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Emenda 754
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2. Provvista ta' elettiku bi spiża baxxa u 
b'livell baxx ta' karbonju

3.2. Provvista ta' elettiku sostenibbli u 
b'livell baxx ta' karbonju

Or. en

Emenda 755
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2. Provvista ta' elettiku bi spiża baxxa u 
b'livell baxx ta' karbonju

3.2. Provvista ta' elettiku bi spiża baxxa u 
b'livell baxx ta' emissjonijiet

Or. en

Emenda 756
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2. Provvista ta' elettiku bi spiża baxxa u 
b'livell baxx ta' karbonju

3.2. Provvista ta' elettiku bi spiża baxxa u 
b'livell baxx ta' riskji u bbażata fuq s-sorsi 
rinnovabbli

Or. en
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Emenda 757
Fiona Hall

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-elettriku se jkollu rwol ċentrali fl-
istabbiliment ta' ekonomija ambjentalment 
sostenibbli b'livell baxxi ta' karbonju. L-
adozzjoni tal-ġenerazzjoni ta' elettriku 
b'livell baxx ta' karbonju qed isseħħ bil-
mod wisq minħabba l-ispejjeż kbar 
involuti. Hemm bżonn urġenti li jinstabu 
soluzzjonijiet li jnaqqsu l-ispejjeż b'mod 
sinifikati, bi prestazzjoni u sostenibilità 
msaħħa, sabiex jiġi aċċellerat l-iskjerament 
fis-suq tal-ġenerazzjoni tal-elettriku b'livell 
baxx ta' karbonju. B'mod partikolari, 
sabiex:

L-elettriku se jkollu rwol ċentrali fl-
istabbiliment ta' ekonomija ambjentalment 
sostenibbli b'livell baxxi ta' karbonju. L-
adozzjoni tal-ġenerazzjoni ta' elettriku 
b'livell baxx ta' karbonju qed isseħħ bil-
mod wisq minħabba l-ispejjeż kbar involuti 
u l-istrutturi antikwati tas-suq enerġetiku. 
Hemm bżonn urġenti li jinstabu 
soluzzjonijiet li jnaqqsu l-ispejjeż b'mod 
sinifikanti, bi prestazzjoni u sostenibilità 
msaħħa, sabiex jiġi aċċelerat l-iskjerament 
fis-suq tal-ġenerazzjoni sostenibbli tal-
elettriku b'livell baxx ta' karbonju. Bil-
għan li dan jintlaħaq, almenu tliet kwarti 
tal-baġit fl-ambitu ta' "Enerġija sigura, 
nadifa u effiċjenti" għandhom ikunu 
allokati lit-teknoloġija tas-sorsi enerġetiċi 
rinnovabbli u lill-effiċjenza enerġetika. 
B'mod partikolari, sabiex:

Or. en

Emenda 758
Britta Thomsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-elettriku se jkollu rwol ċentrali fl-
istabbiliment ta' ekonomija ambjentalment 
sostenibbli b'livell baxxi ta' karbonju. L-
adozzjoni tal-ġenerazzjoni ta' elettriku 
b'livell baxx ta' karbonju qed isseħħ bil-
mod wisq minħabba l-ispejjeż kbar 
involuti. Hemm bżonn urġenti li jinstabu 
soluzzjonijiet li jnaqqsu l-ispejjeż b'mod 

L-elettriku se jkollu rwol ċentrali fl-
istabbiliment ta' ekonomija ambjentalment 
sostenibbli b'livell baxxi ta' karbonju. L-
adozzjoni tal-ġenerazzjoni ta' elettriku 
b'livell baxx ta' karbonju qed isseħħ bil-
mod wisq minħabba l-ispejjeż kbar 
involuti. Hemm bżonn urġenti li jinstabu 
soluzzjonijiet li jnaqqsu l-ispejjeż b'mod 
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sinifikati, bi prestazzjoni u sostenibilità 
msaħħa, sabiex jiġi aċċellerat l-iskjerament 
fis-suq tal-ġenerazzjoni tal-elettriku b'livell 
baxx ta' karbonju. B'mod partikolari, 
sabiex:

sinifikanti, bi prestazzjoni u sostenibilità 
msaħħa, sabiex jiġi aċċelerat l-iskjerament 
fis-suq tal-ġenerazzjoni tal-elettriku b'livell 
baxx ta' karbonju. Mis-Seba' Programm 
Kwadru, l-enerġija rinnovabbli naqset l-
ispejjeż essenzjalment; madankollu, biex 
jitkompla jkun stimolat, almenu 2/3 tal-
baġit fl-ambitu ta' din l-isfida għandu 
jkun allokat għat-teknoloġija tas-sorsi 
enerġetiċi rinnovabbli, b'mod partikolari, 
sabiex:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa fundamentali li l-UE tipprevedi finanzjamenti adegwati li tiddedika għall-objettivi kif 
iddefinit fid-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli u fil-Pjan Direzzjonali għall-
Enerġija 2050 li tara s-sehem tas-sorsi tal-enerġija rinnovabbli f'55 % sa 75 % fil-konsum 
enerġetiku finali gross u sa 97 % fil-konsum elettriku fl-2050, fl-aktar kost baxx possibbli.

Emenda 759
Oreste Rossi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-elettriku se jkollu rwol ċentrali fl-
istabbiliment ta' ekonomija ambjentalment 
sostenibbli b'livell baxxi ta' karbonju. L-
adozzjoni tal-ġenerazzjoni ta' elettriku 
b'livell baxx ta' karbonju qed isseħħ bil-
mod wisq minħabba l-ispejjeż kbar 
involuti. Hemm bżonn urġenti li jinstabu 
soluzzjonijiet li jnaqqsu l-ispejjeż b'mod 
sinifikati, bi prestazzjoni u sostenibilità 
msaħħa, sabiex jiġi aċċellerat l-iskjerament 
fis-suq tal-ġenerazzjoni tal-elettriku b'livell 
baxx ta' karbonju.

L-elettriku se jkollu rwol ċentrali fl-
istabbiliment ta' ekonomija ambjentalment 
sostenibbli b'livell baxxi ta' karbonju. L-
adozzjoni tal-ġenerazzjoni ta' elettriku 
b'livell baxx ta' karbonju qed isseħħ bil-
mod wisq minħabba l-ispejjeż kbar 
involuti. Hemm bżonn urġenti li jinstabu 
soluzzjonijiet li jnaqqsu l-ispejjeż sabiex 
dawn isiru aċċessibbli u kompetittivi, bi 
prestazzjoni u sostenibilità msaħħa, sabiex 
jiġi aċċelerat l-iskjerament fis-suq tal-
ġenerazzjoni tal-elettriku b'livell baxx ta' 
karbonju.

