariri. Se jinkludi, fejn 
xieraq, gruppi ta’ esperti indipendenti 
mwaqqfa speċifikament biex jagħtu parir 
dwar l-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
jew kwalunkwe objettiv speċifiku tiegħu. 
Dawn l-gruppi ta’ esperti għandhom juru l-
livell xieraq ta’ kompetenza u għarfien fl-
oqsma koperti u varjetà ta’ sfondi 
professjonali, inklużi l-industrija u l-
involviment tas-soċjetà ċivili. Fil-qasam 
tal-enerġija, għandu jsir użu sħiħ mill-
Grupp ta' Tmexxija tal-Pjan SET biex jiġi 
kkordinat l-użu tar-Regolament Komuni 
tad-Dispożizzjonijiet mal-użu ta' dħul 
mill-irkanti mill-fażi 3 tal-iskema għall-
Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, 
NER300, proġetti ffinanzjati permezz ta' 
Orizzont 2020 u fondi nazzjonali, bil-
ħsieb li jintużaw għall-finanzjament ta' 
proġetti ta' dimostrazzjoni fuq skala kbira.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Varjetà ta' sorsi potenzjalment kbar ta' finanzjament jeżistu għall-proġetti tal-enerġija, iżda l-
ebda proċeduri ta' ħidma ma ġew żviluppati biex jikkoordinawhom jew saħansitra biex iġibu 
flimkien il-persuni li jistgħu jkunu f'pożizzjoni li jikkoordinawhom. Huwa xieraq li l-Grupp ta' 
Tmexxija tal-Pjan SET, li għandu opinjoni dwar il-politika Ewropea u nazzjonali tat-
teknoloġija tal-enerġija, iwettaq dan il-kompitu.

Emenda 283
Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar tal-prijoritajiet bl-istess mod se 
jkun imsejjes fuq firxa wiesgħa ta’ 

L-iffissar tal-prijoritajiet bl-istess mod se 
jkun imsejjes fuq firxa wiesgħa ta’ 
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kontribuzzjonijiet u pariri. Se jinkludi, fejn 
xieraq, gruppi ta’ esperti indipendenti 
mwaqqfa speċifikament biex jagħtu parir 
dwar l-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
jew kwalunkwe objettiv speċifiku tiegħu. 
Dawn l-gruppi ta’ esperti għandhom juru l-
livell xieraq ta’ kompetenza u għarfien fl-
oqsma koperti u varjetà ta’ sfondi 
professjonali, inklużi l-industrija u l-
involviment tas-soċjetà ċivili.

kontribuzzjonijiet u pariri. Se jinkludi, fejn 
xieraq, gruppi ta’ esperti indipendenti 
mwaqqfa speċifikament biex jagħtu parir 
dwar l-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
jew kwalunkwe objettiv speċifiku tiegħu. 
Dawn l-gruppi ta’ esperti għandhom juru l-
livell xieraq ta’ kompetenza u għarfien fl-
oqsma koperti u varjetà ta’ sfondi 
professjonali, inklużi l-industrija u l-
involviment tas-soċjetà ċivili. Gruppi ta' 
esperti għandhom ikunu magħmulin 
ukoll skont il-mira ta' 40% fir-rigward 
tas-sess sottorappreżentat.

Or. en

Emenda 284
Hermann Winkler

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar tal-prijoritajiet bl-istess mod se 
jkun imsejjes fuq firxa wiesgħa ta’ 
kontribuzzjonijiet u pariri. Se jinkludi, fejn 
xieraq, gruppi ta’ esperti indipendenti 
mwaqqfa speċifikament biex jagħtu parir 
dwar l-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
jew kwalunkwe objettiv speċifiku tiegħu. 
Dawn l-gruppi ta’ esperti għandhom juru l-
livell xieraq ta’ kompetenza u għarfien fl-
oqsma koperti u varjetà ta’ sfondi 
professjonali, inklużi l-industrija u l-
involviment tas-soċjetà ċivili.

L-iffissar tal-prijoritajiet bl-istess mod se 
jkun imsejjes fuq firxa wiesgħa ta’ 
kontribuzzjonijiet u pariri. Se jinkludi, fejn 
xieraq, gruppi ta’ esperti indipendenti 
mwaqqfa speċifikament biex jagħtu parir 
dwar l-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
jew kwalunkwe objettiv speċifiku tiegħu. 
Dawn l-gruppi ta’ esperti għandhom juru l-
livell xieraq ta’ kompetenza u għarfien fl-
oqsma koperti u varjetà ta’ sfondi 
professjonali, inklużi l-industrija u l-
involviment tas-soċjetà ċivili. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura 
parteċipazzjoni bilanċjata mid-dixxiplini 
xjentifiċi rilevanti u l-partijiet interessati 
rilevanti.

Or. de
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Emenda 285
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar tal-prijoritajiet bl-istess mod se 
jkun imsejjes fuq firxa wiesgħa ta’ 
kontribuzzjonijiet u pariri. Se jinkludi, fejn 
xieraq, gruppi ta’ esperti indipendenti 
mwaqqfa speċifikament biex jagħtu parir 
dwar l-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
jew kwalunkwe objettiv speċifiku tiegħu. 
Dawn l-gruppi ta’ esperti għandhom juru l-
livell xieraq ta’ kompetenza u għarfien fl-
oqsma koperti u varjetà ta’ sfondi 
professjonali, inklużi l-industrija u l-
involviment tas-soċjetà ċivili.

L-iffissar tal-prijoritajiet bl-istess mod se 
jkun imsejjes fuq firxa wiesgħa ta’ 
kontribuzzjonijiet u pariri. Se jinkludi, fejn 
xieraq, gruppi ta’ esperti indipendenti 
mwaqqfa speċifikament biex jagħtu parir 
dwar l-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
jew kwalunkwe objettiv speċifiku tiegħu. 
Dawn l-gruppi ta’ esperti għandhom juru l-
livell xieraq ta’ kompetenza u għarfien fl-
oqsma koperti u varjetà ta’ sfondi 
professjonali, inklużi l-industrija u l-
involviment tas-soċjetà ċivili u għandhom 
ukoll ikunu soġġetti għal bilanċ 
geografiku u tal-ġeneru.

Or. en

Emenda 286
Lena Kolarska-Bobińska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar tal-prijoritajiet bl-istess mod se 
jkun imsejjes fuq firxa wiesgħa ta’ 
kontribuzzjonijiet u pariri. Se jinkludi, fejn 
xieraq, gruppi ta’ esperti indipendenti 
mwaqqfa speċifikament biex jagħtu parir 
dwar l-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
jew kwalunkwe objettiv speċifiku tiegħu. 
Dawn l-gruppi ta’ esperti għandhom juru l-
livell xieraq ta’ kompetenza u għarfien fl-
oqsma koperti u varjetà ta’ sfondi 
professjonali, inklużi l-industrija u l-
involviment tas-soċjetà ċivili.

L-iffissar tal-prijoritajiet bl-istess mod se 
jkun imsejjes fuq firxa wiesgħa ta’ 
kontribuzzjonijiet u pariri. Se jinkludi, fejn 
xieraq, gruppi ta’ esperti indipendenti 
mwaqqfa speċifikament biex jagħtu parir 
dwar l-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 
jew kwalunkwe objettiv speċifiku tiegħu. 
Dawn l-gruppi ta’ esperti għandhom juru l-
livell xieraq ta’ kompetenza u għarfien fl-
oqsma koperti u varjetà ta’ sfondi 
professjonali, inklużi l-industrija u l-
involviment tas-soċjetà ċivili, 
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ikkaratterizzat minn parteċipazzjoni 
bblianċjata tal-Istati Membri kollha.

Or. en

Emenda 287
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tissaħħaħ il-viżibbiltà tal-
programm Orizzont 2020 u n-natura 
transdixxiplinarja tat-teknoloġiji ta' 
Abilitanti u Industrijali u l-isfidi tas-
soċjetà, jeħtieġ li jitwaqqfu Bordijiet 
Konsultattivi Strateġiċi ddedikati. Il-
Bordijiet għandhom ikunu magħmulin 
minn partijiet interessati rilevanti mill-
akkademja tar-riċerka ,l-industrija, l-
utenti finali u s-soċjetà ċivili tal-ogħla 
reputazzjoni u kompetenza xierqa, sabiex 
tiġi żgurata diversità fis-setturi kollha u l-
oqsma tar-riċerka kkonċernati permezz ta' 
proċess ta' għażla miftuħ u trasparenti. Il-
Bordijiet għandhom jipprovdu kontribut u 
pariri lill-Kummissjoni dwar il-mezz 
ġenerali għal strateġija fit-tul fir-rigward 
ta' teknoloġiji Abilitanti u Industrijali u l-
Isfidi tas-Soċjetà kkonċernati, l-
istabbiliment tal-programmi ta' ħidma 
tagħha, u l-oqsma u l-kriterji għas-sejħiet 
għall-proposti, fejn jintuża l-kontribut 
ipprovdut minn strutturi rilevanti bħall-
Pjattaformi Teknoloġiċi Ewropej, l-
organizzazzjonijiet xjentifiċi Ewropej, l-
Inizjattivi ta' Programmazzjoni Konġunta 
u l-Isħubijiet tal-Innovazzjoni Ewropea.

Or. en(B'referenza għall-Emenda 25; PE489.688v01–00)

Ġustifikazzjoni

Il-Bordijiet ta' Konsulenza Strateġika jistgħu jtejbu l-viżibbiltà tal-programm Orizzont 2020 u 
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l-koordinazzjoni bejn id-diversi strumenti diġà fis-seħħ tista' twassal għal livell għoli ta' 
sħubija bbilanċjata, li tirrappreżenta l-komunitajiet differnti tal-partijiet interessati 
prinċipalment involuti (ix-xjenza,l- industrija, il-politika, is-soċjetà ċivili, l-utenti finali, eċċ.)

Emenda 288
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar ta' prijoritajiet jista' wkoll iqis l-
aġendi ta' riċerka strateġika tal-Pjattaformi 
Ewropej tat-Teknoloġija jew il-pjanijiet ta' 
implimentazzjoni tas-Sħubijietet Ewropej 
għall-Innovazzjoni Fejn xieraq, is-
sħubijietet pubbliċi pubbliċi u s-sħubijietet 
privati pubbliċi appoġġati permezz tal-
Orizzont 2020 se jikkontribwixxu wkoll 
lill-proċess ta' stabbiliment tal-prijoritajiet 
lill-implimentazzjoni, b'konformità mad-
dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Orizzont 
2020. L-interazzjonijiet regolari maċ-
ċittadini u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili, permezz ta’ metodoloġiji xierqa bħal 
konferenzi ta' kunsens, valutazzjoni 
parteċipatorji tat-teknoloġija jew impenn 
dirett fil-proċessi ta' riċerka u innovazzjoni, 
se jkunu wkoll il-pedament tal-proċess tal-
iffissar tal-prijoritajiet.

L-iffissar ta' prijoritajiet jista' wkoll iqis l-
aġendi ta' riċerka strateġika tal-Pjattaformi 
Ewropej tat-Teknoloġija jew il-pjanijiet ta' 
implimentazzjoni tas-Sħubijietet Ewropej 
għall-Innovazzjoni sakemm dawn ikunu 
ġew imfassla f'konsultazzjoni ma' firxa 
wiesgħa ta' esperti u partijiet interessati.
Fejn xieraq, is-sħubijietet pubbliċi pubbliċi 
u s-sħubijietet privati pubbliċi appoġġati 
permezz tal-Orizzont 2020 se 
jikkontribwixxu wkoll lill-proċess ta' 
stabbiliment tal-prijoritajiet lill-
implimentazzjoni, b'konformità mad-
dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Orizzont 
2020. L-interazzjonijiet regolari maċ-
ċittadini u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili, permezz ta’ metodoloġiji xierqa bħal 
konferenzi ta' kunsens, valutazzjoni 
parteċipatorji tat-teknoloġija jew impenn 
dirett fil-proċessi ta' riċerka u innovazzjoni, 
se jkunu wkoll il-pedament tal-proċess tal-
iffissar tal-prijoritajiet.

Or. en

Emenda 289
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar ta' prijoritajiet jista' wkoll iqis l-
aġendi ta' riċerka strateġika tal-Pjattaformi 
Ewropej tat-Teknoloġija jew il-pjanijiet ta' 
implimentazzjoni tas-Sħubijietet Ewropej 
għall-Innovazzjoni Fejn xieraq, is-
sħubijietet pubbliċi pubbliċi u s-sħubijietet 
privati pubbliċi appoġġati permezz tal-
Orizzont 2020 se jikkontribwixxu wkoll 
lill-proċess ta' stabbiliment tal-prijoritajiet 
lill-implimentazzjoni, b'konformità mad-
dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Orizzont 
2020. L-interazzjonijiet regolari maċ-
ċittadini u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili, permezz ta’ metodoloġiji xierqa bħal 
konferenzi ta' kunsens, valutazzjoni 
parteċipatorji tat-teknoloġija jew impenn 
dirett fil-proċessi ta' riċerka u innovazzjoni, 
se jkunu wkoll il-pedament tal-proċess tal-
iffissar tal-prijoritajiet.

L-iffissar ta' prijoritajiet jista' wkoll iqis l-
aġendi ta' riċerka strateġika tal-Pjattaformi 
Ewropej tat-Teknoloġija jew il-pjanijiet ta' 
implimentazzjoni tas-Sħubijietet Ewropej 
għall-Innovazzjoni Fejn xieraq, is-
sħubijietet pubbliċi pubbliċi u s-sħubijietet 
privati pubbliċi appoġġati permezz tal-
Orizzont 2020 se jikkontribwixxu wkoll 
lill-proċess ta' stabbiliment tal-prijoritajiet 
lill-implimentazzjoni, b'konformità mad-
dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Orizzont 
2020. L-interazzjonijiet regolari maċ-
ċittadini u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili, kif ukoll awtoritajiet nazzjonali u 
reġjonali, permezz ta' metodoloġiji xierqa 
bħal konferenzi ta' kunsens, valutazzjoni 
parteċipatorji tat-teknoloġija jew impenn 
dirett fil-proċessi ta' riċerka u innovazzjoni, 
se jkunu wkoll il-pedament tal-proċess tal-
iffissar tal-prijoritajiet.

Or. en

Emenda 290
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-
parteċipazzjoni taċ-ċittadini fid-
definizzjoni, l-eżekuzzjoni u l-valutazzjoni 
ta' programmi ta' riċerka se jkunu 
kruċjali biex jiġu ttrattati sfidi soċjali u se 
jkunu appoġġati matul Orizzont 2020, 
inkluż fl-abbozzar tal-programmi ta' 
ħidma annwali. Taħt kull sfida tas-
soċjetà, pjattaforma speċifika għad-
djalogu bejn is-soċjetà ċivili, iċ-ċittadini u 
r-riċerkaturi se tiġi stabbilita biex jiġu 
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diskussi prijoritajiet ta' riċerka fiż-żoni 
tas-setturi speċifiċi.

Or. en

Emenda 291
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.1 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Peress li Orizzont 2020 huwa programm 
għal seba' snin, il-kuntest ekonomku, tas-
soċjetà u dak politiku li fih se jopera jista’ 
jinbidel b’mod sinifikanti matul il-ħajja 
tiegħu. Għandu jkun possibbli għall-
Orizzont 2020 li jadatta għal dawn il-
bidliet. Għaldaqstant taħt kull wieħed mill-
objettivi speċifiċi, se jkun hemm il-
possibbiltà li jinkludu appoġġ għal 
attivitajiet lil hinn mid-deskrizzjonijiet 
stipulati hawn taħt, fejn dan huwa 
ġġustifikat b'mod dovut biex jiġu 
indirizzati żviluppi ewlenin, ħtiġijiet tal-
politika jew ġrajjiet mhux imbassra.

Peress li Orizzont 2020 huwa programm 
għal seba' snin, il-kuntest ekonomku, tas-
soċjetà u dak politiku li fih se jopera jista’ 
jinbidel b’mod sinifikanti matul il-ħajja 
tiegħu. Għandu jkun possibbli għall-
Orizzont 2020 li jadatta għal dawn il-
bidliet. Il-programm għandu wkoll ikun 
kapaċi jadatta ruħu fil-każ li l-Istati 
Membri u r-reġjuni tagħhom jonqsu milli 
jwessgħu l-parteċipazzjoni. Għaldaqstant 
taħt kull wieħed mill-objettivi speċifiċi, se 
jkun hemm il-possibbiltà li jinkludu 
appoġġ għal attivitajiet lil hinn mid-
deskrizzjonijiet stipulati hawn taħt, fejn 
dan huwa ġġustifikat b'mod dovut biex jiġu 
indirizzati żviluppi ewlenin, ħtiġijiet tal-
politika jew ġrajjiet mhux imbassra.

Or. en

Emenda 292
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka fix-xjenzi soċjali u l-istudji 
umanistiċi se jiġu integrati bis-sħiħ f’kull 

Ir-riċerka fix-xjenzi soċjali u l-istudji 
umanistiċi se jiġu integrati bis-sħiħ f’kull 
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wieħed mill-objettivi ġenerali tal-Orizzont 
2020. Dan se jinkludi bosta opportunitajiet 
ta’ appoġġ għal din ir-riċerka permezz tal-
Kunsill Ewropew għar-Riċerka, l-
azzjonijiet Marie Curie jew l-objettiv 
speċifiku tal-Infrastrutturi ta’ Riċerka .

wieħed mill-objettivi ġenerali tal-Orizzont 
2020. Għandhom ikunu integrati bis-sħiħ 
fil-programmi ta' ħidma permezz tar-
rappreżentanza tagħhom fil-kumitati tal-
programmi u l-gruppi ta' esperti 
inkarigati mill-proġett u tal-programm ta' 
evalwazzjoni fis-suġġetti kollha, u 
permezz tal-iżvilupp ta' sejħiet orjentati 
lejn ix-xjenzi soċjali. Dan se jinkludi bosta 
opportunitajiet ta’ appoġġ għal din ir-
riċerka permezz tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka, l-azzjonijiet Marie Curie jew l-
objettiv speċifiku tal-Infrastrutturi ta’ 
Riċerka, u biex jiġu integrati fis-sejħiet 
skont l-azzjonijiet speċifiċi tal-pilastru "L-
isfidi tas-soċjetà".