Or. it
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Emenda 760
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-elettriku se jkollu rwol ċentrali fl-
istabbiliment ta' ekonomija ambjentalment 
sostenibbli b'livell baxxi ta' karbonju. L-
adozzjoni tal-ġenerazzjoni ta' elettriku
b'livell baxx ta' karbonju qed isseħħ bil-
mod wisq minħabba l-ispejjeż kbar 
involuti. Hemm bżonn urġenti li jinstabu 
soluzzjonijiet li jnaqqsu l-ispejjeż b'mod 
sinifikati, bi prestazzjoni u sostenibilità 
msaħħa, sabiex jiġi aċċellerat l-iskjerament 
fis-suq tal-ġenerazzjoni tal-elettriku b'livell 
baxx ta' karbonju. B'mod partikolari, 
sabiex:

L-elettriku se jkollu rwol ċentrali fl-
istabbiliment ta' ekonomija ambjentalment 
sostenibbli bbażata fuq is-sorsi 
rinnovabbli u b'effiċjenza enerġetika. L-
adozzjoni tal-ġenerazzjoni ta' elettriku
rinnovabbli qed iseħħ bil-mod wisq anki 
minħbba l-fatt li s-sistemi enerġetiċi 
attwali huma ddisinjati għall-operaturi 
storiċi u għat-teknoloġiji li assorbew sal-
lum il-maġġoranza wiesgħa tas-sussidji u 
tar-riċerka tad-dinija u tal-Ewropa.
Hemm bżonn urġenti li jinstabu 
soluzzjonijiet li jnaqqsu l-ostakli għad-
dħul, bi prestazzjoni u sostenibilità 
msaħħa, sabiex jiġi aċċelerat l-iskjerament 
fis-suq tal-ġenerazzjoni tal-elettriku
rinnovabbli. B'mod partikolari, sabiex:

Or. en

Emenda 761
Kathleen Van Brempt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-elettriku se jkollu rwol ċentrali fl-
istabbiliment ta' ekonomija ambjentalment 
sostenibbli b'livell baxxi ta' karbonju. L-
adozzjoni tal-ġenerazzjoni ta' elettriku 
b'livell baxx ta' karbonju qed isseħħ bil-
mod wisq minħabba l-ispejjeż kbar 
involuti. Hemm bżonn urġenti li jinstabu 
soluzzjonijiet li jnaqqsu l-ispejjeż b'mod 
sinifikati, bi prestazzjoni u sostenibilità 

L-elettriku se jkollu rwol ċentrali fl-
istabbiliment ta' ekonomija ambjentalment 
sostenibbli b'livell baxxi ta' karbonju. L-
adozzjoni tal-ġenerazzjoni ta' elettriku 
b'livell baxx ta' karbonju qed isseħħ bil-
mod wisq minħabba l-ispejjeż kbar 
involuti. Hemm bżonn urġenti li jinstabu 
soluzzjonijiet li jnaqqsu l-ispejjeż b'mod 
sinifikanti, bi prestazzjoni u sostenibilità 
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msaħħa, sabiex jiġi aċċellerat l-iskjerament 
fis-suq tal-ġenerazzjoni tal-elettriku b'livell 
baxx ta' karbonju. B'mod partikolari, 
sabiex:

msaħħa, sabiex jiġi aċċelerat l-iskjerament 
fis-suq tal-ġenerazzjoni tal-elettriku b'livell 
baxx ta' karbonju. L-ispiża tal-enerġiji 
rinnovabbli naqset konsiderevolment 
f'dawn l-aħħar snin. Bil-għan li jiżdied it-
tnaqqis ulterjuri tal-ispejjeż u jiġi stimolat 
l-iżvilupp tal-enerġiji rinnovabbli, almenu 
2/3 tal-baġit, fl-ambitu ta' din l-isfida, 
għandhom ikunu ddedikati lill-enerġiji 
rinnovabbli. B'mod partikolari, sabiex:

Or. en

Emenda 762
Bendt Bendtsen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-elettriku se jkollu rwol ċentrali fl-
istabbiliment ta' ekonomija ambjentalment 
sostenibbli b'livell baxxi ta' karbonju. L-
adozzjoni tal-ġenerazzjoni ta' elettriku 
b'livell baxx ta' karbonju qed isseħħ bil-
mod wisq minħabba l-ispejjeż kbar 
involuti. Hemm bżonn urġenti li jinstabu 
soluzzjonijiet li jnaqqsu l-ispejjeż b'mod 
sinifikati, bi prestazzjoni u sostenibilità 
msaħħa, sabiex jiġi aċċellerat l-iskjerament 
fis-suq tal-ġenerazzjoni tal-elettriku b'livell 
baxx ta' karbonju. B'mod partikolari, 
sabiex:

L-elettriku se jkollu rwol ċentrali fl-
istabbiliment ta' ekonomija ambjentalment 
sostenibbli b'livell baxxi ta' karbonju. L-
adozzjoni tal-ġenerazzjoni ta' elettriku 
b'livell baxx ta' karbonju qed isseħħ bil-
mod wisq minħabba l-ispejjeż kbar 
involuti. Hemm bżonn urġenti li jinstabu 
soluzzjonijiet li jnaqqsu l-ispejjeż b'mod 
sinifikanti, bi prestazzjoni u sostenibilità 
msaħħa, sabiex jiġi aċċelerat l-iskjerament 
fis-suq tal-ġenerazzjoni tal-elettriku b'livell 
baxx ta' karbonju. Għalhekk, mill-baġit 
propost iddedikat għall-enerġiji mhux 
nukleari, almenu żewġ terzi għandhom 
ikunu allokati għat-teknoloġija tas-sorsi 
enerġetiċi rinnovabbli u għall-effiċjenża 
enerġetika, b'mod partikolari, sabiex:

Or. en

Emenda 763
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-elettriku se jkollu rwol ċentrali fl-
istabbiliment ta' ekonomija ambjentalment 
sostenibbli b'livell baxxi ta' karbonju. L-
adozzjoni tal-ġenerazzjoni ta' elettriku 
b'livell baxx ta' karbonju qed isseħħ bil-
mod wisq minħabba l-ispejjeż kbar 
involuti. Hemm bżonn urġenti li jinstabu 
soluzzjonijiet li jnaqqsu l-ispejjeż b'mod 
sinifikati, bi prestazzjoni u sostenibilità 
msaħħa, sabiex jiġi aċċellerat l-iskjerament 
fis-suq tal-ġenerazzjoni tal-elettriku b'livell 
baxx ta' karbonju. B'mod partikolari, 
sabiex:

L-elettriku se jkollu rwol ċentrali fl-
istabbiliment ta' ekonomija ambjentalment 
sostenibbli b'livell baxxi ta' karbonju. L-
adozzjoni tal-ġenerazzjoni ta' elettriku 
b'livell baxx ta' karbonju qed isseħħ bil-
mod wisq minħabba l-ispejjeż kbar 
involuti. Hemm bżonn urġenti li jinstabu 
soluzzjonijiet li jnaqqsu l-ispejjeż b'mod 
sinifikanti, bi prestazzjoni u sostenibilità 
msaħħa, sabiex jiġi aċċelerat l-iskjerament 
fis-suq tal-ġenerazzjoni tal-elettriku b'livell 
baxx ta' karbonju. Fl-istess ħin, fil-fażi ta' 
tranżizzjoni jeħtieġ li jitjiebu s-sorsi tal-
fjuwil użati għall-produzzjoni tal-enerġija 
elettrika biex jitbaxxew l-emissjonijiet u l-
impatt ambjentali tagħhom sakemm ma 
jiġu sostitwiti minn alternattivi 
b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju. B'mod 
partikolari, sabiex:

Or. en

Emenda 764
Vladko Todorov Panayotov

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-elettriku se jkollu rwol ċentrali fl-
istabbiliment ta' ekonomija ambjentalment 
sostenibbli b'livell baxxi ta' karbonju. L-
adozzjoni tal-ġenerazzjoni ta' elettriku 
b'livell baxx ta' karbonju qed isseħħ bil-
mod wisq minħabba l-ispejjeż kbar 
involuti. Hemm bżonn urġenti li jinstabu 
soluzzjonijiet li jnaqqsu l-ispejjeż b'mod 
sinifikati, bi prestazzjoni u sostenibilità 
msaħħa, sabiex jiġi aċċellerat l-iskjerament 
fis-suq tal-ġenerazzjoni tal-elettriku b'livell 

L-elettriku se jkollu rwol ċentrali fl-
istabbiliment ta' ekonomija ambjentalment 
sostenibbli b'livell baxxi ta' karbonju. L-
adozzjoni tal-ġenerazzjoni ta' elettriku 
b'livell baxx ta' karbonju qed isseħħ bil-
mod wisq minħabba l-ispejjeż kbar 
involuti. Hemm bżonn urġenti li jinstabu 
soluzzjonijiet li jnaqqsu l-ispejjeż b'mod 
sinifikanti, bi prestazzjoni u sostenibilità 
msaħħa, sabiex jiġi aċċelerat l-iskjerament 
fis-suq tal-ġenerazzjoni tal-elettriku b'livell 
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baxx ta' karbonju. B'mod partikolari, 
sabiex:

baxx ta' karbonju. L-attivitajiet għandhom 
jikkonċentraw fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni fit-teknoloġiji tas-sorsi 
enerġetiċi rinnovabbli, bħal, fost l-oħrajn, 
l-enerġija fotovoltajka, solari, termika u 
mir-riħ, sabiex tittejjeb l-effiċjenza 
tagħhom u jitnaqqsu l-kostijiet ta' dawk 
it-teknoloġiji biex isiru aktar kompetittivi 
fis-suq. Jeħtieġ, b'mod partikolari sabiex:

Or. en

Emenda 765
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv għall-enerġija li ġejja mir-riħ 
huwa li titnaqqas l-ispiża tal-produzzjoni 
tal-elettriku ta' riħ fuq l-art u lil hinn mill-
kosta sa madwar 20 % sal-2020 meta 
mqabbla mal-2010, favur dejjem aktar il-
produzzjoni lil hinn mill-kosta, u li tiġi 
permessa l-integrazzjoni xierqa fil-grilja 
tal-elettriku. L-attenzjoni se tkun fuq l-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni tas-
sistemi ta' konverżjoni tal-enerġija li ġejja 
mir-riħ tal-ġenerazzjoni li jmiss ta' skala 
ikbar, effiċjenzi ogħla fil-konverżjoni u 
disponibbilitajiet ogħla għas-sistemi fuq l-
art u dawk lil hinn mill-kosta (inklużi l-
postijiet remoti u ambjenti b'temp ostili) kif 
ukoll proċessi ġodda ta' manifattura tas-
serje .

L-objettiv għall-enerġija li ġejja mir-riħ 
huwa li titnaqqas l-ispiża tal-produzzjoni 
tal-elettriku ta' riħ fuq l-art u lil hinn mill-
kosta sa madwar 20 % sal-2020 meta 
mqabbla mal-2010, favur dejjem aktar il-
produzzjoni lil hinn mill-kosta, u li tiġi 
permessa l-integrazzjoni xierqa fil-grilja 
tal-elettriku. L-attenzjoni se tkun fuq l-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni tas-
sistemi ta' konverżjoni tal-enerġija li ġejja 
mir-riħ tal-ġenerazzjoni li jmiss ta' skala 
ikbar, effiċjenzi ogħla fil-konverżjoni u 
disponibbilitajiet ogħla għas-sistemi fuq l-
art u dawk lil hinn mill-kosta (inklużi l-
postijiet remoti u ambjenti b'temp ostili) kif 
ukoll proċessi ġodda ta' manifattura tas-
serje. Għal dan il-għan, għandha tkun
promossa l-kollaborazzjoni ma' partijiet 
oħra tal-programm Orizzont 2020 rigward 
ir-riċerka dwar id-disponibilità, il-
produzzjoni u s-sostituzzjoni ta' materji 
ġodda u teknoloġiċi, inklużi l-prodotti tal-
elementi rari tal-art, u riżorsi kritiċi 
oħrajn li huma neċessarji għat-turbini 
tar-riħ.
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Emenda 766
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv għall-enerġija li ġejja mir-riħ 
huwa li titnaqqas l-ispiża tal-produzzjoni 
tal-elettriku ta' riħ fuq l-art u lil hinn mill-
kosta sa madwar 20 % sal-2020 meta 
mqabbla mal-2010, favur dejjem aktar il-
produzzjoni lil hinn mill-kosta, u li tiġi 
permessa l-integrazzjoni xierqa fil-grilja 
tal-elettriku. L-attenzjoni se tkun fuq l-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni tas-
sistemi ta' konverżjoni tal-enerġija li ġejja 
mir-riħ tal-ġenerazzjoni li jmiss ta' skala 
ikbar, effiċjenzi ogħla fil-konverżjoni u 
disponibbilitajiet ogħla għas-sistemi fuq l-
art u dawk lil hinn mill-kosta (inklużi l-
postijiet remoti u ambjenti b'temp ostili) kif 
ukoll proċessi ġodda ta' manifattura tas-
serje .

L-objettiv għall-enerġija li ġejja mir-riħ 
huwa li titnaqqas l-ispiża tal-produzzjoni 
tal-elettriku ta' riħ fuq l-art u lil hinn mill-
kosta sa madwar 20 % sal-2020 meta 
mqabbla mal-2010, favur dejjem aktar il-
produzzjoni lil hinn mill-kosta, u li tiġi 
permessa l-integrazzjoni xierqa fil-grilja 
tal-elettriku. L-attenzjoni se tkun fuq l-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni tas-
sistemi ta' konverżjoni tal-enerġija li ġejja 
mir-riħ tal-ġenerazzjoni li jmiss ta' skala 
ikbar, effiċjenzi ogħla fil-konverżjoni u 
disponibbilitajiet ogħla għas-sistemi fuq l-
art u dawk lil hinn mill-kosta (inklużi l-
postijiet remoti u ambjenti b'temp ostili) kif 
ukoll proċessi ġodda ta' manifattura tas-
serje. Sabiex jiġi stabbilit bl-aħjar mod 
jekk l-enerġija mir-riħ hijiex f'pożizzjoni 
li tilħaq dan l-għan, bħala parti mill-Pjan 
SET ġiet iddedikata linja baġitarja 
separata għall-EIIs fil-qasam tal-enerġija 
mir-riħ.

Or. it

Emenda 767
Fiona Hall

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv għall-enerġija li ġejja mir-riħ L-objettiv għall-enerġija li ġejja mir-riħ 
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huwa li titnaqqas l-ispiża tal-produzzjoni 
tal-elettriku ta' riħ fuq l-art u lil hinn mill-
kosta sa madwar 20 % sal-2020 meta 
mqabbla mal-2010, favur dejjem aktar il-
produzzjoni lil hinn mill-kosta, u li tiġi 
permessa l-integrazzjoni xierqa fil-grilja 
tal-elettriku. L-attenzjoni se tkun fuq l-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni tas-
sistemi ta' konverżjoni tal-enerġija li ġejja 
mir-riħ tal-ġenerazzjoni li jmiss ta' skala 
ikbar, effiċjenzi ogħla fil-konverżjoni u 
disponibbilitajiet ogħla għas-sistemi fuq l-
art u dawk lil hinn mill-kosta (inklużi l-
postijiet remoti u ambjenti b'temp ostili) kif 
ukoll proċessi ġodda ta' manifattura tas-
serje .

huwa li titnaqqas l-ispiża tal-produzzjoni 
tal-elettriku ta' riħ fuq l-art u lil hinn mill-
kosta sa madwar 30 % sal-2020 meta 
mqabbla mal-2010, favur dejjem aktar il-
produzzjoni lil hinn mill-kosta, u li tiġi 
permessa l-integrazzjoni xierqa fil-grilja 
tal-elettriku. L-attenzjoni se tkun fuq l-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni tas-
sistemi ta' konverżjoni tal-enerġija li ġejja 
mir-riħ tal-ġenerazzjoni li jmiss ta' skala 
ikbar, effiċjenzi ogħla fil-konverżjoni u 
disponibbilitajiet ogħla għas-sistemi fuq l-
art u dawk lil hinn mill-kosta (inklużi l-
postijiet remoti u ambjenti b'temp ostili) kif 
ukoll proċessi ġodda ta' manifattura tas-
serje.