Or. en

Emenda 293
Ioannis A. Tsoukalas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka fix-xjenzi soċjali u l-istudji 
umanistiċi se jiġu integrati bis-sħiħ f’kull 
wieħed mill-objettivi ġenerali tal-Orizzont 
2020. Dan se jinkludi bosta opportunitajiet 
ta’ appoġġ għal din ir-riċerka permezz tal-
Kunsill Ewropew għar-Riċerka, l-
azzjonijiet Marie Curie jew l-objettiv 
speċifiku tal-Infrastrutturi ta’ Riċerka .

Ir-riċerka fix-xjenzi soċjali u l-istudji 
umanistiċi se jiġu integrati bis-sħiħ bħala 
assi orizzontali, f’kull wieħed mill-
objettivi ġenerali tal-Orizzont 2020. Dan se 
jinkludi bosta opportunitajiet ta' appoġġ u 
finanzjament għal din ir-riċerka permezz 
tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka, l-
azzjonijiet Marie Curie jew l-objettiv 
speċifiku tal-Infrastrutturi ta’ Riċerka.

Or. en

Emenda 294
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Ir-riċerka fix-xjenzi soċjali u l-istudji 
umanistiċi se jiġu integrati bis-sħiħ f’kull 
wieħed mill-objettivi ġenerali tal-Orizzont 
2020. Dan se jinkludi bosta opportunitajiet 
ta’ appoġġ għal din ir-riċerka permezz tal-
Kunsill Ewropew għar-Riċerka, l-
azzjonijiet Marie Curie jew l-objettiv 
speċifiku tal-Infrastrutturi ta’ Riċerka .

Ir-riċerka fix-xjenzi soċjali u l-istudji 
umanistiċi se jiġu integrati bis-sħiħ f’kull 
wieħed mill-objettivi ġenerali tal-Orizzont 
2020. Dan se jinkludi bosta opportunitajiet 
ta’ appoġġ għal din ir-riċerka permezz tal-
Kunsill Ewropew għar-Riċerka, l-
azzjonijiet Marie Curie u l-objettiv 
speċifiku tal-Infrastrutturi ta’ Riċerka .

Or. en

Emenda 295
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenzi u l-istudji umanistiċi huma wkoll 
inklużi bħala element essenzjali tal-
attivitajiet meħtieġa biex jiġu indirizzati 
kull waħda mill-isfidi tas-soċjetà biex 
jitjieb l-impatt tagħhom. Dawn jinkludu: 
fehim tad-determinanti għas-saħħa u 
ottimizzazzjoni tal-effettività tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa, appoġġ lill-politiki li 
jagħtu setgħa liż-żoni rurali u jippromwovu 
għażliet informati tal-konsumatur, teħid 
robust tad-deċiżjonijiet dwar il-politika tal-
enerġija u fl-iżgurar ta' grilja Ewropea tal-
elettrika favur il-konsumatur, politika u 
tbassir għat-trasport ibbażati fuq evidenza 
ta' sostenn, appoġġ għal strateġiji ta' 
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u ta' 
adattament għalih, inizjattivi ta' użu 
effiċjenti tar-riżorsi u miżuri lejn 
ekonomija ekoloġika u sostenibbli.

Ix-xjenzi u l-istudji umanistiċi huma wkoll 
inklużi bħala element essenzjali tal-
attivitajiet meħtieġa biex jiġu indirizzati 
kull waħda mill-isfidi tas-soċjetà biex 
jitjieb l-impatt tagħhom. Dawn jinkludu: 
fehim tad-determinanti għas-saħħa u 
ottimizzazzjoni tal-effettività tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa, appoġġ lill-politiki li 
jagħtu setgħa liż-żoni rurali u jippromwovu 
għażliet informati tal-konsumatur, teħid 
robust tad-deċiżjonijiet dwar il-politika tal-
enerġija u fl-iżgurar ta' grilja Ewropea tal-
elettrika favur il-konsumatur, politika u 
tbassir għat-trasport ibbażati fuq evidenza 
ta' sostenn, appoġġ għal strateġiji ta' 
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u ta' 
adattament għalih, inizjattivi ta' użu 
effiċjenti tar-riżorsi u miżuri lejn 
ekonomija ekoloġika, sostenibbli u ġusta.
Jitlob li proposti dwar proġetti ta' riċerka 
parteċipattivi li għandhom jitniedu taħt 
kull sfida għal universitajiet abilitanti, l-
organizzazzjonijiet ta' riċerka, l-
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organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
(inklużi l-NGOs),l- awtoritajiet u l-impriżi 
pubbliċi (b'mod partikolari SMEs), 
b'kollaborazzjoni konġunta ma' objettivi u 
kapaċitajiet kondiviżi, iwettqu attivitajiet 
ta' tagħlim reċiproku kif ukoll ir-riċerka 
sabiex jinkisbu riżultati adattati għall-
ħtiġijiet tat-tipi differenti ta' sħab.

Or. en

Emenda 296
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenzi u l-istudji umanistiċi huma wkoll 
inklużi bħala element essenzjali tal-
attivitajiet meħtieġa biex jiġu indirizzati 
kull waħda mill-isfidi tas-soċjetà biex 
jitjieb l-impatt tagħhom. Dawn jinkludu: 
fehim tad-determinanti għas-saħħa u 
ottimizzazzjoni tal-effettività tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa, appoġġ lill-politiki li 
jagħtu setgħa liż-żoni rurali u jippromwovu 
għażliet informati tal-konsumatur, teħid 
robust tad-deċiżjonijiet dwar il-politika tal-
enerġija u fl-iżgurar ta' grilja Ewropea tal-
elettrika favur il-konsumatur, politika u 
tbassir għat-trasport ibbażati fuq evidenza 
ta' sostenn, appoġġ għal strateġiji ta' 
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u ta' 
adattament għalih, inizjattivi ta' użu 
effiċjenti tar-riżorsi u miżuri lejn 
ekonomija ekoloġika u sostenibbli.

Ix-xjenzi u l-istudji umanistiċi huma wkoll 
inklużi bħala element essenzjali tal-
attivitajiet meħtieġa biex jiġu indirizzati 
kull waħda mill-isfidi tas-soċjetà biex 
jitjieb l-impatt tagħhom. Dawn jinkludu: 
fehim tad-determinanti għas-saħħa u 
ottimizzazzjoni tal-effettività tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa, appoġġ lill-politiki li 
jagħtu setgħa liż-żoni rurali, muntanjużi, 
iżolati u remoti, ir-riċerka u l-
preservazzjoni tal-wirt kulturali u r-
rikkezza tal-Ewropa, u jippromwovu 
għażliet informati tal-konsumatur, u 
joħolqu ekosistema diġitali inklussiva 
ibbażata fuq it-tagħrif u l-informazzjoni,
teħid robust tad-deċiżjonijiet dwar il-
politika tal-enerġija u fl-iżgurar ta' grilja
Ewropea tal-elettrika favur il-konsumatur, 
politika u tbassir għat-trasport ibbażati fuq 
evidenza ta' sostenn, appoġġ għal strateġiji 
ta' mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u ta' 
adattament għalih, inizjattivi ta' użu 
effiċjenti u suffiċjenti tar-riżorsi u miżuri 
lejn ekonomija ekoloġika u sostenibbli.

Or. en
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Emenda 297
Britta Thomsen

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenzi u l-istudji umanistiċi huma wkoll 
inklużi bħala element essenzjali tal-
attivitajiet meħtieġa biex jiġu indirizzati 
kull waħda mill-isfidi tas-soċjetà biex 
jitjieb l-impatt tagħhom. Dawn jinkludu: 
fehim tad-determinanti għas-saħħa u 
ottimizzazzjoni tal-effettività tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa, appoġġ lill-politiki li 
jagħtu setgħa liż-żoni rurali u jippromwovu 
għażliet informati tal-konsumatur, teħid 
robust tad-deċiżjonijiet dwar il-politika tal-
enerġija u fl-iżgurar ta' grilja Ewropea tal-
elettrika favur il-konsumatur, politika u 
tbassir għat-trasport ibbażati fuq evidenza 
ta' sostenn, appoġġ għal strateġiji ta' 
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u ta' 
adattament għalih, inizjattivi ta' użu 
effiċjenti tar-riżorsi u miżuri lejn 
ekonomija ekoloġika u sostenibbli.

Ix-xjenzi u l-istudji umanistiċi huma wkoll 
inklużi bħala element essenzjali tal-
attivitajiet meħtieġa biex jiġu indirizzati 
kull waħda mill-isfidi tas-soċjetà biex 
jitjieb l-impatt tagħhom. Dawn jinkludu: 
fehim tad-determinanti għas-saħħa u 
ottimizzazzjoni tal-effettività tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa, appoġġ lill-politiki li 
jagħtu setgħa liż-żoni rurali u jippromwovu 
għażliet informati tal-konsumatur, teħid
robust tad-deċiżjonijiet dwar il-politika tal-
enerġija u fl-iżgurar ta' grilja Ewropea tal-
elettrika favur il-konsumatur, politika u 
tbassir għat-trasport ibbażati fuq evidenza 
ta' sostenn, appoġġ għal strateġiji ta' 
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u ta' 
adattament għalih, inizjattivi ta' użu 
effiċjenti tar-riżorsi u miżuri lejn 
ekonomija ekoloġika u sostenibbli. Xjenzi 
soċjali u umanistiċi se jipprovdu l-
kompetenza biex tiġi indirizzata 
sistematikament id-dimensjoni tas-sessi fl-
isfidi kollha.

Or. en

Emenda 298
Marisa Matias

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenzi u l-istudji umanistiċi huma wkoll 
inklużi bħala element essenzjali tal-

Ix-xjenzi u l-istudji umanistiċi huma wkoll 
inklużi bħala element essenzjali tal-
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attivitajiet meħtieġa biex jiġu indirizzati 
kull waħda mill-isfidi tas-soċjetà biex 
jitjieb l-impatt tagħhom. Dawn jinkludu: 
fehim tad-determinanti għas-saħħa u 
ottimizzazzjoni tal-effettività tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa, appoġġ lill-politiki li 
jagħtu setgħa liż-żoni rurali u jippromwovu 
għażliet informati tal-konsumatur, teħid 
robust tad-deċiżjonijiet dwar il-politika tal-
enerġija u fl-iżgurar ta' grilja Ewropea tal-
elettrika favur il-konsumatur, politika u 
tbassir għat-trasport ibbażati fuq evidenza 
ta' sostenn, appoġġ għal strateġiji ta' 
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u ta' 
adattament għalih, inizjattivi ta' użu 
effiċjenti tar-riżorsi u miżuri lejn 
ekonomija ekoloġika u sostenibbli.

attivitajiet meħtieġa biex jiġu indirizzati 
kull waħda mill-isfidi tas-soċjetà biex 
jitjieb l-impatt tagħhom. Dawn jinkludu: 
fehim tad-determinanti għas-saħħa u 
ottimizzazzjoni tal-effettività tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa, appoġġ lill-politiki li 
jagħtu setgħa liż-żoni rurali u jippromwovu 
għażliet informati tal-konsumatur, teħid 
robust tad-deċiżjonijiet dwar il-politika tal-
enerġija u fl-iżgurar ta' grilja Ewropea tal-
elettrika favur il-konsumatur, politika u 
tbassir għat-trasport ibbażati fuq evidenza 
ta' sostenn, appoġġ għal strateġiji ta' 
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u ta' 
adattament għalih, inizjattivi ta' użu 
effiċjenti tar-riżorsi u miżuri lejn 
ekonomija ekoloġika u sostenibbli kif ukoll 
ekonomija ġusta.

Or. en

Emenda 299
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xjenzi u l-istudji umanistiċi huma wkoll 
inklużi bħala element essenzjali tal-
attivitajiet meħtieġa biex jiġu indirizzati 
kull waħda mill-isfidi tas-soċjetà biex 
jitjieb l-impatt tagħhom. Dawn jinkludu: 
fehim tad-determinanti għas-saħħa u 
ottimizzazzjoni tal-effettività tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa, appoġġ lill-politiki li 
jagħtu setgħa liż-żoni rurali u jippromwovu 
għażliet informati tal-konsumatur, teħid 
robust tad-deċiżjonijiet dwar il-politika tal-
enerġija u fl-iżgurar ta' grilja Ewropea tal-
elettrika favur il-konsumatur, politika u 
tbassir għat-trasport ibbażati fuq evidenza 
ta' sostenn, appoġġ għal strateġiji ta' 
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u ta' 
adattament għalih, inizjattivi ta' użu 

Ix-xjenzi u l-istudji umanistiċi huma wkoll 
inklużi bħala element essenzjali tal-
attivitajiet meħtieġa biex jiġu indirizzati 
kull waħda mill-isfidi tas-soċjetà biex 
jitjieb l-impatt tagħhom. Dawn jinkludu: 
fehim tad-determinanti għas-saħħa u 
ottimizzazzjoni tal-effettività tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa, appoġġ lill-politiki li 
jagħtu setgħa liż-żoni rurali u jippromwovu
għażliet informati tal-konsumatur, teħid 
robust tad-deċiżjonijiet dwar il-politika tal-
enerġija u fl-iżgurar ta' grilja Ewropea tal-
elettrika u tal-gass favur il-konsumatur, 
politika u tbassir għat-trasport ibbażati fuq 
evidenza ta' sostenn, appoġġ għal strateġiji 
ta' mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u ta' 
adattament għalih, inizjattivi ta' użu 
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effiċjenti tar-riżorsi u miżuri lejn 
ekonomija ekoloġika u sostenibbli.

effiċjenti tar-riżorsi u miżuri lejn 
ekonomija ekoloġika u sostenibbli.

Or. en

Emenda 300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, l-objettiv speċifiku ta' 
"Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri" 
se jappoġġa r-riċerka fix-xjenzi soċjali u l-
istudji umanistiċi fi kwistjonijiet ta' natura 
orizzontali bħall-ħolqien ta’ tkabbir 
intelliġenti u sostenibbli, it-
trasformazzjonijiet soċjali fis-soċjetajiet 
Ewropej, l-innovazzjoni soċjali, l-
innovazzjoni fis-settur pubbliku jew l-
pożizzjoni tal-Ewropa bħala attur globali.

Barra minn hekk, l-objettiv speċifiku ta' 
"Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri" 
se jappoġġa r-riċerka fix-xjenzi soċjali u l-
istudji umanistiċi fi kwistjonijiet ta' natura 
orizzontali bħall-ħolqien ta’ tkabbir 
intelliġenti u sostenibbli, it-
trasformazzjonijiet soċjali fis-soċjetajiet 
Ewropej, l-innovazzjoni soċjali, l-
innovazzjoni fis-settur pubbliku jew l-
pożizzjoni tal-Ewropa bħala attur globali.
Orizzont 2020 għandu jinkludi x-Xjenzi 
Soċjali u l-Istudji Umanistiċi (SSH) bħala 
sfida indipendenti li għandu minn tal-
inqas baġit sinifikanti, bħalma kellu l-
programm ta' qafas preċedenti.

Or. en

Emenda 301
Britta Thomsen

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, l-objettiv speċifiku ta' 
"Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri" 
se jappoġġa r-riċerka fix-xjenzi soċjali u l-
istudji umanistiċi fi kwistjonijiet ta' natura 
orizzontali bħall-ħolqien ta’ tkabbir 

Barra minn hekk, l-objettiv speċifiku ta' 
"Soċjetajiet, ugwali, inklużivi, innovattivi 
u siguri" se jappoġġa r-riċerka fix-xjenzi 
soċjali u l-istudji umanistiċi fi kwistjonijiet 
ta' natura orizzontali bħall-ħolqien ta’ 
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intelliġenti u sostenibbli, it-
trasformazzjonijiet soċjali fis-soċjetajiet 
Ewropej, l-innovazzjoni soċjali, l-
innovazzjoni fis-settur pubbliku jew l-
pożizzjoni tal-Ewropa bħala attur globali.

tkabbir intelliġenti u sostenibbli, it-
trasformazzjonijiet soċjali fis-soċjetajiet 
Ewropej, l-innovazzjoni soċjali, l-
innovazzjoni fis-settur pubbliku jew l-
pożizzjoni tal-Ewropa bħala attur globali.
Miżuri lejn ekonomija ekoloġika u 
sostenibbli kif ukoll miżuri lejn soċjetà 
konxja tas-sessi u li ssotni l-ugwaljanza 
bejn is-sessi.

Or. en

Emenda 302
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, l-objettiv speċifiku ta' 
"Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri" 
se jappoġġa r-riċerka fix-xjenzi soċjali u l-
istudji umanistiċi fi kwistjonijiet ta' natura 
orizzontali bħall-ħolqien ta’ tkabbir 
intelliġenti u sostenibbli, it-
trasformazzjonijiet soċjali fis-soċjetajiet 
Ewropej, l-innovazzjoni soċjali, l-
innovazzjoni fis-settur pubbliku jew l-
pożizzjoni tal-Ewropa bħala attur globali.

Barra minn hekk, l-objettiv speċifiku ta' 
"Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri" 
se jappoġġa r-riċerka fix-xjenzi soċjali u l-
istudji umanistiċi fi kwistjonijiet ta' natura 
orizzontali bħall-ħolqien ta’ tkabbir 
intelliġenti u sostenibbli, it-
trasformazzjonijiet soċjali fis-soċjetajiet 
Ewropej, l-inklużjoni politika u l-
parteċipazzjoni demokratika, l-irwol tal-
midja tal-massa u t-tiswir tal-isfera 
pubblika, l-innovazzjoni soċjali, l-
innovazzjoni fis-settur pubbliku jew l-
pożizzjoni tal-Ewropa bħala attur globali.

Or. en

Emenda 303
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.2 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, l-objettiv speċifiku ta' 
"Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri" 
se jappoġġa r-riċerka fix-xjenzi soċjali u l-
istudji umanistiċi fi kwistjonijiet ta' natura 
orizzontali bħall-ħolqien ta’ tkabbir 
intelliġenti u sostenibbli, it-
trasformazzjonijiet soċjali fis-soċjetajiet 
Ewropej, l-innovazzjoni soċjali, l-
innovazzjoni fis-settur pubbliku jew l-
pożizzjoni tal-Ewropa bħala attur globali.