Or. en

Emenda 768
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv għall-enerġija li ġejja mir-riħ 
huwa li titnaqqas l-ispiża tal-produzzjoni 
tal-elettriku ta' riħ fuq l-art u lil hinn mill-
kosta sa madwar 20 % sal-2020 meta 
mqabbla mal-2010, favur dejjem aktar il-
produzzjoni lil hinn mill-kosta, u li tiġi 
permessa l-integrazzjoni xierqa fil-grilja 
tal-elettriku. L-attenzjoni se tkun fuq l-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni tas-
sistemi ta' konverżjoni tal-enerġija li ġejja 
mir-riħ tal-ġenerazzjoni li jmiss ta' skala 
ikbar, effiċjenzi ogħla fil-konverżjoni u 
disponibbilitajiet ogħla għas-sistemi fuq l-
art u dawk lil hinn mill-kosta (inklużi l-
postijiet remoti u ambjenti b'temp ostili) kif 
ukoll proċessi ġodda ta' manifattura tas-
serje .

L-objettiv għall-enerġija li ġejja mir-riħ 
huwa li titnaqqas l-ispiża tal-produzzjoni 
tal-elettriku ta' riħ fuq l-art u lil hinn mill-
kosta sa madwar 20 % sal-2020 meta 
mqabbla mal-2010, favur dejjem aktar il-
produzzjoni lil hinn mill-kosta, u li tiġi 
permessa l-integrazzjoni xierqa fil-grilja 
tal-elettriku. L-attenzjoni se tkun fuq id-
disinn, l-iżvilupp, l-ittestjar u d-
dimostrazzjoni tas-sistemi ta' konverżjoni 
tal-enerġija li ġejja mir-riħ tal-ġenerazzjoni 
li jmiss ta' skala ikbar, effiċjenzi ogħla fil-
konverżjoni u disponibbilitajiet ogħla għas-
sistemi fuq l-art u dawk lil hinn mill-kosta 
(inklużi l-postijiet remoti u ambjenti b'temp 
ostili) kif ukoll proċessi ġodda ta' 
manifattura tas-serje.

Or. fr
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Emenda 769
Britta Thomsen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv għall-enerġija li ġejja mir-riħ 
huwa li titnaqqas l-ispiża tal-produzzjoni 
tal-elettriku ta' riħ fuq l-art u lil hinn mill-
kosta sa madwar 20 % sal-2020 meta 
mqabbla mal-2010, favur dejjem aktar il-
produzzjoni lil hinn mill-kosta, u li tiġi 
permessa l-integrazzjoni xierqa fil-grilja 
tal-elettriku. L-attenzjoni se tkun fuq l-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni tas-
sistemi ta' konverżjoni tal-enerġija li ġejja 
mir-riħ tal-ġenerazzjoni li jmiss ta' skala 
ikbar, effiċjenzi ogħla fil-konverżjoni u 
disponibbilitajiet ogħla għas-sistemi fuq l-
art u dawk lil hinn mill-kosta (inklużi l-
postijiet remoti u ambjenti b'temp ostili) kif 
ukoll proċessi ġodda ta' manifattura tas-
serje .

L-objettiv għall-enerġija li ġejja mir-riħ 
huwa li titnaqqas l-ispiża tal-produzzjoni 
tal-elettriku ta' riħ fuq l-art u lil hinn mill-
kosta sa madwar 20 % sal-2020 meta 
mqabbla mal-2010, favur dejjem aktar il-
produzzjoni lil hinn mill-kosta, u li tiġi 
permessa l-integrazzjoni xierqa fil-grilja 
tal-elettriku. L-attenzjoni se tkun fuq l-
iżvilupp, l-ittestjar u d-dimostrazzjoni tas-
sistemi ta' konverżjoni tal-enerġija li ġejja 
mir-riħ tal-ġenerazzjoni li jmiss ta' skala 
ikbar, effiċjenzi ogħla fil-konverżjoni u 
disponibbilitajiet ogħla għas-sistemi fuq l-
art u dawk lil hinn mill-kosta (inklużi l-
postijiet remoti u ambjenti b'temp ostili) kif 
ukoll proċessi ġodda ta' manifattura tas-
serje. Il-fattibilità ta' postijiet remoti 
kkaratterizzati minn kundizzjonijiet 
meteoroloġiċi ostili għandu jiġi investigat 
bl-użu ta' strumenti xierqa tal-immudellar 
atmosferiku u oċeanografiku. Biex dawn 
l-objettivi jitwettqu, linja baġitarja 
separata għandha tiġi ddedikata lill-
Inizjattiva Industrijali Eolika fl-ambitu 
tal-Pjan SET.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-KE, fil-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija 2050 tagħha, tistenna li l-enerġija mir-riħ se tkun 
it-teknoloġija ewlenija ta' ġenerazzjoni tal-elettriku, billi tforni bejn 31.6 % u 48.7 % tal-
produzzjoni elettrika sal-2050, aktar minn kwalunkwe teknoloġija oħra. Dan mhuwiex se jsir 
mingħajr finanzjamenti ddedikati lir-riċerka.  Il-linja baġitarja mhux biss tagħti appoġġ 
finanzjarju, iżda wkoll tforni ċ-ċertezza poltika meħtieġa għall-industrija biex tfassal l-
istrateġiji ta' investiment tagħha u tiżdied l-effett ta' ingranaġġ fil-proġetti kofinanzjati.



AM\909647MT.doc 13/170 PE492.826v02-00

MT

Emenda 770
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispiża tal-enerġija solari, li tkopri l-
fotovoltajċi (PV) u l-konċentrazzjoni tal-
enerġija solari (CSP), għandha tkun 
imnaqqsa bin-nofs sal-2020 meta mqabbla 
mal-2010, jekk huwa mixtieq sehem akbar 
tas-suq tal-elettriku.

L-ispiża tal-enerġija solari, li tkopri l-
fotovoltajċi (PV) u l-konċentrazzjoni tal-
enerġija solari (CSP), għandha tkun tal-
anqas imnaqqsa bin-nofs sal-2020 meta 
mqabbla mal-2010, jekk huwa mixtieq 
sehem akbar tas-suq tal-elettriku.

Or. it

Emenda 771
Oreste Rossi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-PV, dan se jeħtieġ riċerka fit-tul 
dwar il-kunċetti u sistemi ġodda, 
dimostrazzjoni u ttestjar ta' produzzjoni
tal-massa bl-għan li jkun hemm skjerament 
fuq skala kbira.

Għall-PV, dan se jeħtieġ riċerka fit-tul 
dwar il-kunċetti u sistemi ġodda, 
dimostrazzjoni u ttestjar tal-benefiċċji tal-
produzzjoni tal-massa bl-għan li jkun 
hemm skjerament fuq skala kbira bi 
prezzijiet raġonevoli u kompetittivi.

Or. it

Emenda 772
Vladko Todorov Panayotov

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-PV, dan se jeħtieġ riċerka fit-tul
dwar il-kunċetti u sistemi ġodda, 

Għall-PV, dan se jeħtieġ riċerka dwar
proċessi ta' manifattura u prodotti bi 
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dimostrazzjoni u ttestjar ta' produzzjoni tal-
massa bl-għan li jkun hemm skjerament 
fuq skala kbira.

prestazzjoni ogħla, dimostrazzjoni u 
ttestjar ta' produzzjoni tal-massa bl-għan li 
jkun hemm skjerament fuq skala kbira u 
riċerka fit-tul dwar teknoloġiji ġodda. L-
attenzjoni se tkun fuq l-iżvilupp u d-
dimostrazzjoni ta' interfaċċja msaħħa tal-
bini u tal-grilja (ħażna fil-grilja u 
invertituri attivi se jipprovdu servizzi 
għall-funzjonament tas-sistema tal-
elettriku, moduli tal-PV multifunzjonali u 
elementi tal-bilanċ tas-sistema (BoS) 
b'funzjonalitajiet speċifiċi għall-
integrazzjoni fil-bini. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrateġija Orizzont 2020 għandha tikkontribwixxi għall-ilħuq tal-prijoritajiet kollha 
identifikati fil-Pjanijiet Direzzjonali 2010-2020 tat-teknoloġiji PV u CSP fl-ambitu tal-
Inizjattiva Ewropea għall-Enerġija Solari.

Emenda 773
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għas-CSP, l-enfasi se tkun fuq l-iżvilupp 
ta' metodi biex tiżdied l-effiċjenza filwaqt 
li jitnaqqsu l-ispejjeż u l-impatt ambjentali, 
li jippermettu skalar industrijali 'il fuq tat-
teknoloġiji dimostrati bil-bini ta' impjanti 
tal-enerġija bla preċedent. Se jiġu ttestjati
soluzzjonijiet li jikkombinaw b'mod 
effiċjenti l-produzzjoni tal-elettriku solari
mad-desalinizzazzjoni tal-ilma.

Għas-CSP, l-enfasi se tkun fuq l-iżvilupp 
ta' metodi biex tiżdied l-effiċjenza u l-
dispaċċjabilità, permezz ta' ħażna u 
ibridizzazzjoni, filwaqt li jitnaqqsu l-
ispejjeż u l-impatt ambjentali. Minbarra t-
temi ta' riċerka, l-objettiv hu li jitkattar
skalar industrijali 'l fuq tat-teknoloġiji 
dimostrati bil-bini ta' impjanti tal-enerġija 
bla preċedent. Soluzzjonijiet li 
jikkombinaw b'mod effiċjenti l-produzzjoni 
tal-elettriku solari ma' sorsi tal-enerġija 
rinnovabbli oħra pereżempju l-bijomassa 
f'impjanti ibridi jippermettu l-
ġenerazzjoni kostanti tal-elettriku jew 
iservu għal skopijiet oħra pereżempju d-
desalinizzazzjoni tal-ilma.
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Ġustifikazzjoni

L-istrateġija Orizzont 2020 għandha tikkontribwixxi għall-ilħuq tal-prijoritajiet kollha 
identifikati fil-Pjanijiet Direzzjonali 2010-2020 tat-teknoloġiji PV u CSP fl-ambitu tal-
Inizjattiva Ewropea għall-Enerġija Solari.

Emenda 774
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-PV, dan se jeħtieġ riċerka fit-tul 
dwar il-kunċetti u sistemi ġodda, 
dimostrazzjoni u ttestjar ta' produzzjoni tal-
massa bl-għan li jkun hemm skjerament 
fuq skala kbira.

Għall-PV, dan se jeħtieġ riċerka fit-tul 
dwar il-kunċetti u sistemi ġodda, 
dimostrazzjoni u ttestjar ta' produzzjoni tal-
massa bl-għan li jkun hemm skjerament 
fuq skala kbira tas-sistemi PV kemm 
ċentralizzati kif ukoll deċentralizzati fuq 
skala żgħira u aktar attenzjoni fuq il-
pożizzjonijiet Ewropej b'saħħithom bħad-
disinn industrijali u l-integrazzjoni tal-
bini.

Or. en

Emenda 775
Oreste Rossi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi vverifikat bl-aħjar mod jekk l-
enerġija solari tistax tilħaq l-għanijiet 
stabbiliti, fil-qasam tal-enerġija solari fil-
Pjan SET ġiet iddedikata linja baġitarja 
separata għall-EIIs.
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Or. it

Emenda 776
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.3. Jiġu żviluppati teknoloġiji 
kompetittivi u ambjentalment sikuri għall-
qbid, trasport u ħżin ta' CO2.

imħassar

Il-qbid u ħżin tal-karbonju (CCS) huma 
alternattiva ewlenija li għandha tkun 
użata b'mod wiesa' fuq skala kummerċjali 
f'livell globali sabiex jilqgħu l-isfida ta' 
ġenerazzjoni ta' enerġija dekarbonizzata u 
industrija b'livell baxx ta' karbonju sal-
2050. L-objettiv huwa li tiġi mminimizzata 
l-ispiża żejda tas-CCS fis-settur tal-
enerġija għall-impjanti mħaddma bil-
faħam u mħaddma bil-gass meta mqabbla 
ma' impjanti ekwivalenti mingħajr CCS u 
stallazzjonijiet industrijali li huma 
intensivi fl-enerġija.
L-appoġġ se jingħata, b'mod partikolari, 
sabiex juri l-katina kollha tas-CCS għal 
portafoll rappreżentattiv ta' alternattivi 
teknoloġiċi differenti ta' qbid, trasport u 
ħżin. Dan se jkun akkumpanjat b'riċerka 
sabiex jiġu żviluppati b'mod ulterjuri 
dawn it-teknoloġiji u sabiex jitwasslu 
teknoloġiji ta' qbid kompetittivi, 
komponenti mtejba, sistemi u proċessi 
integrati, ħżin ġeoloġiku sikur u 
soluzzjonijiet razzjonali għall-użu mill-
ġdid fuq skala kbira ta' CO2 maqbud 
sabiex jippermetti l-iskjerament 
kummerċjali tat-teknoloġiji tas-CCS 
għall-impjanti ta' enerġija mħaddma 
b'fjuwils fossili u industriji oħra intensivi 
fil-karbonju li jkomplu fl-operat wara l-
2020.
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Emenda 777
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.3. Jiġu żviluppati teknoloġiji 
kompetittivi u ambjentalment sikuri għall-
qbid, trasport u ħżin ta' CO2.

imħassar

Il-qbid u ħżin tal-karbonju (CCS) huma 
alternattiva ewlenija li għandha tkun 
użata b'mod wiesa' fuq skala kummerċjali 
f'livell globali sabiex jilqgħu l-isfida ta' 
ġenerazzjoni ta' enerġija dekarbonizzata u 
industrija b'livell baxx ta' karbonju sal-
2050. L-objettiv huwa li tiġi mminimizzata 
l-ispiża żejda tas-CCS fis-settur tal-
enerġija għall-impjanti mħaddma bil-
faħam u mħaddma bil-gass meta mqabbla 
ma' impjanti ekwivalenti mingħajr CCS u 
stallazzjonijiet industrijali li huma 
intensivi fl-enerġija.
L-appoġġ se jingħata, b'mod partikolari, 
sabiex juri l-katina kollha tas-CCS għal 
portafoll rappreżentattiv ta' alternattivi 
teknoloġiċi differenti ta' qbid, trasport u 
ħżin. Dan se jkun akkumpanjat b'riċerka 
sabiex jiġu żviluppati b'mod ulterjuri 
dawn it-teknoloġiji u sabiex jitwasslu 
teknoloġiji ta' qbid kompetittivi, 
komponenti mtejba, sistemi u proċessi 
integrati, ħżin ġeoloġiku sikur u 
soluzzjonijiet razzjonali għall-użu mill-
ġdid fuq skala kbira ta' CO2 maqbud 
sabiex jippermetti l-iskjerament 
kummerċjali tat-teknoloġiji tas-CCS 
għall-impjanti ta' enerġija mħaddma 
b'fjuwils fossili u industriji oħra intensivi 
fil-karbonju li jkomplu fl-operat wara l-
2020.
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Emenda 778
Konrad Szymański

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.3. Jiġu żviluppati teknoloġiji 
kompetittivi u ambjentalment sikuri għall-
qbid, trasport u ħżin ta' CO2.