Barra minn hekk, l-objettiv speċifiku ta' 
"Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri" 
se jappoġġa r-riċerka fix-xjenzi soċjali u l-
istudji umanistiċi fi kwistjonijiet ta' natura 
orizzontali bħall-ħolqien ta’ tkabbir 
intelliġenti u sostenibbli, it-
trasformazzjonijiet soċjali u kulturali fis-
soċjetajiet Ewropej, l-innovazzjoni soċjali, 
l-innovazzjoni fis-settur pubbliku jew l-
pożizzjoni tal-Ewropa bħala attur globali.

Or. it

Emenda 304
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 1 – punt 1.3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.3. Impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) 1.3. L-industrija u impriżi żgħar u ta’ daqs 
medju (SMEs)

Or. en

Emenda 305
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bil-potenzjal tiegħu biex jagħmel l-
Ewropa verament kompetittiva, Orizzont 
2020 se jrawwem parteċipazzjoni aktar 
mifruxa bejn il-kumpaniji privati fil-
partijiet kollha tal-programm, 
partikolarment fi ħdan parti II 
("Tmexxija Industrijali") u parti III 
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("Sfidi tas-Soċjetà") Il-kollaborazzjoni 
bejn l-akkademja u l-industrija li sservi 
bħala mutur għall-innovazzjoni, se 
tissaħħaħ sabiex tiġi sfruttata l-
interazzjoni dinamika sħiħa bejn ir-
riċerka bażika, ir-riċerka applikata u 
attivitajiet għall-iżvilupp u ta' 
dimostrazzjoni.

Or. en

Emenda 306
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 18 a (ġdid) ta' Orizzont 
2020, Progress Rapidu għall-Innovazzjoni 
fi ħdan l-objettiv speċifiku "Tmexxija fit-
teknoloġiji ta' appoġġ u teknoloġiji 
industrijali" u Parti III "Sfidi tas-
soċjetà" se jipprovdi korsija mgħaġġla 
għall-proġetti ffukati fuq il-
materjalizzazzjoni ta' ideat innovattivi fis-
suq. Waqt li tkun miftuħa għal kull tip ta' 
parteċipant, il-Korsija Mgħaġġla għall-
Innovazzjoni mistennija li tattira numru 
kbir ta' parteċipanti fl-industrija li 
għalihom il-ħin huwa fattur kruċjali fil-
proċess fejn idea innovattiva tissarraf 
f'suċċess tan-negozju.

Or. en

Emenda 307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Orizzont 2020 se jinkoraġġixxi u jappoġġa 
l-parteċipazzjoni tal-SMEs b'mod integrat 
fost l-objettivi speċifiċi kollha.

Orizzont 2020 se jinkoraġġixxi u jappoġġa 
l-parteċipazzjoni tal-SMEs b'mod integrat 
fost l-objettivi speċifiċi kollha, b'mod 
partikolari fil-fażijiet ta' proġetti aktar fil-
qrib tas-suq.

Or. en

Emenda 308
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 se jinkoraġġixxi u jappoġġa 
l-parteċipazzjoni tal-SMEs b'mod integrat 
fost l-objettivi speċifiċi kollha.

Orizzont 2020 se jinkoraġġixxi u jappoġġa 
l-parteċipazzjoni ta' mikroimpriżi u tal-
SMEs b'mod integrat fost l-objettivi 
speċifiċi kollha.

Or. ro

Emenda 309
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 18 ta' Orizzont 2020, 
miżuri dedikati kif stabbiliti fl-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" 
(strument iddedikat lill-SMEs ) għandhom 
jiġu applikati fl-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" u l-Parti "Sfidi tas-soċjetà ". 
Dan l-approċċ integrat huwa mistenni li 
jwassal għal madwar 15 % tal-baġits totali 
kkombinati tagħhom li jmorru indirizzat 

Skont l-Artikolu 18 ta' Orizzont 2020, 
miżuri dedikati kif stabbiliti fl-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" 
(strument iddedikat lill-SMEs ) għandhom 
jiġu applikati fl-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" u l-Parti "Sfidi tas-soċjetà ". L-
istrument tal-SMEs dedikat huwa mmirat 
lejn SMEs innovattivi ħafna li għandhom 
ambizzjoni kbira biex jiżviluppaw, ikabbru 
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lill-SMEs. u joperaw fix-xena internazzjonali, 
irrispettivament minn jekk humiex ta' 
teknoloġija għolja, humiex xprunati mir-
riċerka jew humiex kumpanija li mhux 
involuta fir-riċerka. Dan l-approċċ integrat 
huwa mistenni li jwassal għal minimu ta' 
15% tat-total tal-baġits ikkombinati għall-
objettiv speċifiku "Tmexxija fit-
teknoloġiji abilitanti u industrijali " u l-
isfidi soċjali speċifiku u l-isfidi tas-soċjetà 
indirizzati lejn l-SMEs flimkien mal-
parteċipazzjoni tal-SMEs fi proġetti oħra 
mhux dedikati lill-SMEs.

Or. en

Emenda 310
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 18 ta' Orizzont 2020, 
miżuri dedikati kif stabbiliti fl-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" 
(strument iddedikat lill-SMEs ) għandhom 
jiġu applikati fl-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" u l-Parti "Sfidi tas-soċjetà ". 
Dan l-approċċ integrat huwa mistenni li 
jwassal għal madwar 15 % tal-baġits totali 
kkombinati tagħhom li jmorru indirizzat 
lill-SMEs.

Skont l-Artikolu 18 ta' Orizzont 2020,
appoġġ adattat għal SMEs fil-forom 
kollha ta' innovazzjoni fl-SMEs 
għandhom jiġu pprovduti permezz ta' 
ġabra ta' programmi u strumenti kif 
stabbiliti fl-objettiv speċifiku 
"Innovazzjoni fl-SMEs" B'mod partikolari 
strument tal-SMEs iddedikat, għandu jiġi 
applikat fl-objettiv speċifiku "Tmexxija 
fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali" u 
Parti III "Sfidi tas-soċjetà"u għandu 
jkollha baġit ta' mill-inqas 10% tal-baġit 
totali Orizzont 2020. Dan l-approċċ 
integrat huwa mistenni li jwassal għal mill-
anqas 20 % tal-baġits totali kkombinati 
tagħhom li jmorru indirizzati lill-SMEs.

Or. en
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Emenda 311
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 18 ta' Orizzont 2020, 
miżuri dedikati kif stabbiliti fl-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" 
(strument iddedikat lill-SMEs ) għandhom 
jiġu applikati fl-objettiv speċifiku
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" u l-Parti "Sfidi tas-soċjetà ". 
Dan l-approċċ integrat huwa mistenni li 
jwassal għal madwar 15 % tal-baġits totali 
kkombinati tagħhom li jmorru indirizzat 
lill-SMEs.

Skont l-Artikolu 18 ta' Orizzont 2020, 
miżuri dedikati kif stabbiliti fl-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" 
(strument iddedikat lill-SMEs ) għandhom 
jiġu applikati fl-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" u l-Parti "Sfidi tas-soċjetà ". 
Minn tal-anqas 20% tal-baġit totali 
kkombinat għall-objettiv speċifiku dwar 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" u l-prijorità"Sfidi tas-
soċjetà" għandu jintuża fi ħdan l-
istrument tal-SMEs.

Or. en

Emenda 312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 18 ta' Orizzont 2020, 
miżuri dedikati kif stabbiliti fl-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" 
(strument iddedikat lill-SMEs ) għandhom 
jiġu applikati fl-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" u l-Parti "Sfidi tas-soċjetà ". 
Dan l-approċċ integrat huwa mistenni li 
jwassal għal madwar 15 % tal-baġits totali 
kkombinati tagħhom li jmorru indirizzat 
lill-SMEs.

Skont l-Artikolu 18 ta' Orizzont 2020, 
miżuri dedikati kif stabbiliti fl-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" 
(strument iddedikat lill-SMEs ) għandhom 
jiġu applikati fl-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" u l-Parti "Sfidi tas-soċjetà ". L-
istrument tal-SMEs iddedikat, immirat 
lejn it-tipi kollha ta' SMEs b'potenzjal 
innovattiv, għandu jiġi implimentat b'mod 
konsistenti u permezz ta' 
amministrazzjoni waħda. Dan l-approċċ 
integrat huwa mistenni li jwassal għal 
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madwar 15 % tal-baġits totali kkombinati 
tagħhom li jmorru indirizzat lill-SMEs.

Or. en

Emenda 313
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 18 ta' Orizzont 2020, 
miżuri dedikati kif stabbiliti fl-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" 
(strument iddedikat lill-SMEs ) għandhom 
jiġu applikati fl-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" u l-Parti "Sfidi tas-soċjetà ". 
Dan l-approċċ integrat huwa mistenni li 
jwassal għal madwar 15 % tal-baġits totali 
kkombinati tagħhom li jmorru indirizzat 
lill-SMEs.

Skont l-Artikolu 18 ta' Orizzont 2020, 
miżuri dedikati kif stabbiliti fl-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" 
(strument iddedikat lill-SMEs ) għandhom 
jiġu applikati fl-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" u l-Parti "Sfidi tas-soċjetà ". 
Dan l-approċċ integrat huwa mistenni li 
jwassal għal madwar 15 % tal-baġits totali 
kkombinati tagħhom li jmorru indirizzat 
lill-SMEs.u/jew proġetti żgħar u ta' daqs 
medju.

Or. en

Emenda 314
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 18 ta' Orizzont 2020, 
miżuri dedikati kif stabbiliti fl-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" 
(strument iddedikat lill-SMEs ) għandhom 
jiġu applikati fl-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" u l-Parti "Sfidi tas-soċjetà ". 
Dan l-approċċ integrat huwa mistenni li 

Skont l-Artikolu 18 ta' Orizzont 2020, 
miżuri dedikati kif stabbiliti fl-objettiv 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs" 
(strument iddedikat lill-SMEs ) għandhom 
jiġu applikati fl-objettiv speċifiku 
"Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali" u l-Parti "Sfidi tas-soċjetà ". 
Dan l-approċċ integrat għandu jwassal 
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jwassal għal madwar 15 % tal-baġits totali 
kkombinati tagħhom li jmorru indirizzat 
lill-SMEs.

għal madwar 30 % tal-baġits totali 
kkombinati tagħhom maħsuba għall-SMEs.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Bil-ħsieb li jiġi żgurat li jintlaħaq l-objettiv "It-Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali", huwa strateġikament importanti għall-SMEs li jitħeġġu ħafna aktar biex jieħdu 
sehem fil-programm ta' qafas milli l-Kummissjoni qed tipproponi oriġinarjament.

Emenda 315
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Attenzjoni partikolari għandha tingħata 
wkoll sabiex tiġi assigurata l-
parteċipazzjoni u r-rappreżentazzjoni 
adegwata tal-SMEs fl-istrutturi regolatorji 
tal-Oqsma ta' Riċerka Ewropej u b'mod 
partikolari ta' sħubijiet pubbliċi-privati.

Or. en

Emenda 316
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Faċilità ta' dejn se tipprovdi self lil 
benefiċjarji uniċi għal investiment fir-
riċerka u l-innovazzjoni; garanziji lill-
benefiċjarji finanzjarji li jagħmlu self lil 
benefiċjarji; kombinazzjonijiet ta’self u 
garanziji, u garanziji jew kontrogaranziji 

Faċilità ta' dejn se tipprovdi self lil 
benefiċjarji uniċi għal investiment fir-
riċerka u l-innovazzjoni; garanziji lill-
benefiċjarji finanzjarji li jagħmlu self lil 
benefiċjarji; kombinazzjonijiet ta’self u 
garanziji, u garanziji jew kontrogaranziji 
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għal skemi nazzjonali u reġjonali ta' 
finanzjament tad-dejn. Din se tkun tieqa 
għall-SMEs li timmira għall-SMEs 
xprunati mir-R&I b'ammonti ta' self li 
jikkumplimentaw il-finanzjament lill-
SMEs mill-Faċilità ta' Garanzija tas-Self 
taħt il-Programm għall-Kompetittività tal-
Impriżi u l-SMEs.

għal skemi nazzjonali u reġjonali ta' 
finanzjament tad-dejn. Din se tkun tieqa 
għall-SMEs li timmira għall-SMEs 
xprunati mir-R&I b'ammonti ta' self li 
jikkumplimentaw il-finanzjament lill-
SMEs mill-Faċilità ta' Garanzija tas-Self 
taħt il-Programm għall-Kompetittività tal-
Impriżi u l-SMEs. Attenzjoni speċjali 
għandha tingħata għat-talbiet mill-SMEs 
u entitajiet oħra li jinsabu f'reġjuni inqas 
żviluppati.

Or. en

Emenda 317
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Faċilità ta' dejn se tipprovdi self lil 
benefiċjarji uniċi għal investiment fir-
riċerka u l-innovazzjoni; garanziji lill-
benefiċjarji finanzjarji li jagħmlu self lil 
benefiċjarji; kombinazzjonijiet ta’self u 
garanziji, u garanziji jew kontrogaranziji 
għal skemi nazzjonali u reġjonali ta' 
finanzjament tad-dejn. Din se tkun tieqa 
għall-SMEs li timmira għall-SMEs 
xprunati mir-R&I b'ammonti ta' self li 
jikkumplimentaw il-finanzjament lill-
SMEs mill-Faċilità ta' Garanzija tas-Self 
taħt il-Programm għall-Kompetittività tal-
Impriżi u l-SMEs.

Faċilità ta' dejn se tipprovdi self lil 
benefiċjarji uniċi għal investiment fir-
riċerka u l-innovazzjoni; garanziji lill-
benefiċjarji finanzjarji li jagħmlu self lil 
benefiċjarji; kombinazzjonijiet ta’self u 
garanziji, u garanziji jew kontrogaranziji 
għal skemi nazzjonali u reġjonali u lokali 
ta' finanzjament tad-dejn. Din se tkun tieqa 
għall-SMEs li timmira għall-SMEs 
xprunati mir-R&I b'ammonti ta' self li 
jikkumplimentaw il-finanzjament lill-
SMEs mill-Faċilità ta' Garanzija tas-Self 
taħt il-Programm għall-Kompetittività tal-
Impriżi u l-SMEs.

Or. ro

Emenda 318
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.4 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-faċlità ta' ekwità se tipprovdi kapital 
ta' riskju u/jew mezzanin lil impriżi 
individwali fl-istadju bikri (tieqa għal start 
ups). Il-faċilità se jkollha wkoll il-
possibbiltà li investimenti ta' stadju ta' 
espanjoni u tkabbir flimkien mal-Faċilità 
ta' Garanzija tas-Self taħt il-Programm 
għall-Kompetittività u l-SMEs, inkluż fil-
fondi tal-fondi.

Din il-faċlità ta' ekwità se tipprovdi kapital 
ta' riskju u/jew mezzanin lil impriżi 
individwali fl-istadju bikri (tieqa għal start 
ups) kif ukoll għarfien u proċessi għat-
trasferiment tat-teknoloġija fl-istadji qabel 
l-implimentazzjoni fl-industrija (tieqa 
għall-prova tal-kunċett). Il-faċilità se 
jkollha wkoll il-possibbiltà li investimenti 
ta' stadju ta' espanjoni u tkabbir flimkien 
mal-Faċilità ta' Garanzija tas-Self taħt il-
Programm għall-Kompetittività u l-SMEs, 
inkluż fil-fondi tal-fondi.

Or. en

Emenda 319
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-faċlità ta' ekwità se tipprovdi kapital 
ta' riskju u/jew mezzanin lil impriżi 
individwali fl-istadju bikri (tieqa għal start 
ups). Il-faċilità se jkollha wkoll il-
possibbiltà li investimenti ta' stadju ta' 
espanjoni u tkabbir flimkien mal-Faċilità 
ta' Garanzija tas-Self taħt il-Programm 
għall-Kompetittività u l-SMEs, inkluż fil-
fondi tal-fondi.

Din il-faċlità ta' ekwità se tipprovdi kapital 
ta' riskju u/jew mezzanin lil impriżi 
individwali fl-istadju bikri (tieqa għal start 
ups). Attenzjoni speċjali għandha tingħata 
lill-impriżi li jinsabu f'reġjuni inqas 
żviluppati. Il-faċilità se jkollha wkoll il-
possibbiltà li investimenti ta' stadju ta' 
espanjoni u tkabbir flimkien mal-Faċilità 
ta' Garanzija tas-Self taħt il-Programm 
għall-Kompetittività u l-SMEs, inkluż fil-
fondi tal-fondi.

Or. en

Emenda 320
Oreste Rossi
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-faċlità ta' ekwità se tipprovdi kapital 
ta' riskju u/jew mezzanin lil impriżi 
individwali fl-istadju bikri (tieqa għal start 
ups). Il-faċilità se jkollha wkoll il-
possibbiltà li investimenti ta' stadju ta' 
espanjoni u tkabbir flimkien mal-Faċilità 
ta' Garanzija tas-Self taħt il-Programm 
għall-Kompetittività u l-SMEs, inkluż fil-
fondi tal-fondi.

(Ma taffettwax il-verżjoni bil-Malti)

Or. it(Emenda lingwistika taffettwa biss il-verjoni IT)

Ġustifikazzjoni

Il-verżjoni bit-Taljan użat it-terminu "equity", iżda "equity" jista' jiġi tradott għat-Taljan.

Emenda 321
Dimitrios Droutsas, Teresa Riera Madurell

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-faċilitajiet se jkunu ċentrali għall-
objettiv speċifiku "Aċċess għal 
finanzjament ta’ riskju" iżda, fejn rilevanti, 
jistgħu jintużaw ukoll fost l-objettivi 
speċifiċi oħrajn kollha tal-Orizzont 2020.

Dawn il-faċilitajiet se jkunu ċentrali għall-
objettiv speċifiku "Aċċess għal 
finanzjament ta’ riskju" iżda, fejn rilevanti, 
jistgħu jintużaw ukoll fost l-objettivi 
speċifiċi oħrajn kollha tal-Orizzont 2020.

Kull sforz għandu jsir biex jiġi żgurat l-
akbar parteċipazzjoni possibbli fil-
programm, min-naħa tal-kumpaniji u/jew 
organizzazzjonijiet mill-Istati Membri 
kollha, u jiġi ffaċilitat b'mod sinifikanti l-
aċċess għall-finanzjament.

Or. en
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Emenda 322
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-faċilità ta' ekwità u t-tieqa tal-SMEs tal-
faċilità ta' dejn se jkunu implimentati bħala 
pari minn żewġ Strumenti Finanzjarji tal-
UE li jipprovdu ekwità u dejn bħala 
appoġġ lir-R&I u tkabbir tal-SMES, 
flimkien mal-faċilitajiet ta' ekwità u dejn 
taħt il-Programm għall-Kompetittività tal-
Impriżi u l-SMEs.

Il-faċilità ta' ekwità u t-tieqa tal-SMEs tal-
faċilità ta' dejn se jkunu implimentati bħala 
pari minn żewġ Strumenti Finanzjarji tal-
UE li jipprovdu ekwità u dejn bħala 
appoġġ lir-R&I u tkabbir tal-SMES, 
flimkien mal-faċilitajiet ta' ekwità u dejn 
taħt il-Programm għall-Kompetittività tal-
Impriżi u l-SMEs. Mill-inqas terz tal-baġit 
dedikat għall-istrumenti finanzjarji skont 
il-programm Orizzont 2020 għandu jiġi 
allokat għall-SMEs.

Or. en

Emenda 323
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-faċilità ta' ekwità u t-tieqa tal-SMEs tal-
faċilità ta' dejn se jkunu implimentati bħala 
pari minn żewġ Strumenti Finanzjarji tal-
UE li jipprovdu ekwità u dejn bħala 
appoġġ lir-R&I u tkabbir tal-SMES, 
flimkien mal-faċilitajiet ta' ekwità u dejn 
taħt il-Programm għall-Kompetittività tal-
Impriżi u l-SMEs.

(Ma taffettwax il-verżjoni bil-Malti)

Or. it(Emenda lingwistika taffettwa biss il-verjoni IT)

Ġustifikazzjoni

Il-verżjoni bit-Taljan użat it-terminu "equity", iżda "equity" jista' jiġi tradott għat-Taljan.
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Emenda 324
Ioannis A. Tsoukalas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Valur miżjud ewlieni tar-riċerka u l-
innovazzjoni ffinanzjati fil-livell tal-Unjoni 
huwa l-possibbiltà li jiġu ddisseminati u 
kkomunikati r-riżultati fuq livell 
kontinentali biex jissaħħaħ l-impatt 
tagħhom. Għaldaqstant Orizzont 2020 se 
jinkludi, taħt l-objettivi speċifiċi kollha 
tiegħu, appoġġ dedikat għal 
disseminazzjoni (inkluż permezz ta' aċċess 
miftuħ għal riżultati tar-riċerka), azzjonijiet 
ta' komunikazzjoni u djalogu, b’enfasi 
b'saħħitha fuq il-komunikazzjoni tar-
riżultati lill-utenti aħħarin, ċittadini, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
industrija u dawk li jfasslu l-politika. Għal 
dan il-għan, Orizzont 2020 jista’ jagħmel 
użu minn netwerks stabbiliti għat-
trasferiment tal-informazzjoni. Attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni mwettqa fil-kuntest tal-
Orizzont 2020 se jippruvaw iżidu wkoll il-
kuxjenza pubblika dwar l-importanza tar-
riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
pubblikazzjonijiet, avvenimenti, maħżna 
ta’ għarfien, bażi tad-dejta, siti tal-internet 
jew użu mmirat tal-midja soċjali.

Valur miżjud ewlieni tar-riċerka u l-
innovazzjoni ffinanzjati fil-livell tal-Unjoni 
huwa l-possibbiltà li jiġu ddisseminati u 
kkomunikati r-riżultati fuq livell 
kontinentali biex jissaħħaħ l-impatt 
tagħhom u biex jitkattar it-tkabbir soċjali 
u ekonomiku. Għaldaqstant Orizzont 2020 
se jinkludi, taħt l-objettivi speċifiċi kollha 
tiegħu, appoġġ dedikat għal 
disseminazzjoni (inkluż permezz ta' aċċess 
miftuħ għal riżultati tar-riċerka), azzjonijiet 
ta' komunikazzjoni u djalogu, b’enfasi 
b'saħħitha fuq il-komunikazzjoni tar-
riżultati lill-utenti aħħarin, ċittadini, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
industrija u dawk li jfasslu l-politika. Għal 
dan il-għan, Orizzont 2020 jista' jagħmel 
użu minn netwerks stabbiliti għat-
trasferiment tal-informazzjoni u repożitorji 
diġitali ċentralizzati u l-libreriji diġitali.
Attivitajiet ta’ komunikazzjoni mwettqa 
fil-kuntest tal-Orizzont 2020 se jippruvaw 
iżidu wkoll il-kuxjenza pubblika dwar l-
importanza tar-riċerka u l-innovazzjoni 
permezz ta’ pubblikazzjonijiet, 
avvenimenti, maħżna ta’ għarfien, bażi tad-
dejta, siti tal-internet jew użu mmirat tal-
midja soċjali. Aċċess miftuħ u ħieles 
għall-pubblikazzjonijiet tar-riċerka 
prodotti bis-sħiħ jew parzjalment skont 
finanzjament mill-programm Orizzont 
2020.se jkun obbligatorju. Aċċess miftuħ 
għal dejta xjentifika prodotta jew miġbura 
fi ħdan ir-riċerka ffinanzjata minn 
Orizzont 2020 u assoċjat mal-
pubblikazzjonijiet rilevanti se jiġu 
promossi, bil-għan li tissaħħaħ il-
kollaborazzjoni fix-xjenza u jippermettu l-
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validazzjoni ta' metodi u riżultati 
xjentifiċi.

Or. en

Emenda 325
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Valur miżjud ewlieni tar-riċerka u l-
innovazzjoni ffinanzjati fil-livell tal-Unjoni 
huwa l-possibbiltà li jiġu ddisseminati u 
kkomunikati r-riżultati fuq livell 
kontinentali biex jissaħħaħ l-impatt 
tagħhom. Għaldaqstant Orizzont 2020 se 
jinkludi, taħt l-objettivi speċifiċi kollha 
tiegħu, appoġġ dedikat għal 
disseminazzjoni (inkluż permezz ta' aċċess 
miftuħ għal riżultati tar-riċerka), azzjonijiet 
ta' komunikazzjoni u djalogu, b’enfasi 
b'saħħitha fuq il-komunikazzjoni tar-
riżultati lill-utenti aħħarin, ċittadini, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
industrija u dawk li jfasslu l-politika. Għal 
dan il-għan, Orizzont 2020 jista’ jagħmel 
użu minn netwerks stabbiliti għat-
trasferiment tal-informazzjoni. Attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni mwettqa fil-kuntest tal-
Orizzont 2020 se jippruvaw iżidu wkoll il-
kuxjenza pubblika dwar l-importanza tar-
riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
pubblikazzjonijiet, avvenimenti, maħżna 
ta’ għarfien, bażi tad-dejta, siti tal-internet 
jew użu mmirat tal-midja soċjali.

Valur miżjud ewlieni tar-riċerka u l-
innovazzjoni ffinanzjati fil-livell tal-Unjoni 
huwa l-possibbiltà li jiġu ddisseminati u 
kkomunikati r-riżultati fuq livell 
kontinentali biex jissaħħaħ l-impatt 
tagħhom. Għaldaqstant Orizzont 2020 se 
jinkludi, taħt l-objettivi speċifiċi kollha 
tiegħu, appoġġ dedikat għal 
disseminazzjoni (inkluż permezz ta' aċċess 
miftuħ għal riżultati tar-riċerka), azzjonijiet 
ta' komunikazzjoni u djalogu, b’enfasi 
b'saħħitha fuq il-komunikazzjoni tar-
riżultati lill-utenti aħħarin, ċittadini, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
industrija u dawk li jfasslu l-politika. Għal 
dan il-għan, Orizzont 2020 jista’ jagħmel 
użu minn netwerks stabbiliti għat-
trasferiment tal-informazzjoni. Attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni mwettqa fil-kuntest tal-
Orizzont 2020 se jippruvaw iżidu wkoll il-
kuxjenza pubblika dwar l-importanza tar-
riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
pubblikazzjonijiet, avvenimenti, maħżna 
ta’ għarfien, bażi tad-dejta, siti tal-internet 
jew użu mmirat tal-midja soċjali. Sabiex 
jiġi simplifikat l-aċċess għall-
informazzjoni u għall-iżvilupp ta’ 
strument bl-informazzjoni kollha mitluba 
mill-komunità ta’ riċerka u, wara li titqies 
il-ħtieġa għat-trasparenza, Cordis, bħala 
strument diġitali għandu jiġi rivedut u 
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mibdul b’mod aktar ċar u flessibbli.

Or. en

Emenda 326
Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Valur miżjud ewlieni tar-riċerka u l-
innovazzjoni ffinanzjati fil-livell tal-Unjoni 
huwa l-possibbiltà li jiġu ddisseminati u 
kkomunikati r-riżultati fuq livell 
kontinentali biex jissaħħaħ l-impatt 
tagħhom. Għaldaqstant Orizzont 2020 se 
jinkludi, taħt l-objettivi speċifiċi kollha 
tiegħu, appoġġ dedikat għal 
disseminazzjoni (inkluż permezz ta' aċċess 
miftuħ għal riżultati tar-riċerka), 
azzjonijiet ta' komunikazzjoni u djalogu, 
b’enfasi b'saħħitha fuq il-komunikazzjoni 
tar-riżultati lill-utenti aħħarin, ċittadini, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
industrija u dawk li jfasslu l-politika. Għal 
dan il-għan, Orizzont 2020 jista’ jagħmel 
użu minn netwerks stabbiliti għat-
trasferiment tal-informazzjoni. Attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni mwettqa fil-kuntest tal-
Orizzont 2020 se jippruvaw iżidu wkoll il-
kuxjenza pubblika dwar l-importanza tar-
riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
pubblikazzjonijiet, avvenimenti, maħżna 
ta’ għarfien, bażi tad-dejta, siti tal-internet 
jew użu mmirat tal-midja soċjali.

Valur miżjud ewlieni tar-riċerka u l-
innovazzjoni ffinanzjati fil-livell tal-Unjoni 
huwa l-possibbiltà li jiġu ddisseminati u 
kkomunikati r-riżultati fuq livell 
kontinentali biex jissaħħaħ l-impatt 
tagħhom. Għaldaqstant Orizzont 2020 se 
jinkludi, taħt l-objettivi speċifiċi kollha 
tiegħu, appoġġ dedikat għal 
disseminazzjoni, azzjonijiet ta' 
komunikazzjoni u djalogu, b’enfasi 
b'saħħitha fuq il-komunikazzjoni tar-
riżultati lill-utenti aħħarin, ċittadini, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
industrija u dawk li jfasslu l-politika. 
Komunikazzjoni sensittiva għas-sessi 
għandha tkun mistennija. Għal dan il-
għan, Orizzont 2020 jista’ jagħmel użu 
minn netwerks stabbiliti għat-trasferiment 
tal-informazzjoni. Attivitajiet ta’ 
komunikazzjoni mwettqa fil-kuntest tal-
Orizzont 2020 se jippruvaw iżidu wkoll il-
kuxjenza pubblika dwar l-importanza tar-
riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
pubblikazzjonijiet, avvenimenti, maħżna 
ta’ għarfien, bażi tad-dejta, siti tal-internet 
jew użu mmirat tal-midja soċjali. Se jkun 
promoss aċċess miftuħ u ħieles għal 
pubblikazzjonijiet, dejta xjentifika 
prodotta jew miġbura fi ħdan ir-riċerka 
ffinanzjata minn Orizzont 2020.

Or. en
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Emenda 327
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Valur miżjud ewlieni tar-riċerka u l-
innovazzjoni ffinanzjati fil-livell tal-Unjoni 
huwa l-possibbiltà li jiġu ddisseminati u 
kkomunikati r-riżultati fuq livell 
kontinentali biex jissaħħaħ l-impatt 
tagħhom. Għaldaqstant Orizzont 2020 se 
jinkludi, taħt l-objettivi speċifiċi kollha 
tiegħu, appoġġ dedikat għal 
disseminazzjoni (inkluż permezz ta' aċċess 
miftuħ għal riżultati tar-riċerka), azzjonijiet 
ta' komunikazzjoni u djalogu, b’enfasi 
b'saħħitha fuq il-komunikazzjoni tar-
riżultati lill-utenti aħħarin, ċittadini, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
industrija u dawk li jfasslu l-politika. Għal 
dan il-għan, Orizzont 2020 jista’ jagħmel 
użu minn netwerks stabbiliti għat-
trasferiment tal-informazzjoni. Attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni mwettqa fil-kuntest tal-
Orizzont 2020 se jippruvaw iżidu wkoll il-
kuxjenza pubblika dwar l-importanza tar-
riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
pubblikazzjonijiet, avvenimenti, maħżna 
ta’ għarfien, bażi tad-dejta, siti tal-internet 
jew użu mmirat tal-midja soċjali.

Valur miżjud ewlieni tar-riċerka u l-
innovazzjoni ffinanzjati fil-livell tal-Unjoni 
huwa l-possibbiltà li jiġu ddisseminati u 
kkomunikati r-riżultati fuq livell 
kontinentali biex jissaħħaħ l-impatt 
tagħhom. Għaldaqstant Orizzont 2020 se 
jinkludi, taħt l-objettivi speċifiċi kollha 
tiegħu, appoġġ dedikat għal 
disseminazzjoni (inkluż permezz ta' aċċess 
miftuħ għal riżultati tar-riċerka), azzjonijiet 
ta' komunikazzjoni u djalogu, b’enfasi 
b'saħħitha fuq il-komunikazzjoni tar-
riżultati lill-utenti aħħarin, ċittadini, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
industrija u dawk li jfasslu l-politika. Għal 
dan il-għan, Orizzont 2020 jista’ jagħmel 
użu minn netwerks stabbiliti għat-
trasferiment tal-informazzjoni. Attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni mwettqa fil-kuntest tal-
Orizzont 2020 se jippruvaw iżidu wkoll il-
kuxjenza pubblika dwar l-importanza tar-
riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
pubblikazzjonijiet, avvenimenti, maħżna 
ta’ għarfien, bażi tad-dejta, siti tal-internet 
jew użu mmirat tal-midja soċjali. Aċċess 
miftuħ u liberu għall-pubblikazzjonijiet li 
jirriżultaw minn riċerka ffinanzjata minn 
Orizzont 2020 għandu jkun obbligatorju. 
Għandu jiġi promoss aċċess miftuħ bla 
ħlas għad-dejta xjentifika prodotta jew 
miġbura mir-riċerka ffinanzjata minn 
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 328
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Valur miżjud ewlieni tar-riċerka u l-
innovazzjoni ffinanzjati fil-livell tal-Unjoni 
huwa l-possibbiltà li jiġu ddisseminati u 
kkomunikati r-riżultati fuq livell 
kontinentali biex jissaħħaħ l-impatt 
tagħhom. Għaldaqstant Orizzont 2020 se 
jinkludi, taħt l-objettivi speċifiċi kollha 
tiegħu, appoġġ dedikat għal 
disseminazzjoni (inkluż permezz ta' aċċess 
miftuħ għal riżultati tar-riċerka), 
azzjonijiet ta' komunikazzjoni u djalogu, 
b’enfasi b'saħħitha fuq il-komunikazzjoni 
tar-riżultati lill-utenti aħħarin, ċittadini, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
industrija u dawk li jfasslu l-politika. Għal 
dan il-għan, Orizzont 2020 jista’ jagħmel 
użu minn netwerks stabbiliti għat-
trasferiment tal-informazzjoni. Attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni mwettqa fil-kuntest tal-
Orizzont 2020 se jippruvaw iżidu wkoll il-
kuxjenza pubblika dwar l-importanza tar-
riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
pubblikazzjonijiet, avvenimenti, maħżna 
ta’ għarfien, bażi tad-dejta, siti tal-internet 
jew użu mmirat tal-midja soċjali.

Valur miżjud ewlieni tar-riċerka u l-
innovazzjoni ffinanzjati fil-livell tal-Unjoni 
huwa l-possibbiltà li jiġu ddisseminati u 
kkomunikati r-riżultati fuq livell 
kontinentali biex jissaħħaħ l-impatt 
tagħhom. Għaldaqstant Orizzont 2020 se 
jinkludi, taħt l-objettivi speċifiċi kollha 
tiegħu, appoġġ dedikat għal 
disseminazzjoni, azzjonijiet ta'
komunikazzjoni u djalogu, b’enfasi 
b'saħħitha fuq il-komunikazzjoni tar-
riżultati lill-utenti aħħarin, ċittadini, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
industrija u dawk li jfasslu l-politika. Għal 
dan il-għan, Orizzont 2020 jista’ jagħmel 
użu minn netwerks stabbiliti għat-
trasferiment tal-informazzjoni. Attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni mwettqa fil-kuntest tal-
Orizzont 2020 se jippruvaw iżidu wkoll il-
kuxjenza pubblika dwar l-importanza tar-
riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
pubblikazzjonijiet, avvenimenti, maħżna 
ta’ għarfien, bażi tad-dejta, siti tal-internet 
jew użu mmirat tal-midja soċjali. Aċċess 
miftuħ sostenibbli għall-pubblikazzjonijiet 
prodotti bħala riżultat ta' riċerka 
ffinanzjata minn Orizzont 2020 se jiġu 
promossi u fejn xieraq l-ispiża tal-
pubblikazzjoni għandha tkun spiża 
eliġibbli.

Or. en

Emenda 329
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.5 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Valur miżjud ewlieni tar-riċerka u l-
innovazzjoni ffinanzjati fil-livell tal-Unjoni 
huwa l-possibbiltà li jiġu ddisseminati u 
kkomunikati r-riżultati fuq livell 
kontinentali biex jissaħħaħ l-impatt 
tagħhom. Għaldaqstant Orizzont 2020 se 
jinkludi, taħt l-objettivi speċifiċi kollha 
tiegħu, appoġġ dedikat għal 
disseminazzjoni (inkluż permezz ta' aċċess 
miftuħ għal riżultati tar-riċerka), azzjonijiet 
ta' komunikazzjoni u djalogu, b’enfasi 
b'saħħitha fuq il-komunikazzjoni tar-
riżultati lill-utenti aħħarin, ċittadini, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
industrija u dawk li jfasslu l-politika. Għal 
dan il-għan, Orizzont 2020 jista’ jagħmel 
użu minn netwerks stabbiliti għat-
trasferiment tal-informazzjoni. Attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni mwettqa fil-kuntest tal-
Orizzont 2020 se jippruvaw iżidu wkoll il-
kuxjenza pubblika dwar l-importanza tar-
riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
pubblikazzjonijiet, avvenimenti, maħżna 
ta’ għarfien, bażi tad-dejta, siti tal-internet 
jew użu mmirat tal-midja soċjali.