3.2.3. Jiġu żviluppati teknoloġiji 
kompetittivi u ambjentalment sikuri għall-
qbid, użu, trasport u ħżin ta' CO2.

Or. en

Emenda 779
Konrad Szymański

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-qbid u ħżin tal-karbonju (CCS) huma
alternattiva ewlenija li għandha tkun 
użata b'mod wiesa' fuq skala kummerċjali 
f'livell globali sabiex jilqgħu l-isfida ta' 
ġenerazzjoni ta' enerġija dekarbonizzata u 
industrija b'livell baxx ta' karbonju sal-
2050. L-objettiv huwa li tiġi mminimizzata 
l-ispiża żejda tas-CCS fis-settur tal-
enerġija għall-impjanti mħaddma bil-faħam 
u mħaddma bil-gass meta mqabbla ma' 
impjanti ekwivalenti mingħajr CCS u 
stallazzjonijiet industrijali li huma intensivi 
fl-enerġija.

Il-qbid u ħżin tal-karbonju (CCS) u l-qbid 
u użu tal-karbonju (CCU) huma
alternattivi ewlenin li għandhom ikunu 
użati b'mod wiesa' fuq skala kummerċjali 
f'livell globali sabiex jilqgħu l-isfida ta' 
ġenerazzjoni ta' enerġija dekarbonizzata u 
industrija b'livell baxx ta' karbonju sal-
2050. L-objettiv huwa li tiġi mminimizzata 
l-ispiża żejda tas-CCS fis-settur tal-
enerġija għall-impjanti mħaddma bil-faħam 
u mħaddma bil-gass meta mqabbla ma' 
impjanti ekwivalenti mingħajr CCS u 
stallazzjonijiet industrijali li huma intensivi 
fl-enerġija.

Or. en
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Emenda 780
Britta Thomsen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-qbid u ħżin tal-karbonju (CCS) huma
alternattiva ewlenija li għandha tkun 
użata b'mod wiesa' fuq skala kummerċjali 
f'livell globali sabiex jilqgħu l-isfida ta' 
ġenerazzjoni ta' enerġija dekarbonizzata u 
industrija b'livell baxx ta' karbonju sal-
2050. L-objettiv huwa li tiġi mminimizzata 
l-ispiża żejda tas-CCS fis-settur tal-
enerġija għall-impjanti mħaddma bil-faħam 
u mħaddma bil-gass meta mqabbla ma' 
impjanti ekwivalenti mingħajr CCS u 
stallazzjonijiet industrijali li huma intensivi 
fl-enerġija.

Il-qbid u ħżin tal-karbonju (CCS) huma
waħda mill-alternattivi ewlenin li 
għandhom ikunu użati b'mod wiesa' fuq 
skala kummerċjali f'livell globali sabiex 
jilqgħu l-isfida ta' ġenerazzjoni ta' enerġija 
dekarbonizzata u industrija b'livell baxx ta' 
karbonju sal-2050. L-objettiv huwa li tiġi 
mminimizzata l-ispiża żejda tas-CCS fis-
settur tal-enerġija għall-impjanti mħaddma 
bil-faħam u mħaddma bil-gass meta 
mqabbla ma' impjanti ekwivalenti mingħajr 
CCS u stallazzjonijiet industrijali li huma 
intensivi fl-enerġija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-identifikazzjoni tas-CCS bħala 'alternattiva ewlenija' fl-ilħuq ta' ekonomija dekarbonizzata 
hija eċċessiva, minħabba r-rwol tal-effiċjenza enerġetika, tas-sorsi rinnovabbli u tal-grilja 
bħala 'alternattiva mingħajr dispjaċir' fit-triq lejn id-dekarbonizzazzjoni. Barra minn hekk, il-
fattur ta' dispersjoni tac-CO2 mill-ħażna għadu suġġett għal diskuzzjoni.

Emenda 781
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-qbid u ħżin tal-karbonju (CCS) huma 
alternattiva ewlenija li għandha tkun użata 
b'mod wiesa' fuq skala kummerċjali f'livell 
globali sabiex jilqgħu l-isfida ta' 
ġenerazzjoni ta' enerġija dekarbonizzata u 
industrija b'livell baxx ta' karbonju sal-
2050. L-objettiv huwa li tiġi mminimizzata 

Il-qbid u ħżin tal-karbonju (CCS) huma 
alternattiva ewlenija li għandha tkun użata 
b'mod wiesa' fuq skala kummerċjali f'livell 
globali sabiex jilqgħu l-isfida ta' 
ġenerazzjoni ta' enerġija dekarbonizzata u 
industrija b'livell baxx ta' karbonju sal-
2050. L-objettiv huwa li tiġi mminimizzata 
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l-ispiża żejda tas-CCS fis-settur tal-
enerġija għall-impjanti mħaddma bil-
faħam u mħaddma bil-gass meta mqabbla 
ma' impjanti ekwivalenti mingħajr CCS u 
stallazzjonijiet industrijali li huma intensivi 
fl-enerġija.

l-ispiża żejda tas-CCS fis-settur tal-
enerġija, u partikolarment għall-impjanti 
mħaddma mħaddma bil-gass meta mqabbla 
ma' impjanti ekwivalenti mingħajr CCS u 
stallazzjonijiet industrijali li huma intensivi 
fl-enerġija.

Or. en

Emenda 782
Konrad Szymański

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-qbid u l-użu tal-karbonju (CCU) joffri 
potenzjal għal applikazzjoni b'valur 
miżjud ta' CO2 maqbud mill-impjanti tal-
enerġija u mill-installazzjonijiet 
industrijali u jista' jagħti kontribut lid-
dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija. 
Għandhom jiġu esplorati sistemi u 
teknoloġiji CCU biex jaqilbu s-CO2 fi 
prodotti pereżempju sustanzi kimiċi, 
fertilizzant, fjuwils u żjut bijoloġiċi.

Or. en

Emenda 783
Konrad Szymański

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.3 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-qbid tal-karbonju jista' jkun 
akkumpanjat sinerġikament mill-ħżin tal-
karbonju fi prodotti kimiċi (mill-karbonju 
għall-prodotti kimiċi). Barra minn hekk, 
teżisti l-għażla tal-produzzjoni bbażata fuq 
is-syngas (gass ta' sinteżi) ta' fjuwils 
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għall-ħżin, li tista' tintuża biex 
tikkumpensa għall-produzzjoni tal-
enerġija oxxillanti billi tinkorpora l-
idroġenu rinnovabbli. Il-fjuwil prodott 
jista' jintuża għall-massimu tal-
ġenerazzjoni tal-elettriku. L-iżvilupp ta' 
teknoloġiji ta' gassifikazzjoni bi spiża 
baxxa u tolleranti għall-fjuwil huma 
essenzjali għal dawn is-sistemi.

Or. en

Emenda 784
Konrad Szymański

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.3 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, infrastruttura 
affidabbli tas-CO2 teħtieġ tkun żviluppata 
fil-pront billi bosta impjanti tal-enerġija li 
jaħdmu bil-fjuwils fossili u sorsi oħra ta' 
CO2 mhumiex se jkunu qrib iż-żoni ta' 
ħżin, li f'ħafna każijiet jinsabu taħt qiegħ 
il-baħar, filwaqt li l-impjant tal-enerġija 
s-soltu jinsabu fejn id-domanda għall-
elettriku hija ogħla.