Valur miżjud ewlieni tar-riċerka u l-
innovazzjoni ffinanzjati fil-livell tal-Unjoni 
huwa l-possibbiltà li jiġu ddisseminati u 
kkomunikati r-riżultati fuq livell
kontinentali biex jissaħħaħ l-impatt 
tagħhom. Għaldaqstant Orizzont 2020 se 
jinkludi, taħt l-objettivi speċifiċi kollha 
tiegħu, appoġġ dedikat għal 
disseminazzjoni (inkluż permezz ta' aċċess 
miftuħ għal riżultati tar-riċerka), azzjonijiet 
ta' komunikazzjoni u djalogu, b’enfasi 
b'saħħitha fuq il-komunikazzjoni tar-
riżultati lill-utenti aħħarin, ċittadini, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
industrija u dawk li jfasslu l-politika. Għal 
dan il-għan, Orizzont 2020 jista’ jagħmel 
użu minn netwerks stabbiliti għat-
trasferiment tal-informazzjoni. Attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni mwettqa fil-kuntest tal-
Orizzont 2020 se jippruvaw iżidu wkoll il-
kuxjenza pubblika dwar l-importanza tar-
riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
pubblikazzjonijiet, avvenimenti, maħżna
ta’ għarfien, bażi tad-dejta, siti tal-internet 
jew użu mmirat tal-midja soċjali.
Komunikazzjoni se tkun f'isem l-Unjoni 
Ewropea, u se tfittex li tgħolli l-profil tal-
KER.

Or. fr

Emenda 330
Lena Kolarska-Bobińska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Valur miżjud ewlieni tar-riċerka u l-
innovazzjoni ffinanzjati fil-livell tal-Unjoni 
huwa l-possibbiltà li jiġu ddisseminati u 
kkomunikati r-riżultati fuq livell 

Valur miżjud ewlieni tar-riċerka u l-
innovazzjoni ffinanzjati fil-livell tal-Unjoni 
huwa l-possibbiltà li jiġu ddisseminati u 
kkomunikati r-riżultati fuq livell 
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kontinentali biex jissaħħaħ l-impatt 
tagħhom. Għaldaqstant Orizzont 2020 se 
jinkludi, taħt l-objettivi speċifiċi kollha 
tiegħu, appoġġ dedikat għal 
disseminazzjoni (inkluż permezz ta' aċċess 
miftuħ għal riżultati tar-riċerka), azzjonijiet 
ta' komunikazzjoni u djalogu, b’enfasi 
b'saħħitha fuq il-komunikazzjoni tar-
riżultati lill-utenti aħħarin, ċittadini, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
industrija u dawk li jfasslu l-politika. Għal 
dan il-għan, Orizzont 2020 jista’ jagħmel 
użu minn netwerks stabbiliti għat-
trasferiment tal-informazzjoni. Attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni mwettqa fil-kuntest tal-
Orizzont 2020 se jippruvaw iżidu wkoll il-
kuxjenza pubblika dwar l-importanza tar-
riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
pubblikazzjonijiet, avvenimenti, maħżna 
ta’ għarfien, bażi tad-dejta, siti tal-internet 
jew użu mmirat tal-midja soċjali.

kontinentali biex jissaħħaħ l-impatt 
tagħhom. Għaldaqstant Orizzont 2020 se 
jinkludi, taħt l-objettivi speċifiċi kollha 
tiegħu, appoġġ dedikat għal 
disseminazzjoni (inkluż permezz ta' aċċess 
miftuħ għal riżultati tar-riċerka), azzjonijiet 
ta' komunikazzjoni u djalogu, b’enfasi 
b'saħħitha fuq il-komunikazzjoni tar-
riżultati lill-utenti aħħarin, ċittadini, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
industrija u dawk li jfasslu l-politika. Għal 
dan il-għan, Orizzont 2020 jista’ jagħmel 
użu minn netwerks stabbiliti għat-
trasferiment tal-informazzjoni. Attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni mwettqa fil-kuntest tal-
Orizzont 2020 se jippruvaw iżidu wkoll il-
kuxjenza pubblika dwar l-importanza tar-
riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
pubblikazzjonijiet, avvenimenti, maħżna 
ta’ għarfien, bażi tad-dejta, siti tal-internet 
jew użu mmirat tal-midja soċjali. Il-
programm ifittex ukoll li jippromwovi u 
jenfasizza l-irwol tar-riċerkaturi u l-
innovaturi nisa.

Or. en

Emenda 331
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Valur miżjud ewlieni tar-riċerka u l-
innovazzjoni ffinanzjati fil-livell tal-Unjoni 
huwa l-possibbiltà li jiġu ddisseminati u 
kkomunikati r-riżultati fuq livell 
kontinentali biex jissaħħaħ l-impatt 
tagħhom. Għaldaqstant Orizzont 2020 se 
jinkludi, taħt l-objettivi speċifiċi kollha 
tiegħu, appoġġ dedikat għal 
disseminazzjoni (inkluż permezz ta' aċċess 
miftuħ għal riżultati tar-riċerka), azzjonijiet 

Valur miżjud ewlieni tar-riċerka u l-
innovazzjoni ffinanzjati fil-livell tal-Unjoni 
huwa l-possibbiltà li jiġu ddisseminati u 
kkomunikati r-riżultati fuq livell 
kontinentali biex jissaħħaħ l-impatt 
tagħhom. Għaldaqstant Orizzont 2020 se 
jinkludi, taħt l-objettivi speċifiċi kollha 
tiegħu, appoġġ dedikat għal 
disseminazzjoni (inkluż permezz ta’ aċċess 
miftuħ għal riżultati u għad-dejta miġbura
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ta' komunikazzjoni u djalogu, b’enfasi 
b'saħħitha fuq il-komunikazzjoni tar-
riżultati lill-utenti aħħarin, ċittadini, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
industrija u dawk li jfasslu l-politika. Għal 
dan il-għan, Orizzont 2020 jista’ jagħmel 
użu minn netwerks stabbiliti għat-
trasferiment tal-informazzjoni. Attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni mwettqa fil-kuntest tal-
Orizzont 2020 se jippruvaw iżidu wkoll il-
kuxjenza pubblika dwar l-importanza tar-
riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
pubblikazzjonijiet, avvenimenti, maħżna 
ta’ għarfien, bażi tad-dejta, siti tal-internet 
jew użu mmirat tal-midja soċjali.

mir-riċerka), azzjonijiet ta’ 
komunikazzjoni u djalogu, b’enfasi 
b’saħħitha fuq il-komunikazzjoni tar-
riżultati lill-utenti aħħarin, ċittadini, 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, l-
industrija u dawk li jfasslu l-politika. Għal 
dan il-għan, Orizzont 2020 jista’ jagħmel 
użu minn netwerks stabbiliti għat-
trasferiment tal-informazzjoni. Attivitajiet 
ta’ komunikazzjoni mwettqa fil-kuntest tal-
Orizzont 2020 se jippruvaw iżidu wkoll il-
kuxjenza pubblika dwar l-importanza tar-
riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ 
pubblikazzjonijiet, avvenimenti, maħżna 
ta’ għarfien, bażi tad-dejta, siti tal-internet 
jew użu mmirat tal-midja soċjali.

Or. fr

Emenda 332
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u l-innovazzjoni kollha tinbena 
fuq il-kapaċità tax-xjentisti, ir-riċerka, l-
istituzzjonijiet tar-riċerka, in-negozji u ċ-
ċittadini sabiex ikollhom aċċess b’mod 
miftuħ, jikkondividu u jużaw l-
informazzjoni xjentifika. Sabiex iżidu ċ-
ċirkulazzjoni u l-isfruttar tal-għarfien, l-
aċċess miftuħ bla ħlas għall-
pubblikazzjonijiet xjentifiċi, li huma diġà 
mħaddna fis-Seba’ Programm ta' Qafas, 
għandu jkun il-prinċipju ġenerali għall-
pubblikazzjonijiet xjentifiċi li jirċievu 
finanzjament pubbliku minn Orizzont 
2020. Barra minn hekk, Orizzont 2020 
għandu jagħti bidu għal aċċess miftuħ 
onlajn tad-dejta xjentifika prodotta jew 
miġbura minn riċerka ffinanzjata mill-
pubbliku biex sal-2020, l-aċċess miftuħ 
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għal tali dejta jsir ir-regola ġenerali.

Or. en

Emenda 333
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 1 – punt 1.5 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sfruttament ulterjuri u kundizzjonijiet ta' 
tixrid għandhom jiġu stabbiliti għal 
riżultati dwar it-teknoloġiji b'potenzjal li 
jindirizzaw l-isfidi ewlenin tas-soċjetà, 
pereżempju l-iżvilupp f'teknoloġija 
medika ġdida (eż. id-droga, djanjostiku 
jew vaċċin) jew teknoloġiji għall-ġlieda 
kontra t-tibdil fil-klima.

Or. en

Emenda 334
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-enfasi tal-kooperazzjoni internazzjonali 
f’Orizzont 2020 se tkun fuq kooperazzjoni 
bi tliet gruppi ewleni ta' pajjiżi

L-enfasi tal-kooperazzjoni internazzjonali 
f’Orizzont 2020 se tkun fuq kooperazzjoni 
industrijalizzati u ekonomiji emerġenti, it-
tkabbir u l-pajjiżi ġirien u l-pajjiżi li 
qegħdin jiżviluppaw.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-gruppi ta' pajjiżi li għandhom jingħataw attenzjoni hija l-istess bħal dik fis-Seba' 
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Programm ta' Qafas għar-Riċerka (FP7), iżda l-ordni tagħhom inbidel. L-ekonomiji 
emerġenti li kienu t-tieni fuq il-lista issa huma l-ewwel. Peress li l-ebda approċċ strateġiku 
ma tħabbar żewġ paragrafi wara (u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni 
mhux mistennija li tiġi rilaxxata qabel il-ħarifa) jidher li jkun prematur jekk dawn il-gruppi 
ta' pajjiżi jiġu kklassifkati skont il-prijorità.

Emenda 335
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 2 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-enfasi tal-kooperazzjoni internazzjonali 
f’Orizzont 2020 se tkun fuq kooperazzjoni 
bi tliet gruppi ewleni ta' pajjiżi

L-enfasi tal-kooperazzjoni internazzjonali 
f’Orizzont 2020 se tkun fuq kooperazzjoni 
bi tliet gruppi ewleni ta' pajjiżi ekonomiji 
industrijalizzati u emerġenti, pajjiżi ta' 
tkabbir u tal-viċinat u dawk li qegħdin 
jiżviluppaw.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-lista tal-gruppi ta' pajjiżi li għandhom jingħataw attenzjoni hija l-istess bħal dik fis-Seba' 
Programm ta' Qafas għar-Riċerka (FP7), iżda l-ordni tagħhom inbidel. L-ekonomiji 
emerġenti li kienu t-tieni fuq il-lista issa huma l-ewwel. Peress li l-ebda approċċ strateġiku 
ma tħabbar żewġ paragrafi wara (u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni 
mhux mistennija li tiġi rilaxxata qabel il-ħarifa) jidher li jkun prematur jekk dawn il-gruppi 
ta' pajjiżi jiġu kklassifkati skont il-prijorità.

Emenda 336
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Annex 1 – point 2 – paragraph 2 – point 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ekonomiji industrijalizzati u 
emerġenti;

imħassar

Or. fr
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Emenda 337
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) ekonomiji industrijalizzati u 
emerġenti;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Moved to the main paragraph. Peress li l-ebda approċċ strateġiku ma tħabbar żewġ paragrafi 
wara (u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni mhux mistennija li tiġi 
rilaxxata qabel il-ħarifa) jidher li jkun prematur jekk dawn il-gruppi ta' pajjiżi jiġu 
kklassifkati skont il-prijorità.

Emenda 338
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) pajjiżi tat-tkabbir u tal-viċinat; kif 
ukoll

imħassar

Or. fr

Emenda 339
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 2 – paragrafu 2 – punt 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) pajjiżi tat-tkabbir u tal-viċinat; kif 
ukoll

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Tressqet għall-paragrafu prinċipali. Peress li l-ebda approċċ strateġiku ma tħabbar żewġ 
paragrafi wara (u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni mhux mistennija 
li tiġi rilaxxata qabel il-ħarifa) jidher li jkun prematur jekk dawn il-gruppi ta' pajjiżi jiġu 
kklassifkati skont il-prijorità.

Emenda 340
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 2 – paragrafu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw; imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Tressqet għall-paragrafu prinċipali. Peress li l-ebda approċċ strateġiku ma tħabbar żewġ
paragrafi wara (u l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni mhux mistennija 
li tiġi rilaxxata qabel il-ħarifa) jidher li jkun prematur jekk dawn il-gruppi ta' pajjiżi jiġu 
kklassifkati skont il-prijorità.

Emenda 341
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 2 – paragrafu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw; imħassar
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Or. fr

Emenda 342
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn xieraq, Orizzont 2020 se 
jippromwovi l-kooperazzjoni fuq livell 
reġjonali jew multilaterali. Kooperazzjoni 
internazzjonali fir-riċerka u l-innovazzjoni 
hija aspett ewlieni tal-impenji globali tal-
Unjoni u għandha rwol importanti x'taqdi 
fis-sħubija tal-Unjoni mal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, bħall-progress lejn il-kisba 
tal-Objettivi ta' Żvilupp tal-Millennju.

Fejn xieraq, Orizzont 2020 se jippromwovi 
l-kooperazzjoni fuq livell reġjonali jew 
multilaterali. Kooperazzjoni internazzjonali 
fir-riċerka u l-innovazzjoni hija aspett 
ewlieni tal-impenji globali tal-Unjoni u 
għandha rwol importanti x'taqdi fis-sħubija 
tal-Unjoni mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
bħall-progress lejn il-kisba tal-Objettivi ta' 
Żvilupp tal-Millennju. F'konformità mal-
politika għall-iżvilupp tal-UE, il-
programmi mmirati għandhom jiġu 
implimentati flimkien ma' dawn il-pajjiżi 
f'setturi li jibnu l-pedamenti għat-tkabbir 
u jgħinu jiżguraw li hija inklussiva, 
notevolment il-protezzjoni soċjali, is-
saħħa u l-edukazzjoni, kif ukoll il-ħarsien 
ambjentali u l-prevenzjoni tat-tibdil fil-
klima u miżuri ta' adattament.

Or. fr

Emenda 343
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn xieraq, Orizzont 2020 se 
jippromwovi l-kooperazzjoni fuq livell 
reġjonali jew multilaterali. Kooperazzjoni 
internazzjonali fir-riċerka u l-innovazzjoni 
hija aspett ewlieni tal-impenji globali tal-

Orizzont 2020 se jippromwovi l-
kooperazzjoni fuq livell reġjonali jew 
multilaterali. Kooperazzjoni internazzjonali 
fir-riċerka u l-innovazzjoni hija aspett 
ewlieni tal-impenji globali tal-Unjoni u 
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Unjoni u għandha rwol importanti x'taqdi 
fis-sħubija tal-Unjoni mal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, bħall-progress lejn il-kisba 
tal-Objettivi ta' Żvilupp tal-Millennju.

għandha rwol importanti x'taqdi fis-sħubija 
tal-Unjoni mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
bħall-progress lejn il-kisba tal-Objettivi ta' 
Żvilupp tal-Millennju. F'konformità mal-
politika għall-iżvilupp tal-UE, il-
programmi mmirati għandhom jiġu 
implimentati flimkien ma' dawn il-pajjiżi 
f'setturi li jibnu l-pedamenti għat-tkabbir 
u jgħinu jiżguraw li hija inklussiva, 
notevolment il-protezzjoni soċjali, is-
saħħa u l-edukazzjoni, kif ukoll il-
protezzjoni ambjentali u l-prevenzjoni tat-
tibdil fil-klima u miżuri ta' adattament.

Or. fr

Emenda 344
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn xieraq, Orizzont 2020 se 
jippromwovi l-kooperazzjoni fuq livell 
reġjonali jew multilaterali. Kooperazzjoni 
internazzjonali fir-riċerka u l-innovazzjoni 
hija aspett ewlieni tal-impenji globali tal-
Unjoni u għandha rwol importanti x'taqdi 
fis-sħubija tal-Unjoni mal-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw, bħall-progress lejn il-kisba 
tal-Objettivi ta' Żvilupp tal-Millennju.

Orizzont 2020 se jippromwovi l-
kooperazzjoni fuq livell reġjonali jew 
multilaterali. Kooperazzjoni internazzjonali 
fir-riċerka u l-innovazzjoni hija aspett 
ewlieni tal-impenji globali tal-Unjoni u 
għandha rwol importanti x'taqdi fis-sħubija 
tal-Unjoni mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw, 
bħall-progress lejn il-kisba tal-Objettivi ta' 
Żvilupp tal-Millennju. F'konformità mal-
politika għall-iżvilupp tal-UE, il-
programmi mmirati għandhom jiġu 
implimentati flimkien ma' dawn il-pajjiżi 
f'setturi li jibnu l-pedamenti għat-tkabbir 
u jgħinu jiżguraw li hija inklussiva, 
notevolment il-protezzjoni soċjali, is-
saħħa u l-edukazzjoni, kif ukoll il-
protezzjoni ambjentali u l-prevenzjoni tat-
tibdil fil-klima u miżuri ta' adattament.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Għandu jitfakkar li azzjoni fir-rigward ta' pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw għandha tidħol fil-
kuntest aktar wiesa' tal-għanijiet tal-politika tal-UE għall-iżvilupp, kif stabbilit fil-
komunikazzjoni "Inżidu l-impatt tal-Politika tal-UE għall-Iżvilupp: Aġenda għall-Bidla" 
(COM(2011) 637 finali).

Emenda 345
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 21 tal-Orizzont 2020 
jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali għall-
parteċipazzjoni ta’ organizzazzjonijiet 
minn pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali. Peress li r-riċerka u l-
innovazzjoni ġeneralment, fil-biċċa l-kbira 
tagħhom, jibbenefikaw minn ftuħ lejn 
pajjiżi terzi, Orizzont 2020 se jkompli mal-
prinċipju tal-ftuħ ġenerali, filwaqt li 
jinkoraġġixxi l-aċċess reċiproku għall-
programmi tal-pajjiżi terzi. Għal għadd ta' 
oqsma, madankollu, approċċ aktar kawt 
jista' jkun irrakkomandat sabiex jiġi 
ssalvagwardjat l-interess Ewropew.

L-Artikolu 21 tal-Orizzont 2020 
jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali għall-
parteċipazzjoni ta’ organizzazzjonijiet 
minn pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet 
internazzjonali. Peress li r-riċerka u l-
innovazzjoni ġeneralment, fil-biċċa l-kbira 
tagħhom, jibbenefikaw minn ftuħ lejn 
pajjiżi terzi, Orizzont 2020 se jkompli mal-
prinċipju tal-ftuħ ġenerali, filwaqt li 
jinkoraġġixxi l-aċċess reċiproku għall-
programmi tal-pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 346
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, firxa ta’ azzjonijiet 
immirati se jiġu implimentatii billi jittieħed 
approċċ strateġiku għall-kooperazzjoni 
internazzjonali abbażi ta' interess komuni u 

Azzjonijiet immirati se jiġu implimentatii 
billi jittieħed approċċ strateġiku abbażi ta' 
interess komuni u benefiċċju reċiproku. Se 
jitfittxew il-koordinazzjoni u s-singerġiji 
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benefiċċju reċiproku u l-promozzjoni tal-
koordinazzjoni u sinerġiji ma' attivitajiet 
tal-Istati Membri. Dan se jinkludi 
mekkaniżmu ta' appoġġ għal sejħiet 
konġunti u l-possibbiltà ta' programmi ta' 
kofinanzjament flimkien ma' pajjiżi terzi 
jew organizzazzjonijiet internazzjonali.

ma' attivitajiet tal-Istati Membri. Dan se 
jinkludi mekkaniżmu ta' appoġġ għal 
sejħiet konġunti u l-possibbiltà ta' 
programmi ta' kofinanzjament flimkien ma' 
pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet 
internazzjonali.

Or. fr

Emenda 347
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, firxa ta’ azzjonijiet 
immirati se jiġu implimentatii billi jittieħed 
approċċ strateġiku għall-kooperazzjoni 
internazzjonali abbażi ta' interess komuni 
u benefiċċju reċiproku u l-promozzjoni tal-
koordinazzjoni u sinerġiji ma' attivitajiet 
tal-Istati Membri. Dan se jinkludi 
mekkaniżmu ta' appoġġ għal sejħiet 
konġunti u l-possibbiltà ta' programmi ta' 
kofinanzjament flimkien ma' pajjiżi terzi 
jew organizzazzjonijiet internazzjonali.

Azzjonijiet immirati se jiġu implimentatii 
billi jittieħed approċċ strateġiku abbażi ta' 
interess komuni u benefiċċju reċiproku. Se 
jitfittxew il-koordinazzjoni u s-singerġiji 
ma' attivitajiet tal-Istati Membri. Dan se 
jinkludi mekkaniżmu ta' appoġġ għal 
sejħiet konġunti u l-possibbiltà ta' 
programmi ta' kofinanzjament flimkien ma' 
pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet 
internazzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sforzi biex jiġu kkoordinati l-politiki nazzjonali tal-Istati Membri għandhom ċertament 
jitħeġġu, iżda minħabba d-diffikultajiet fil-prattika u l-inerzja esperjenzata skont FP7, dawn 
ma jistgħux jitqiesu bħala tip ta' rimedju. L-Unjoni għandha wkoll tkun f'pożizzjoni li tniedi 
inizjattivi effettivi fuq inizjattiva proprja, mingħajr ma tkun limitati għal għadd kbir ta' sejħiet 
lill-Istati Membri għal azzjoni konġunta. Dawn iż-żewġ għażliet għandhom jibqgħu miftuħa, 
xi ħaġa li bl-ebda mod mhi se tiġi żgurata mill-formulazzjoni tal-kliem attwali.

Emenda 348
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, firxa ta’ azzjonijiet 
immirati se jiġu implimentatii billi jittieħed 
approċċ strateġiku għall-kooperazzjoni 
internazzjonali abbażi ta' interess komuni 
u benefiċċju reċiproku u l-promozzjoni tal-
koordinazzjoni u sinerġiji ma' attivitajiet 
tal-Istati Membri. Dan se jinkludi 
mekkaniżmu ta' appoġġ għal sejħiet 
konġunti u l-possibbiltà ta' programmi ta' 
kofinanzjament flimkien ma' pajjiżi terzi 
jew organizzazzjonijiet internazzjonali.

Azzjonijiet immirati se jiġu implimentatii 
billi jittieħed approċċ strateġiku abbażi ta' 
interess komuni u benefiċċju reċiproku. Se 
jitfittxew il-koordinazzjoni u s-singerġiji 
ma' attivitajiet tal-Istati Membri. Dan se 
jinkludi mekkaniżmu ta' appoġġ għal 
sejħiet konġunti u l-possibbiltà ta' 
programmi ta' kofinanzjament flimkien ma' 
pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet 
internazzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sforzi biex jiġu kkoordinati l-politiki nazzjonali tal-Istati Membri għandhom ċertament 
jitħeġġu, iżda minħabba d-diffikultajiet fil-prattika u l-inerzja esperjenzata skont FP7, dawn 
ma jistgħux jitqiesu bħala tip ta' rimedju. L-Unjoni għandha wkoll tkun f'pożizzjoni li tniedi 
inizjattivi effettivi fuq inizjattiva proprja, mingħajr ma tkun limitati għal għadd kbir ta' sejħiet 
lill-Istati Membri għal azzjoni konġunta. Dawn iż-żewġ għażliet għandhom jibqgħu miftuħa, 
xi ħaġa li bl-ebda mod mhi se tiġi żgurata mill-formulazzjoni tal-kliem  attwali.

Emenda 349
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 2 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-kontinwazzjoni ta' Sħubija għall-
Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi 
li qed Jiżviluppaw (EDCTP2) dwar provi 
kliniċi għal interventi mediċi kontra l-HIV, 
il-malarja u t-tuberkolożi;

(a) Il-kontinwazzjoni u t-tisħiħ ta' Sħubija 
għall-Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u 
Pajjiżi li qed Jiżviluppaw (EDCTP2) dwar 
provi kliniċi għal interventi mediċi kontra 
l-HIV, il-malarja u t-tuberkolożi;

Or. fr



AM\907982MT.doc 111/130 PE492.816v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Wara xi problemi li tfaċċaw fl-istadji bikrin, l-EDCTP2 qabdet il-pass u wriet li hija effettiva 
biżżejjed biex tattira finanzjament estern sinifikanti. Jekk tingħata aktar riżorsi, jista' jkun utli 
li l-ambitu tagħha jiġi estiż biex ikopri mard infettiv li attwalment ġew ittraskurati.

Emenda 350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 2 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-kontinwazzjoni ta' Sħubija għall-
Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi 
li qed Jiżviluppaw (EDCTP2) dwar provi 
kliniċi għal interventi mediċi kontra l-HIV, 
il-malarja u t-tuberkolożi;

(a) Il-kontinwazzjoni u t-tisħiħ ta' Sħubija 
għall-Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u 
Pajjiżi li qed Jiżviluppaw (EDCTP2) dwar 
provi kliniċi għal interventi mediċi kontra 
l-HIV, il-malarja u t-tuberkolożi;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Wara xi problemi li tfaċċaw fl-istadji bikrin, l-EDCTP2 qabdet il-pass u wriet li hija effettiva 
biżżejjed biex tattira finanzjament estern sinifikanti. Jekk tingħata aktar riżorsi, jista' jkun utli 
li l-ambitu tagħha jiġi estiż biex ikopri mard infettiv li bħalissa huma traskurati.

Emenda 351
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 2 – paragrafu 6 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-kontinwazzjoni ta' Sħubija għall-
Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u Pajjiżi 
li qed Jiżviluppaw (EDCTP2) dwar provi 
kliniċi għal interventi mediċi kontra l-HIV, 
il-malarja u t-tuberkolożi;

(a) Il-kontinwazzjoni u t-tisħiħ ta' Sħubija 
għall-Provi Kliniċi bejn Pajjiżi Ewropej u 
Pajjiżi li qed Jiżviluppaw (EDCTP2) dwar 
provi kliniċi għal interventi mediċi kontra 
l-HIV, il-malarja u t-tuberkolożi;

Or. fr
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Emenda 352
Seán Kelly

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 2 – paragrafu 6 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Riċerka fl-Astronomija permezz tar-
Radju bejn l-Ewropa u l-Afrika, kif 
intalbet fid-Dikjarazzjoni bil-Miktub 
45/2011 adottata mill-Parlament Ewropew 
u s-Samit tal-Unjoni Afrikana, fejn l-
investimenti proprji tal-Afrika u l-
vantaġġi ġeografiċi tagħha ġew sfruttati 
għal sħubija mal-Ewropa.b'benefiċċji 
reċiproċi 

Or. en

Emenda 353
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 2 – paragrafu 6 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f a) Dan l-approċċ strateġiku għandu 
jwassal għal 4% tar-riżorsi finanzjarji ta' 
Orizzont 2020 allokati għal proġetti ta' 
kooperazzjoni internazzjonali.

Or. fr

Emenda 354
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 2 – paragrafu 6a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan l-approċċ strateġiku għandu jwassal
għal 4% tar-riżorsi finanzjarji ta' Orizzont 
2020 allokati għal proġetti ta' 
kooperazzjoni internazzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Li l-persentaġġ ta' riżorsi allokati għall-kooperazzjoni internazzjonali jiġi ddikkjarat huwa 
konformi mal-Artikoli 180 u 182 tat-TFUE. Għadu kmieni wisq biex jiġi identifikat liema 
persentaġġ tar-riżorsi tal-FP7 se jiġu allokati għal tali kooperazzjoni, peress li l-baġit tiegħu 
għall-azzjonijiet orizzontali ma ġiex deċiż, iżda dan huwa probabbli li jkun ta' madwar 2-
2.5%. Il-persentaġġ iddikjarat fl-emenda ta' hawn fuq (4%) jikkorrispondi għall-medja matul 
il-perjodu mill-1990 sa l-2006.

Emenda 355
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet trasversali se jiġu promossi 
bejn il-Parti dwar ix-"Xjenza Eċċellenti" u 
l-isfidi għas-soċjetà u t-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali sabiex b'mod 
konġunt, jiżviluppaw għarfien ġdid, 
teknoloġiji futuri u emerġenti, infrastrutturi 
tar-riċerka u kompetenzi ewlenin. L-
infrastrutturi tar-riċerka se jkunu wkoll 
promossi għal użu usa’ fis-soċjetà, 
pereżempju fis-servizzi pubbliċi, għall-
promozzjoni tax-xjenza, is-sigurtà ċivili u 
l-kultura. Barra minn hekk, l-iffissar tal-
prijoritajiet matul l-implimentazzjoni tal-
azzjonijiet diretti taċ-Ċentru Konġunt għar-
Riċerka u l-attivitajiet tal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) se 
jkunu ikkoordinati adegwament ma’ 
partijiet oħra tal-Orizzont 2020.

Azzjonijiet trasversali se jiġu promossi 
bejn il-Parti dwar ix-"Xjenza Eċċellenti" u 
l-isfidi għas-soċjetà u t-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali sabiex b'mod 
konġunt, jiżviluppaw għarfien ġdid, 
teknoloġiji futuri u emerġenti, infrastrutturi 
tar-riċerka u kompetenzi ewlenin. L-
infrastrutturi tar-riċerka se jkunu wkoll 
promossi għal użu usa’ fis-soċjetà, 
pereżempju fis-servizzi pubbliċi, għall-
promozzjoni tax-xjenza, is-sigurtà ċivili u 
l-kultura. Minn dan il-lat, il-
publikazzjonijiet universitarji u xjentifiċi 
jikkostitwixxu element prinċipali fl-
infrastrutturi ta’ riċerka. Għalhekk huwa 
essenzjali li r-riżultati tar-riċerka 
maħruġa u vvalidati bis-saħħa tax-xogħol 
tar-riċerkaturi ffinanzjati mill-Unjoni 
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jkunu aċċessibbli għall-komunità 
xjentifika kollha. Barra minn hekk, l-
iffissar tal-prijoritajiet matul l-
implimentazzjoni tal-azzjonijiet diretti taċ-
Ċentru Konġunt għar-Riċerka u l-
attivitajiet tal-Istitut Ewropew tal-
Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) se 
jkunu ikkoordinati adegwament ma’ 
partijiet oħra tal-Orizzont 2020.

Or. fr

Emenda 356
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, f'ħafna każijiet, 
kontribuzzjoni effettiva lill-objettivi ta' 
Ewropa 2020 u l-Unjoni tal-Innovazzjoni 
se tesiġi li jiġu żviluppati soluzzjonijiet li 
huma interdixxiplinari fin-natura tagħhom 
u għalhekk jolqtu bosta objettivi speċifiċi 
tal-Orizzont 2020. Se tingħata attenzjoni 
partikolari lir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli. Il-ġens għandu jiġi indirizzat 
bħala kwistjoni trasversali sabiex 
jirrettifika l-iżbilanċi bejn in-nisa u l-irġiel, 
u biex tiġi integrata dimensjoni tas-sessi
fl-ipprogrammar u kontenut tar-riċerka u 
l-innovazzjoni. Orizzont 2020 jinkludi 
dispożizzjonijiet speċifiċi biex jinċentiva 
tali azzjonijiet trasversali, inkluż permezz 
ta' raggruppament effiċjenti tal-baġits. 
Pereżempju, dan jinkludi wkoll il-
possibilità għal sfidi tas-soċjetà u 
teknoloġiji abilitanti u industrijali li 
jagħmlu użu mid-dispożizzjonijiet għal 
strumenti finanzjarji u l-istrument 
iddedikat għall-SMEs.

Barra minn hekk, f'ħafna każijiet, 
kontribuzzjoni effettiva lill-objettivi ta' 
Ewropa 2020 u l-Unjoni tal-Innovazzjoni 
se tesiġi li jiġu żviluppati soluzzjonijiet li 
huma interdixxiplinari fin-natura tagħhom 
u għalhekk jolqtu bosta objettivi speċifiċi 
tal-Orizzont 2020. Se tingħata attenzjoni 
partikolari lir-riċerka u l-innovazzjoni 
responsabbli. Opportunitajiet indaqs 
għan-nisa u l-irġiel għandhom jiġu 
indirizzati bħala kwistjoni trasversali 
sabiex jiġu rettifikati l-iżbilanċi bejn in-
nisa u l-irġiel. Orizzont 2020 għandu 
jirrispetta l-eċċellenza xjentifika u l-
kwalifiki professjonali tal-professjonisti 
tar-riċerka meta ikun qiegħed 
jippromwovi opportunitajiet indaqs għall-
irġiel u n-nisa fil-kontenut tar-riċerka u l-
innovazzjoni. Orizzont 2020 jinkludi 
dispożizzjonijiet speċifiċi biex jinċentiva 
tali azzjonijiet trasversali, inkluż permezz 
ta' raggruppament effiċjenti tal-baġits. 
Pereżempju, dan jinkludi wkoll il-
possibilità għal sfidi tas-soċjetà u 
teknoloġiji abilitanti u industrijali li 
jagħmlu użu mid-dispożizzjonijiet għal 
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strumenti finanzjarji u l-istrument 
iddedikat għall-SMEs.

Or. en

Emenda 357
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġu ppremjati l-aqwa benefiċjarji 
ta' Orizzont 2020 u dawk il-proġetti tiegħu 
li taw l-aqwa prestazzjoni, se jingħataw 
premjijiet simboliċi għal kull qasam 
tematiku fil-pilastri kollha.

Or. en

Emenda 358
Britta Thomsen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjoni trasversali se tkun ukoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin. Eżempji ta’ 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma: l-isfera tas-saħħa 
elettronika, il-grilji intelliġenti, is-sistemi 
intelliġenti tat-trasport, l-integrazzjoni ta’ 
azzjonijiet klimatiċi, in-nanomediċina, il-
materjali avvanzati għal vetturi ħfief jew l-
iżvilupp ta' proċessi industrijali u prodotti 
b'bażi bijoloġika. Għaldaqstant se jiġu 
mrawma sinerġiji b’saħħithom bejn sfidi 
tas-soċjetà u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 

Azzjoni trasversali se tkun ukoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin. Eżempji ta’ 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma: l-isfera tas-saħħa 
elettronika, iċ-ċibersigurtà, il-grilji 
intelliġenti, is-sistemi intelliġenti tat-
trasport, l-integrazzjoni ta’ azzjonijiet 
klimatiċi jew tal-ġeneru, in-nanomediċina, 
il-materjali avvanzati għal vetturi ħfief jew 
l-iżvilupp ta’ proċessi industrijali u prodotti 
b’bażi bijoloġika. Għaldaqstant se jiġu 
mrawma sinerġiji b’saħħithom bejn sfidi 
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abilitanti u industrijali ġeneriċi. Dan se 
jitqies espliċitament fl-iżvilupp ta’ 
strateġiji multiannwali u l-iffissar tal-
prijoritajiet għal kull wieħed minn dawn l-
objettivi speċifiċi. Dan se jesiġi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw l-perspettivi 
differenti huma involuti bis-sħiħ fl-
implimentazzjoni u f'ħafna każijiet, 
jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru flimkien 
il-finanzjament minn teknoloġiji abilitanti 
u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
kkonċernati.

tas-soċjetà u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
abilitanti u industrijali ġeneriċi. Dan se 
jitqies espliċitament fl-iżvilupp ta’ 
strateġiji multiannwali u l-iffissar tal-
prijoritajiet għal kull wieħed minn dawn l-
objettivi speċifiċi. Dan se jesiġi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw l-perspettivi 
differenti huma involuti bis-sħiħ fl-
implimentazzjoni u f'ħafna każijiet, 
jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru flimkien 
il-finanzjament minn teknoloġiji abilitanti 
u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
kkonċernati.