Or. en

Emenda 785
Vladko Todorov Panayotov

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-appoġġ se jingħata, b'mod partikolari, 
sabiex juri l-katina kollha tas-CCS għal 
portafoll rappreżentattiv ta' alternattivi 
teknoloġiċi differenti ta' qbid, trasport u

L-appoġġ se jingħata lill-istudji ffinanzjati 
mis-sħubiji pubbliċi-privati, b'mod 
partikolari, sabiex juri l-katina kollha tas-
CCS għal portafoll rappreżentattiv ta' 
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ħżin. Dan se jkun akkumpanjat b'riċerka 
sabiex jiġu żviluppati b'mod ulterjuri dawn 
it-teknoloġiji u sabiex jitwasslu teknoloġiji 
ta' qbid kompetittivi, komponenti mtejba, 
sistemi u proċessi integrati, ħżin ġeoloġiku 
sikur u soluzzjonijiet razzjonali għall-użu 
mill-ġdid fuq skala kbira ta' CO2 maqbud 
sabiex jippermetti l-iskjerament 
kummerċjali tat-teknoloġiji tas-CCS għall-
impjanti ta' enerġija mħaddma b'fjuwils 
fossili u industriji oħra intensivi fil-
karbonju li jkomplu fl-operat wara l-2020.

alternattivi teknoloġiċi differenti ta' qbid, 
trasport, ħżin, kif ukoll lit-teknoloġji ta' 
qbid u użu tal-karbonju (CCU). Dan se 
jkun akkumpanjat b'riċerka ffinanzjata 
minn sħubiji pubbliċi-privati sabiex jiġu 
żviluppati b'mod ulterjuri dawn it-
teknoloġiji u sabiex jitwasslu teknoloġiji ta' 
qbid u ta' użu kompetittivi, komponenti 
mtejba, sistemi u proċessi integrati, ħżin 
ġeoloġiku sikur u soluzzjonijiet razzjonali 
għall-użu mill-ġdid fuq skala kbira ta' CO2
maqbud sabiex jippermetti l-iskjerament 
kummerċjali tat-teknoloġiji tas-CCS u tas-
CCU għall-impjanti ta' enerġija mħaddma
b'fjuwils fossili u industriji oħra intensivi 
fil-karbonju li jkomplu fl-operat wara l-
2020.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux biss il-qbid u l-ħżin iżda wkoll l-użu sikur għall-ambjent u sostenibbli tas-CO2 jridu jiġu 
mfittxija fl-istess ħin. Billi dawn l-istudji jqumu ħafna flus u billi l-iskjerament kummerċjali 
huwa fil-mira, dawn ikollhom ikunu kofinanzjati mis-settur privat.

Emenda 786
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-enerġija ġeotermali, idro u tal-baħar kif 
ukoll enerġiji rinnovabbli oħra jistgħu 
jikkontribwixxu għad-dekarbonizzazzjoni 
tal-provvista Ewropea ta' enerġija filwaqt li 
jssaħħu l-flessibilità tagħha għal 
produzzjoni u użu varjabbli ta' enerġija. L-
objettiv huwa li jitwasslu sal-maturità 
kummerċjali t-teknoloġiji kosteffettivi u 
sostenibbli, u b'hekk jintlaħaq skjerament 
ta' skala kbira fiq skala industrijali inkluża 
l-integrazzjoni tal-grilja. Enerġiji tal-oċean 
bħal dawk mill-mareat, kurrenti jew mewg

L-enerġija ġeotermika, idroelettrika u tal-
baħar kif ukoll enerġiji rinnovabbli oħra 
jistgħu jikkontribwixxu għad-
dekarbonizzazzjoni tal-provvista Ewropea 
ta' enerġija filwaqt li jssaħħu l-flessibilità 
tagħha għal produzzjoni u użu varjabbli ta' 
enerġija. L-objettiv huwa li jitwasslu sal-
maturità kummerċjali t-teknoloġiji 
kosteffettivi u sostenibbli, u b'hekk 
jintlaħaq skjerament ta' skala kbira fuq
skala industrijali inkluża l-integrazzjoni 
tal-grilja. Enerġiji tal-oċean bħal dawk 
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joffru veralment enerġija mingħajr 
emissjonijiet u prevedibbli. Attivitajiet ta' 
riċerka għandhom jinkludu r-riċerka 
innovattiva fuq skala ta' laboratorju 
f'komponenti u materjali affidabbli u ta' 
spiża baxxa f'ambjent b'livell għoli ta' 
korrużjoni u akkumulu ta' organiżmi 
bijoloġiċi mhux mixtieqa kif ukoll 
dimostrazzjonijiet taħt il-kundizzjonijiet 
varjati li jinsabu fl-ilmijiet Ewropej.

mill-mareat, kurrenti jew mewġ joffru 
verament enerġija mingħajr emissjonijiet u 
prevedibbli. Attivitajiet ta' riċerka 
għandhom jinkludu r-riċerka innovattiva 
fuq skala ta' laboratorju f'komponenti u 
materjali affidabbli u ta' spiża baxxa 
f'ambjent b'livell għoli ta' korrużjoni u 
akkumulu ta' organiżmi bijoloġiċi mhux 
mixtieqa kif ukoll dimostrazzjonijiet taħt 
il-kundizzjonijiet varjati li jinsabu fl-
ilmijiet Ewropej. Sabiex jiġi stabbilit bl-
aħjar mod jekk l-enerġija idroelettrika, 
ġeotermika u mill-baħar, kif ukoll l-
enerġiji rinnovabbli l-oħra, jistgħux 
jilħqu l-objettivi li ġew stabbiliti, fil-qasam 
ta' dawn l-enerġiji fil-Pjan SET ġiet 
iddedikata linja baġitarja separata għall-
EIIs.

Or. it

Emenda 787
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-enerġija ġeotermali, idro u tal-baħar kif 
ukoll enerġiji rinnovabbli oħra jistgħu 
jikkontribwixxu għad-dekarbonizzazzjoni 
tal-provvista Ewropea ta' enerġija filwaqt li 
jssaħħu l-flessibilità tagħha għal 
produzzjoni u użu varjabbli ta' enerġija. L-
objettiv huwa li jitwasslu sal-maturità 
kummerċjali t-teknoloġiji kosteffettivi u 
sostenibbli, u b'hekk jintlaħaq skjerament
ta' skala kbira fiq skala industrijali inkluża
l-integrazzjoni tal-grilja. Enerġiji tal-oċean 
bħal dawk mill-mareat, kurrenti jew mewg
joffru veralment enerġija mingħajr 
emissjonijiet u prevedibbli. Attivitajiet ta' 
riċerka għandhom jinkludu r-riċerka 
innovattiva fuq skala ta' laboratorju 

L-enerġija ġeotermika, idroelettrika u tal-
baħar kif ukoll enerġiji rinnovabbli oħra 
jistgħu jikkontribwixxu għad-
dekarbonizzazzjoni tal-provvista Ewropea 
ta' enerġija filwaqt li jssaħħu l-flessibilità 
tagħha għal produzzjoni u użu varjabbli ta' 
enerġija. L-objettiv huwa li jitwasslu sal-
maturità kummerċjali t-teknoloġiji 
kosteffettivi u sostenibbli, u b'hekk 
jintlaħaq skjerament fuq skala industrijali 
inkluża l-integrazzjoni tal-grilja. Enerġiji 
tal-oċean bħal dawk mill-mareat, kurrenti 
jew mewġ joffru verament enerġija 
mingħajr emissjonijiet u prevedibbli.
Attivitajiet ta' riċerka għandhom jinkludu r-
riċerka innovattiva fuq skala ta' laboratorju 
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f'komponenti u materjali affidabbli u ta' 
spiża baxxa f'ambjent b'livell għoli ta' 
korrużjoni u akkumulu ta' organiżmi 
bijoloġiċi mhux mixtieqa kif ukoll 
dimostrazzjonijiet taħt il-kundizzjonijiet 
varjati li jinsabu fl-ilmijiet Ewropej.

f'komponenti u materjali affidabbli u ta' 
spiża baxxa f'ambjent b'livell għoli ta' 
korrużjoni u akkumulu ta' organiżmi 
bijoloġiċi mhux mixtieqa u aktar 
attenzjoni għandha tingħata lid-
dimostrazzjonijiet taħt il-kundizzjonijiet 
varjati li jinsabu fl-ilmijiet Ewropej, 
b'enfasi fuq ir-reżistenza, il-konsum 
enerġetiku u t-tbassir, ibda mill-mudelli 
ta' dimostrazzjoni fuq skala żgħira.