Or. en

Emenda 359
Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjoni trasversali se tkun ukoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin. Eżempji ta’ 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma: l-isfera tas-saħħa 
elettronika, il-grilji intelliġenti, is-sistemi 
intelliġenti tat-trasport, l-integrazzjoni ta’ 
azzjonijiet klimatiċi, in-nanomediċina, il-
materjali avvanzati għal vetturi ħfief jew l-
iżvilupp ta' proċessi industrijali u prodotti 
b'bażi bijoloġika. Għaldaqstant se jiġu 
mrawma sinerġiji b’saħħithom bejn sfidi 
tas-soċjetà u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
abilitanti u industrijali ġeneriċi. Dan se 
jitqies espliċitament fl-iżvilupp ta’ 
strateġiji multiannwali u l-iffissar tal-
prijoritajiet għal kull wieħed minn dawn l-
objettivi speċifiċi. Dan se jesiġi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw l-perspettivi 
differenti huma involuti bis-sħiħ fl-

Azzjoni trasversali se tkun ukoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin. Eżempji ta’ 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma: l-isfera tas-saħħa 
elettronika, il-grilji intelliġenti, is-sistemi 
intelliġenti tat-trasport, l-integrazzjoni ta’ 
azzjonijiet klimatiċi, in-nanomediċina, 
teknoloġija ġenetika bbażata fuq il-pjanti, 
il-materjali avvanzati għal vetturi ħfief jew 
l-iżvilupp ta' proċessi industrijali u prodotti 
b'bażi bijoloġika. Għaldaqstant se jiġu 
mrawma sinerġiji b’saħħithom bejn sfidi 
tas-soċjetà u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
abilitanti u industrijali ġeneriċi. Dan se 
jitqies espliċitament fl-iżvilupp ta’ 
strateġiji multiannwali u l-iffissar tal-
prijoritajiet għal kull wieħed minn dawn l-
objettivi speċifiċi. Dan se jesiġi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw l-perspettivi 
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implimentazzjoni u f'ħafna każijiet, 
jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru flimkien 
il-finanzjament minn teknoloġiji abilitanti 
u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
kkonċernati.

differenti huma involuti bis-sħiħ fl-
implimentazzjoni u f'ħafna każijiet, 
jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru flimkien 
il-finanzjament minn teknoloġiji abilitanti 
u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
kkonċernati.

Or. en

Emenda 360
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjoni trasversali se tkun ukoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin. Eżempji ta’ 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma: l-isfera tas-saħħa 
elettronika, il-grilji intelliġenti, is-sistemi 
intelliġenti tat-trasport, l-integrazzjoni ta’ 
azzjonijiet klimatiċi, in-nanomediċina, il-
materjali avvanzati għal vetturi ħfief jew l-
iżvilupp ta' proċessi industrijali u prodotti 
b'bażi bijoloġika. Għaldaqstant se jiġu 
mrawma sinerġiji b’saħħithom bejn sfidi 
tas-soċjetà u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
abilitanti u industrijali ġeneriċi. Dan se 
jitqies espliċitament fl-iżvilupp ta’ 
strateġiji multiannwali u l-iffissar tal-
prijoritajiet għal kull wieħed minn dawn l-
objettivi speċifiċi. Dan se jesiġi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw l-perspettivi 
differenti huma involuti bis-sħiħ fl-
implimentazzjoni u f'ħafna każijiet, 
jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru flimkien 
il-finanzjament minn teknoloġiji abilitanti 
u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
kkonċernati.

Azzjoni trasversali se tkun ukoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin. Eżempji ta’ 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma: l-isfera tas-saħħa 
elettronika, il-grilji intelliġenti, is-sistemi 
intelliġenti tat-trasport, l-integrazzjoni ta’ 
azzjonijiet klimatiċi, in-nanomediċina, l-
ittestjar ta' metodi li huma aktar 
prevedibbli u aktar relevanti għall-
bnedmin, il-valutazzjoni tar-riskju, ir-
riċerka medika, il-materjali avvanzati għal 
vetturi ħfief jew l-iżvilupp ta' proċessi 
industrijali u prodotti b'bażi bijoloġika. 
Għaldaqstant se jiġu mrawma sinerġiji 
b’saħħithom bejn sfidi tas-soċjetà u l-
iżvilupp ta’ teknoloġiji abilitanti u 
industrijali ġeneriċi. Dan se jitqies 
espliċitament fl-iżvilupp ta’ strateġiji 
multiannwali u l-iffissar tal-prijoritajiet 
għal kull wieħed minn dawn l-objettivi 
speċifiċi. Dan se jesiġi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw l-perspettivi 
differenti huma involuti bis-sħiħ fl-
implimentazzjoni u f'ħafna każijiet, 
jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru flimkien 
il-finanzjament minn teknoloġiji abilitanti 
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u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
kkonċernati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Li jiġi żgurat li n-nies jgħixu ħajja f'saħħithom u attivi hija isfida soċjali kbira ħafna. Hemm 
ħtieġa urġenti għal metodi ta' riċerka aktar effettivi, prevedibbli u rilevanti biex din l-isfida 
tiġi indirizzata.

Emenda 361
Marisa Matias

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjoni trasversali se tkun ukoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin. Eżempji ta’ 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma: l-isfera tas-saħħa 
elettronika, il-grilji intelliġenti, is-sistemi 
intelliġenti tat-trasport, l-integrazzjoni ta’ 
azzjonijiet klimatiċi, in-nanomediċina, il-
materjali avvanzati għal vetturi ħfief jew l-
iżvilupp ta' proċessi industrijali u prodotti 
b'bażi bijoloġika. Għaldaqstant se jiġu 
mrawma sinerġiji b’saħħithom bejn sfidi 
tas-soċjetà u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
abilitanti u industrijali ġeneriċi. Dan se 
jitqies espliċitament fl-iżvilupp ta’ 
strateġiji multiannwali u l-iffissar tal-
prijoritajiet għal kull wieħed minn dawn l-
objettivi speċifiċi. Dan se jesiġi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw l-perspettivi 
differenti huma involuti bis-sħiħ fl-
implimentazzjoni u f'ħafna każijiet, 
jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru flimkien 
il-finanzjament minn teknoloġiji abilitanti 
u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
kkonċernati.

Azzjoni trasversali se tkun wkoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin u ekonomija 
ġusta. Eżempji ta’ fejn dawn l-
interazzjonijiet jistgħu jiġu żviluppati 
huma: l-isfera tas-saħħa elettronika, il-grilji 
intelliġenti, is-sistemi intelliġenti tat-
trasport, l-integrazzjoni ta’ azzjonijiet 
klimatiċi, in-nanomediċina, il-materjali 
avvanzati għal vetturi ħfief jew l-iżvilupp 
ta' proċessi industrijali u prodotti b'bażi 
bijoloġika. Għaldaqstant se jiġu mrawma 
sinerġiji b'saħħithom bejn sfidi tas-soċjetà 
u l-iżvilupp ta' teknoloġiji abilitanti u 
industrijali ġeneriċi u l-innovazzjoni 
soċjali. Dan se jitqies espliċitament fl-
iżvilupp ta’ strateġiji multiannwali u l-
iffissar tal-prijoritajiet għal kull wieħed 
minn dawn l-objettivi speċifiċi. Dan se 
jesiġi li l-partijiet interessati li 
jirrappreżentaw l-perspettivi differenti 
inklużi organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili huma involuti bis-sħiħ fl-
implimentazzjoni u f'ħafna każijiet, 
jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru flimkien 
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il-finanzjament minn teknoloġiji abilitanti 
u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
kkonċernati. Is-suċċess tal-
implimentazzjoni tal-bidliet meħtieġa fir-
realtà jiddependi mill-involviment 
pubbliku max-Xjenza u l-Innovazzjoni u 
l-benefiċċji tiegħu.

Or. en

Emenda 362
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjoni trasversali se tkun ukoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin. Eżempji ta’ 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma: l-isfera tas-saħħa 
elettronika, il-grilji intelliġenti, is-sistemi 
intelliġenti tat-trasport, l-integrazzjoni ta’ 
azzjonijiet klimatiċi, in-nanomediċina, il-
materjali avvanzati għal vetturi ħfief jew l-
iżvilupp ta' proċessi industrijali u prodotti 
b'bażi bijoloġika. Għaldaqstant se jiġu 
mrawma sinerġiji b’saħħithom bejn sfidi 
tas-soċjetà u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
abilitanti u industrijali ġeneriċi. Dan se 
jitqies espliċitament fl-iżvilupp ta’ 
strateġiji multiannwali u l-iffissar tal-
prijoritajiet għal kull wieħed minn dawn l-
objettivi speċifiċi. Dan se jesiġi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw l-perspettivi 
differenti huma involuti bis-sħiħ fl-
implimentazzjoni u f'ħafna każijiet, 
jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru flimkien 
il-finanzjament minn teknoloġiji abilitanti 
u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
kkonċernati.

Azzjoni trasversali se tkun ukoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin. Eżempji ta’ 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma: l-isfera tas-saħħa 
elettronika, il-grilji intelliġenti, is-sistemi 
intelliġenti tat-trasport, (inkluż it-trasport 
marittimu) l-integrazzjoni ta’ azzjonijiet 
klimatiċi, in-nanomediċina, il-materjali 
avvanzati għal vetturi ħfief jew l-iżvilupp 
ta' proċessi industrijali u prodotti b'bażi 
bijoloġika. Għaldaqstant se jiġu mrawma 
sinerġiji b’saħħithom bejn sfidi tas-soċjetà 
u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji abilitanti u 
industrijali ġeneriċi. Dan se jitqies 
espliċitament fl-iżvilupp ta’ strateġiji 
multiannwali u l-iffissar tal-prijoritajiet 
għal kull wieħed minn dawn l-objettivi 
speċifiċi. Dan se jesiġi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw l-perspettivi 
differenti huma involuti bis-sħiħ fl-
implimentazzjoni u f'ħafna każijiet, 
jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru flimkien 
il-finanzjament minn teknoloġiji abilitanti 
u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
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kkonċernati.

Or. en

Emenda 363
Nuno Teixeira

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjoni trasversali se tkun ukoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin. Eżempji ta’ 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma: l-isfera tas-saħħa 
elettronika, il-grilji intelliġenti, is-sistemi 
intelliġenti tat-trasport, l-integrazzjoni ta’ 
azzjonijiet klimatiċi, in-nanomediċina, il-
materjali avvanzati għal vetturi ħfief jew l-
iżvilupp ta' proċessi industrijali u prodotti 
b'bażi bijoloġika. Għaldaqstant se jiġu 
mrawma sinerġiji b’saħħithom bejn sfidi 
tas-soċjetà u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
abilitanti u industrijali ġeneriċi. Dan se 
jitqies espliċitament fl-iżvilupp ta’ 
strateġiji multiannwali u l-iffissar tal-
prijoritajiet għal kull wieħed minn dawn l-
objettivi speċifiċi. Dan se jesiġi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw l-perspettivi 
differenti huma involuti bis-sħiħ fl-
implimentazzjoni u f'ħafna każijiet, 
jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru flimkien 
il-finanzjament minn teknoloġiji abilitanti 
u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
kkonċernati.

Azzjoni trasversali se tkun ukoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin. Eżempji ta’ 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma: l-isfera tas-saħħa 
elettronika, il-grilji intelliġenti, is-sistemi 
intelliġenti tat-trasport, l-integrazzjoni ta’ 
azzjonijiet klimatiċi, in-nanomediċina, il-
materjali avvanzati għal vetturi ħfief jew l-
iżvilupp ta' proċessi industrijali u prodotti 
b'bażi bijoloġika. Għaldaqstant se jiġu 
mrawma sinerġiji b’saħħithom bejn sfidi 
tas-soċjetà u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
abilitanti u industrijali ġeneriċi. Dan se 
jitqies espliċitament fl-iżvilupp ta’ 
strateġiji multiannwali u l-iffissar tal-
prijoritajiet għal kull wieħed minn dawn l-
objettivi speċifiċi. Dan se jesiġi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw l-perspettivi 
differenti huma involuti bis-sħiħ fl-
implimentazzjoni u f'ħafna każijiet, 
jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru flimkien 
il-finanzjament minn teknoloġiji abilitanti 
u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
kkonċernati. Pjattaformi ta' 
speċjalizzazzjoni intelliġenti għandhom 
rwol ewlieni f'dan il-għan, b'mod 
partikolari fir-rigward ta' ħolqien u ta' 
netwerking, l-iskambju ta' informazzjoni, 
l-iskemi ta' ġemellaġġ u l-appoġġ għall-
politiki ta' riċerka u innovazzjoni, fejn 
għandhom jitqiesu ċ-ċirkostanzi speċifiċi 
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tar-reġjuni l-aktar imbiegħda.

Or. pt

Ġustifikazzjoni

Pjattaformi ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti għandhom rwol kruċjali fl-iffaċilitar tal-iskambju 
ta' informazzjoni u fl-involviment ta' partijiet interessati li jirrappreżentaw perspettivi 
differenti fl-implimentazzjoni ta' azzjonijiet biex jintlaħqu l-objettivi; għandhom jitqiesu ċ-
ċirkostanzi speċifiċi tar-reġjuni l-aktar imbiegħda, kif intqal fil-komunikazzjoni ġenerali dwar 
Orizzont 2020 (COM (2011) 808).

Emenda 364
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjoni trasversali se tkun ukoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin. Eżempji ta’ 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma: l-isfera tas-saħħa 
elettronika, il-grilji intelliġenti, is-sistemi 
intelliġenti tat-trasport, l-integrazzjoni ta’ 
azzjonijiet klimatiċi, in-nanomediċina, il-
materjali avvanzati għal vetturi ħfief jew l-
iżvilupp ta' proċessi industrijali u prodotti 
b'bażi bijoloġika. Għaldaqstant se jiġu 
mrawma sinerġiji b’saħħithom bejn sfidi 
tas-soċjetà u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
abilitanti u industrijali ġeneriċi. Dan se 
jitqies espliċitament fl-iżvilupp ta’ 
strateġiji multiannwali u l-iffissar tal-
prijoritajiet għal kull wieħed minn dawn l-
objettivi speċifiċi. Dan se jesiġi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw l-perspettivi 
differenti huma involuti bis-sħiħ fl-
implimentazzjoni u f'ħafna każijiet, 
jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru flimkien 
il-finanzjament minn teknoloġiji abilitanti 
u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 

Azzjoni trasversali se tkun ukoll vitali fl-
istimular tal-interazzjonijiet bejn sfidi tas-
soċjetà u t-teknoloġiji abilitanti u 
industrijali meħtieġa biex jiġġeneraw 
kisbiet teknoloġiċi ewlenin. Eżempji ta’ 
fejn dawn l-interazzjonijiet jistgħu jiġu 
żviluppati huma: l-isfera tas-saħħa 
elettronika, il-grilji intelliġenti, is-sistemi 
intelliġenti tat-trasport, l-integrazzjoni ta’ 
azzjonijiet klimatiċi, in-nanomediċina, il-
materjali avvanzati għal vetturi ħfief jew l-
iżvilupp ta' proċessi industrijali u prodotti 
b'bażi bijoloġika. Għaldaqstant se jiġu 
mrawma sinerġiji b’saħħithom bejn sfidi 
tas-soċjetà u l-iżvilupp ta’ teknoloġiji 
abilitanti u industrijali ġeneriċi. Dan se 
jitqies espliċitament fl-iżvilupp ta’ 
strateġiji multiannwali u l-iffissar tal-
prijoritajiet għal kull wieħed minn dawn l-
objettivi speċifiċi. Dan se jesiġi li l-partijiet 
interessati li jirrappreżentaw l-perspettivi 
differenti b'mod partikolari 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, huma 
involuti bis-sħiħ fl-identifikazzjoni ta' 
suġġetti ta' riċerka u l-attivitajiet relatati
ta' implimentazzjoni u f'ħafna każijiet, 



PE492.816v01-00 122/130 AM\907982MT.doc

MT

kkonċernati. jeħtieġu wkoll azzjonijiet li jiġbru flimkien 
il-finanzjament minn teknoloġiji abilitanti 
u industrijali u l-isfidi tas-soċjetà 
kkonċernati.

Or. fr

Emenda 365
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se tingħata wkoll attenzjoni partikolari lill-
koordinazzjoni tal-attivitajiet iffinanzjati 
permezz ta' Orizzont 2020 ma’ dawk 
appoġġati taħt programmi ta' finanzjament 
oħrajn tal-Unjoni, bħal pereżempju l-
Politika Agrikola Komuni, il-Politika 
Komuni tas-Sajd jew l-Erasmus għal 
Kulħadd: il-Programm tal-Unjoni għall-
Edukazzjoni, Taħriġ, Żgħażagħ u Sport jew 
il-Programm Saħħa għat-Tkabbir. Din 
tinkludi artikolazzjoni xierqa mal-fondi ta’ 
politika ta’ Koeżjoni, fejn l-appoġġ għall-
bini ta’ kapaċità għar-riċerka u 
innovazzjoni fuq livell reġjonali jista' 
jaġixxi bħala ‘taraġ lejn l-eċċellenza', l-
istabbilimenti ta' ċentri reġjonali ta' 
eċċellenza jistgħu jgħinu biex tonqos id-
differenza fl-innovazzjoni ġewwa l-Ewropa 
jew fl-appoġġ għall-proġetti ta’ 
dimostrazzjoni u linja pilota fuq skala kbira 
jista’ jgħin fil-kisba tal-objettiv tal-
ġenerazzjoni ta’ tmexxija industrijali 
ġewwa l-Ewropa.

Se tingħata wkoll attenzjoni partikolari lill-
koordinazzjoni tal-attivitajiet iffinanzjati 
permezz ta' Orizzont 2020 ma’ dawk 
appoġġati taħt programmi ta' finanzjament 
oħrajn tal-Unjoni, bħal pereżempju l-
Politika Agrikola Komuni, il-Politika 
Komuni tas-Sajd jew l-Erasmus għal 
Kulħadd: il-Programm tal-Unjoni għall-
Edukazzjoni, Taħriġ, Żgħażagħ u Sport jew 
il-Programm Saħħa għat-Tkabbir. Din 
tinkludi artikolazzjoni xierqa mal-fondi ta’ 
politika ta’ Koeżjoni, fejn l-appoġġ għall-
bini ta’ kapaċità għar-riċerka u 
innovazzjoni fuq livell reġjonali jista' 
jaġixxi bħala ‘taraġ lejn l-eċċellenza', l-
istabbilimenti ta' ċentri reġjonali ta' 
eċċellenza jistgħu jgħinu biex tonqos id-
differenza fl-innovazzjoni ġewwa l-Ewropa 
jew fl-appoġġ għall-proġetti ta’ 
dimostrazzjoni u linja pilota fuq skala kbira 
jista’ jgħin fil-kisba tal-objettiv tal-
ġenerazzjoni ta’ tmexxija industrijali 
ġewwa l-Ewropa. Permezz ta' din is-
sinerġija reġjuni anqas żviluppati għandu 
jkollhom aċċess ugwali għall-programmi 
ta' Orizzont 2020 mingħajr ma jiċċekken 
l-objettiv ewlieni tal-politika ta' Koeżjoni.

Or. en
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Emenda 366
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 3 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se tingħata wkoll attenzjoni partikolari lill-
koordinazzjoni tal-attivitajiet iffinanzjati 
permezz ta' Orizzont 2020 ma’ dawk 
appoġġati taħt programmi ta' finanzjament 
oħrajn tal-Unjoni, bħal pereżempju l-
Politika Agrikola Komuni, il-Politika 
Komuni tas-Sajd jew l-Erasmus għal 
Kulħadd: il-Programm tal-Unjoni għall-
Edukazzjoni, Taħriġ, Żgħażagħ u Sport jew 
il-Programm Saħħa għat-Tkabbir. Din 
tinkludi artikolazzjoni xierqa mal-fondi ta’ 
politika ta’ Koeżjoni, fejn l-appoġġ għall-
bini ta’ kapaċità għar-riċerka u 
innovazzjoni fuq livell reġjonali jista' 
jaġixxi bħala ‘taraġ lejn l-eċċellenza', l-
istabbilimenti ta' ċentri reġjonali ta' 
eċċellenza jistgħu jgħinu biex tonqos id-
differenza fl-innovazzjoni ġewwa l-Ewropa 
jew fl-appoġġ għall-proġetti ta’ 
dimostrazzjoni u linja pilota fuq skala kbira 
jista’ jgħin fil-kisba tal-objettiv tal-
ġenerazzjoni ta’ tmexxija industrijali 
ġewwa l-Ewropa.

Se tingħata wkoll attenzjoni partikolari lill-
koordinazzjoni tal-attivitajiet iffinanzjati 
permezz ta' Orizzont 2020 ma’ dawk 
appoġġati taħt programmi ta' finanzjament 
oħrajn tal-Unjoni, bħal pereżempju l-
Politika Agrikola Komuni, il-Politika 
Komuni tas-Sajd jew l-Erasmus għal 
Kulħadd: il-Programm tal-Unjoni għall-
Edukazzjoni, Taħriġ, Żgħażagħ u Sport jew 
il-Programm Saħħa għat-Tkabbir, il-
Programm Tul il-Ħajja, u r-Riżerva għal 
min Jidħol Ġdid(NER300). Din tinkludi 
artikolazzjoni xierqa mal-fondi ta’ politika 
ta’ Koeżjoni, fejn l-appoġġ għall-bini ta’ 
kapaċità għar-riċerka u innovazzjoni fuq 
livell reġjonali jista' jaġixxi bħala ‘taraġ 
lejn l-eċċellenza', l-istabbilimenti ta' ċentri 
reġjonali ta' eċċellenza jistgħu jgħinu biex 
tonqos id-differenza fl-innovazzjoni 
ġewwa l-Ewropa jew fl-appoġġ għall-
proġetti ta’ dimostrazzjoni u linja pilota 
fuq skala kbira jista’ jgħin fil-kisba tal-
objettiv tal-ġenerazzjoni ta’ tmexxija 
industrijali ġewwa l-Ewropa.

Or. en

Emenda 367
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 3 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex jiġu sfruttati s-sinerġiji bejn il-
politiki, it-turġien għall-istrumenti ta' 
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eċċellenza għandhom jiġu introdotti 
kemm f'Orizzont 2020 kif ukoll fil-
Politika ta 'Koeżjoni. Għandhom jiġu 
introdotti miżuri biex bihom jiġi 
identifikat il-potenzjal taċ-ċentri l-aktar 
promettenti ("ċentri ta' eċċellenza"), fejn 
jiġi provdut  s-siġill ta' eċċellenza 
għalihom.

Or. en

Emenda 368
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 3 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-koordinazzjoni msemmija qabel 
tinkludi artikolazzjoni adegwata mal-
fondi tal-politika ta’ Koeżjoni, fejn 
appoġġ għall-bini tal-kapaċità għar-
riċerka u l-innovazzjoni fil-livell reġjonali 
jista’ jaġixxi bħala 'taraġ għall-
eċċellenza', l-istabbiliment ta’ ċentri 
reġjonali ta’ eċċellenza jista’ jgħin 
inaqqas id-distakk fl-innovazzjoni fl-
Ewropa. Fondi Strutturali għandhom jiġu 
użati fil-medda sħiħa tagħhom biex 
jappoġġaw il-bini ta’ kapaċità fir-reġjuni 
permezz ta’ attivitajiet iddedikati mmirati 
biex jistabbilixxu ċentri ta’ eċċellenza, l-
immodernizzar tal-universitajiet, ix-xiri 
ta’ tagħmir xjentifiku, it-trasferiment 
lokali tat-teknoloġija, l-appoġġ għall-bidu 
ta’ start-ups u spin-offs, l-interazzjoni 
lokali bejn l-industrija u l-qasam 
akkademiku, li permezz tiegħu ikunu 
jistghu jinħolqu gruppi fl-oqsma ta’ 
prijorità ta' Orizzont 2020 u bħala sors ta’ 
għotjiet żgħar mogħtija għat-tħejjija ta’ 
proposti li għandhom jiġu sottomessi lil 
Orizzont 2020.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ibbażata fuq Carvalho rapport, l-emenda 38.

Emenda 369
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jintlaħaq tkabbir sostenibbli fl-
Ewropa, il-kontribuzzjoni tal-atturi 
pubbliċi u privati għandha tiġi ottimizzata. 
Dan huwa essenzjali biex tiġi kkonsolidata 
ż-Żona Ewropea tar-Riċerka u għat-twettiq 
tal-għanijiet tal-Unjoni ta’ Innovazzjoni, l-
Aġenda Diġitali u inizjattivi ewlenin oħrajn 
tal-Ewropa 2020. Barra minn hekk, riċerka 
u innovazzjoni responsabbli jesiġu li l-
aħjar soluzzjonijiet jiġu derivati minn 
interazzjonijiet bejn is-sħab li għandhom 
diversi perspettivi iżda interessi komuni.

Sabiex jintlaħaq tkabbir sostenibbli fl-
Ewropa, il-kontribuzzjoni tal-atturi 
pubbliċi u privati għandha tiġi ottimizzata. 
B'mod partikolari, biex jilħqu l-mira tal-
Unjoni ta' 3% tal-investimenti fir-Riċerka 
u l-Iżvilupp, l-investimenti privati fir-
riċerka u l-innovazzjoni għandhom 
jiżdiedu b'mod sostanzjali. Dan huwa 
essenzjali biex tiġi kkonsolidata ż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka u għat-twettiq tal-
għanijiet tal-Unjoni ta’ Innovazzjoni, l-
Aġenda Diġitali u inizjattivi ewlenin oħrajn 
tal-Ewropa 2020. Għal dak il-għan, il-
fondi tal-Unjoni għandhom jaġixxu 
kemm jista' jkun bħala lieva biex 
jitqanqlu aktar l-investimenti privati u 
pubbliċi. Barra minn hekk, riċerka u 
innovazzjoni responsabbli jesiġu li l-aħjar 
soluzzjonijiet jiġu derivati minn 
interazzjonijiet bejn is-sħab li għandhom 
diversi perspettivi iżda interessi komuni.

Or. en

Emenda 370
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Annex 1 – point 4 – paragraph 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Orizzont 2020 jinkludi ambitu u sett ċar ta' 
kriterji għall-istabbiliment ta' sħubijietet 
pubbliċi pubbliċi u dawk privati pubbliċi. 
Sħubijietet privati pubbliċi jistgħu jkunu 
bbażati fuq arranġament kuntrattwali bejn 
atturi pubbliċi u privati u jistgħu, f'każijiet 
limitati, jkunu sħubijietet privati pubbliċi 
istituzzjonalizzati (bħal Inizjattivi 
Teknoloġiċi Konġunti u Impriżi Konġunti 
oħrajn).

Orizzont 2020 jinkludi ambitu u sett ċar ta' 
kriterji għall-istabbiliment ta' sħubijietet
pubbliċi pubbliċi u dawk privati pubbliċi. 
Sħubijietet privati pubbliċi jistgħu jkunu 
bbażati fuq arranġament kuntrattwali bejn 
atturi pubbliċi u privati u jistgħu li permezz 
tagħhom il-lieva ta' fondi pubbliċi jiġbdu 
l-investimenti privati reali lejn it-twassil 
ta' riżultati ta' valur kemm għas-settur 
privat kif ukoll għas-soċjetà.

Or. en

Emenda 371
Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sħubijietet pubbliċi pubbliċi u dawk privati 
pubbliċi eżistenti jistgħu jirċievu appoġġ 
minn Orizzont 2020, sakemm dawn 
jindirizzaw l-objettivi ta' Orizzont 2020, 
jissodisfaw il-kriterji stabbiliti f’Orizzont 
2020 u juru li għamlu progress sinifikanti 
taħt is-Seba' Programm Kwadru għar-
Riċerka, l-Iżvilupp Teknoloġiku u d-
Dimostrazzjoni (FP7).

Sħubijietet pubbliċi pubbliċi u dawk privati 
pubbliċi eżistenti jistgħu jirċievu appoġġ 
minn Orizzont 2020, sakemm dawn 
jindirizzaw l-objettivi ta' Orizzont 2020, 
jissodisfaw il-kriterji stabbiliti f’Orizzont 
2020 u juru li għamlu progress sinifikanti 
taħt is-Seba' Programm Kwadru għar-
Riċerka, l-Iżvilupp Teknoloġiku u d-
Dimostrazzjoni (FP7). Ċentri tax-xjenza u 
mużewijiet li jimplimentaw sħubija 
pubblika-privata ma' istituzzjonijiet tax-
xjenza, kumpaniji, assoċjazzjonijiet u ċ-
ċittadini, jistgħu wkoll jirċievu appoġġ 
minn Orizzont 2020 peress li jindirizzaw 
sfidi soċjali importanti b'rabta mal-
istrateġija Orizzont 2020.

Or. en
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Emenda 372
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Impriża Konġunta stabbilita fl-FP7 taħt l-
Artikolu 187 tat-Trattat, li għaliha jista' jiġi 
pprovdut appoġġ ulterjuri skont il-
kundizzjonijiet ta' hawn fuq huma: l-
Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi (IMI), 
Clean Sky, Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-
Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew 
(SESAR), Ċelloli tal-Fjuwil u Idroġenu 
(FCH), u Sistemi Inkorporati tal-
Kompjuter (ARTEMIS) u n-
Nanoelettronika (ENIAC). L-aħħar tnejn 
jistgħu jiġu kkombinati f'inizjattiva unika.

Impriża Konġunta stabbilita fl-FP7 taħt l-
Artikolu 187 tat-Trattat, li għaliha jista' jiġi 
pprovdut appoġġ ulterjuri skont il-
kundizzjonijiet ta' hawn fuq huma: l-
Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi (IMI), 
Clean Sky, Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-
Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew 
(SESAR), Ċelloli tal-Fjuwil u Idroġenu 
(FCH), u Sistemi Inkorporati tal-
Kompjuter (ARTEMIS) u n-
Nanoelettronika (ENIAC). L-aħħar tnejn
jistgħu jiġu kkombinati f'inizjattiva unika.
Appoġġ se jkun kondizzjonali għal analiżi 
tal-benefiċċji meta mqabbla mal-ispiża u 
stima bir-reqqa tal-governanza tagħhom u 
l-funzjonament fir-rigward tal-kriterji ta' 
ftuħ, trasparenza, effikaċja u l-effiċjenza.

Or. en

Emenda 373
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aktar sħubijietet pubbliċi pubbliċi u 
sħubijietet privati pubbliċi jistgħu jiġu 
varati taħt l-inizjattiva Orizzont 2020 meta 
jissodisfaw kriterji ddefiniti. Dan jista' 
jinkludi sħubijietet dwar Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u l-Komunikazzjoni fl-
oqsma il-Fotonika u Robotika, dwar l-
industriji tal-ipproċessar sostenibbli, dwar 

Aktar sħubijietet pubbliċi pubbliċi u 
sħubijietet privati pubbliċi jistgħu jiġu 
varati taħt l-inizjattiva Orizzont 2020 meta 
jissodisfaw kriterji ddefiniti, fejn l-ambitu 
tal-għanijiet segwiti u meħtieġ jiġġustifika 
tali tfassil u fejn jista' jintwera li l-ebda 
forma oħra ta' sħubijiet jew strument ta' 
finanzjament ma jista' jissodisfa l-għan 
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l-industriji b'bażi bijoloġika u dwar it-
teknoloġiji tas-sigurtà għas-sorveljanza 
tal-fruntieri marittimi.

mixtieq jew jiġġenera l-lieva meħtieġa u l-
involviment ta' atturi. Dan jista' jinkludi 
sħubijietet dwar Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u l-Komunikazzjoni fl-
oqsma il-Fotonika u Robotika, dwar l-
industriji tal-ipproċessar sostenibbli jew
dwar l-industriji b'bażi bijoloġika.

Or. en

Emenda 374
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 4 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Aktar sħubijietet pubbliċi pubbliċi u 
sħubijietet privati pubbliċi jistgħu jiġu 
varati taħt l-inizjattiva Orizzont 2020 meta 
jissodisfaw kriterji ddefiniti. Dan jista' 
jinkludi sħubijietet dwar Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u l-Komunikazzjoni fl-
oqsma il-Fotonika u Robotika, dwar l-
industriji tal-ipproċessar sostenibbli, dwar 
l-industriji b'bażi bijoloġika u dwar it-
teknoloġiji tas-sigurtà għas-sorveljanza tal-
fruntieri marittimi.

Aktar sħubijietet pubbliċi pubbliċi u 
sħubijietet privati pubbliċi jistgħu jiġu 
varati taħt l-inizjattiva Orizzont 2020 meta
jissodisfaw kriterji ddefiniti. Dan jista' 
jinkludi sħubijietet dwar Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u l-Komunikazzjoni fl-
oqsma il-Fotonika u Robotika, dwar l-
industriji tal-ipproċessar sostenibbli, dwar 
l-industriji b'bażi bijoloġika, dwar it-
telemediċina u apparat għall-kura fid-
djar, dwar it- teknoloġiji tas-sigurtà għas-
sorveljanza tal-fruntieri marittimi.

Or. sl

Emenda 375
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – punt 4 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha twettaq 
evalwazzjoni u valutazzjoni komprensiva 
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tal-impatt tas-sħubijiet pilota stabbiliti 
skont l-FP7 (il-Pjattaformi Teknoloġiċi 
Konġunti, is-Sħubijiet Pubbliċi Privati 
skont il-Programm Ewropew ta' Rkupru 
Ekonomiku kif ukoll l-Komunitajiet ta' 
Għarfien u Innovazzjoni stabbiliti mill-
Istitut Ewropew tat-Teknoloġija ), qabel 
ma jkun hemm konsolidazzjoni tal-
appoġġ ma' dawk eżistenti jew appoġġ 
għat-twaqqif ta' oħrajn ġodda Abbażi tal-
evalwazzjoni u l-valutazzjoni, il-
Kummissjoni, waqt l-implimentazzjoni ta' 
Orizzont 2020 għandha tissottometti 
proposti għat-titjib tal-governanza u l-
funzjonament tal-istabbilment ta' 
sħubijietet pubbliċi-privati,  sabiex jiġi 
żgurat impatt aktar effettiv u effiċjenti, 
funzjonament miftuħ u trasparenti u l-
evitar ta' kunflitti ta' interess. B'mod 
partikolari evalwazzjoni u rieżami se 
jindirizzaw l-impatt fuq l-SMEs u 
organizzazzjonijiet ta' riċerka iżgħar, 
sabiex jiġi żgurat involviment aħjar kemm 
għall-iffissar tal-aġenda tar-riċerka kif 
ukoll għall-parteċipazzjoni.

Or. en

Emenda 376
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 4 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-sħubijiet imsemmija hawn fuq huma 
mħeġġa ferm biex jikkollaboraw u 
jesploraw sinerġiji mal-Istitut Ewropew 
tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija u mal-
Komunitajiet Għarfien u Innovazzjoni 
tiegħu. Kollaborazzjonijiet għandhom jiġu 
esplorati b'mod partikolari fil-qasam tal-
edukazzjoni, sabiex jespandu l-ġabra ta' 
talent Ewropew u jiggarantixxu d-
disponibilità futura ta' xjentisti 
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kompetenti ħafna u ħaddiema ta' 
għarfien.kbir.

Or. en

Emenda 377
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – punt 4 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi sors
uniku ta' finanzjament ħlief jekk ikun 
hemm ftehim ċar bejn il-Kummissjoni u l-
Istati Membri biex jiġi pprovdut baġit 
suffiċjenti għall-finanzjament konġunt ta' 
inizjattiva speċifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

PPPs Istituzzjonalizzati huma assoċjati ma' spejjeż amministrattivi kbar u jeħtieġu żmien twil 
għall-preparazzjoni. PPPs ġodda li jissodisfaw il-kriterji definiti għandhom ikunu bbażati fuq 
mudell ta' finanzjament ma' sors uniku ta' finanzjament. Sors uniku ta' finanzjament f'Horizon 
2020 huwa s-soluzzjoni preferita fir-rigward is-simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni ta' 
proġetti u biex jiġu żgurati opportunitajiet indaqs għall-parteċipazzjoni f'pajjiżi parteċipanti 
differenti.