Or. en

Emenda 788
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.4 a. Tnaqqis tal-impatt ambjentali tas-
sorsi enerġetiċi ta' tranżizzjoni
Il-pjan direzzjonali lejn ekonomija 
b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju juri 
wkoll li l-gass, fil-perjodu qasir sa medju, 
jista' jikkontribwixxi għat-trasformazzjoni 
tas-sistema tal-enerġija. Matul il-perjodu 
ta' tranżizzjoni, bil-għan li jintlaħaq it-
tnaqqis ta' emissjonijiet meħtieġ, 
investimenti konsiderevoli huma 
neċessarji fir-riċerka, l-iżvilupp, id-
dimostrazzjoni u l-introduzzjoni fis-suq ta' 
teknoloġiji tal-enerġija b'emissjonijiet 
baxxi ta' karbonju li jkunu effiċjenti, 
sikuri u affidabbli għas-sorsi enerġetiċi 
ta' tranżizzjoni. Permezz tal-proġetti ta' 
dimostrazzjoni u riċerka teknoloġika 
għandhom jitjiebu l-prestazzjoni 
ambjentali, il-ġestjoni tar-riskju u s-
sikurezza tal-idrokarburi lokali, 
konvenzjonali u mhux, inkwantu sorsi 
fundamentali ta' fjuwil għall-produzzjoni 
ta' elettriku kif ukoll għat-tisħin u tkessiħ 
ikkombinati. L-objettiv huwa li jitbaxxew 
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l-emissjonijiet u l-impatt ambjentali 
tagħhom sakemm ma jiġu sostitwiti u 
eliminati gradwalment minn alternattivi 
b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju.

Or. en

Emenda 789
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex jintlaħqu l-miri tal-enerġija u tat-
tnaqqis tas-CO2 tal-Ewropa jeħtieġ ukoll li 
jkun hemm żvilupp ta' fjuwils u sorsi 
mobbli ta' enerġija ġodda. Dan huwa 
partikolarment importanti biex tiġi 
indirizzata l-isfida ta' trasport intelliġenti, 
ekoloġiku u integrat. Il-ktajjen tal-valur 
għal dawn it-teknoloġiji u fjuwils 
alternattivi mhumiex żviluppati biżżejjed u 
għandhom ikunu aċċellerati għal skala ta' 
dimostrazzjoni.

Biex jintlaħqu l-miri tal-enerġija u tat-
tnaqqis tas-CO2 tal-Ewropa jeħtieġ ukoll li 
jkun hemm żvilupp ta' bidliet modali,
fjuwils u sorsi mobbli ta' enerġija ġodda. 
Dan huwa partikolarment importanti biex 
tiġi indirizzata l-isfida ta' trasport 
intelliġenti, ekoloġiku u integrat. Il-ktajjen 
tal-valur għal dawn it-teknoloġiji u fjuwils 
alternattivi mhumiex żviluppati biżżejjed u 
għandhom ikunu aċċelerati għal skala ta' 
dimostrazzjoni.

Or. en

Emenda 790
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.3 – punt 3.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv għall-bijoenerġija huwa li t-
teknoloġiji l-iktar promettenti jitwasslu sal-
maturità kummerċjali, li twassal għal 
produzzjoni sostenibbli fuq skala kbira ta' 
bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni ta' ktajjen 
ta' valuri differenti għat-trasport, u sħana u 

L-objettiv għall-bijoenerġija huwa li t-
teknoloġiji l-iktar promettenti jitwasslu sal-
maturità kummerċjali, li twassal għal 
produzzjoni sostenibbli fuq skala kbira ta' 
bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni avvanzata 
ta' ktajjen ta' valuri differenti għat-trasport, 
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enerġija kombinata u effiċjenti ħafna mill-
bijomassa, inkluż is-CCS. L-għan huwa li 
tiġi żviluppata u murija t-teknoloġija għal 
perkorsi differenti tal-bijoenerġija fi skali 
differenti, billi jitqiesu l-kundizzjonijiet
ġeografiċi u klimatiċi differenti u r-
restrizzjonijiet loġistiċi. Riċerka iktar fit-tul 
se tappoġġa l-iżvilupp ta' industrija 
sostenibbli tal-bijoenerġija wara l-2020. 
Dawn l-attivitajiet se jikkomplimentaw l-
attivitajiet ta' riċerka upstream (materjal 
użat għall-produzzjoni, bijoriżorsi) u 
downstream (integrazzjoni fil-flotot tal-
vetturi) imwettqa fi Sfidi tas-Soċjetà oħra 
rilevanti.

u sħana u enerġija kombinata u effiċjenti 
ħafna mill-bijomassa, inkluż is-CCS. L-
għan huwa li tiġi żviluppata u murija t-
teknoloġija għal perkorsi differenti tal-
bijoenerġija fi skali differenti, billi jitqiesu 
l-produzzjoni ta' volumi kbar ta' provvista  
ta' bijomassa b'kostijiet ta' produzzjoni 
kompetittivi tal-kundizzjonijiet ġeografiċi 
u klimatiċi differenti u r-restrizzjonijiet 
loġistiċi. Riċerka iktar fit-tul se tappoġġa l-
iżvilupp ta' industrija sostenibbli tal-
bijoenerġija wara l-2020. Dawn l-
attivitajiet se jikkomplimentaw l-attivitajiet 
ta' riċerka upstream (materjal użat għall-
produzzjoni, bijoriżorsi) u downstream 
(integrazzjoni fil-flotot tal-vetturi) 
imwettqa fi Sfidi tas-Soċjetà oħra rilevanti.

Or. en

Emenda 791
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.3 – punt 3.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv għall-bijoenerġija huwa li t-
teknoloġiji l-iktar promettenti jitwasslu sal-
maturità kummerċjali, li twassal għal 
produzzjoni sostenibbli fuq skala kbira ta' 
bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni ta' ktajjen 
ta' valuri differenti għat-trasport, u sħana u 
enerġija kombinata u effiċjenti ħafna mill-
bijomassa, inkluż is-CCS. L-għan huwa li 
tiġi żviluppata u murija t-teknoloġija għal 
perkorsi differenti tal-bijoenerġija fi skali 
differenti, billi jitqiesu l-kundizzjonijiet 
ġeografiċi u klimatiċi differenti u r-
restrizzjonijiet loġistiċi. Riċerka iktar fit-tul 
se tappoġġa l-iżvilupp ta' industrija 
sostenibbli tal-bijoenerġija wara l-2020.
Dawn l-attivitajiet se jikkomplimentaw l-
attivitajiet ta' riċerka upstream (materjal 

L-objettiv għall-bijoenerġija huwa li t-
teknoloġiji l-iktar promettenti jitwasslu sal-
maturità kummerċjali, li twassal għal 
produzzjoni sostenibbli mil-lat ambjentali 
u sikura għall-klima ta' bijofjuwils ta'
ġenerazzjoni avvanzata ta' ktajjen ta' valuri 
differenti għat-trasport, u sħana u enerġija 
kombinata u effiċjenti ħafna mil-lat 
enerġetiku mill-bijomassa. L-għan huwa li 
tiġi żviluppata u murija t-teknoloġija għal 
perkorsi differenti tal-bijoenerġija fi skali 
differenti, billi jitqiesu d-debitu 
atmosferiku tal-karbonju ta' materja 
prima għad-destinazzjoni tal-bijomassa, 
fosthom bidliet diretti u indiretti tal-użu 
tal-art u l-kundizzjonijiet ġeografiċi u 
klimatiċi differenti u r-restrizzjonijiet 
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użat għall-produzzjoni, bijoriżorsi) u 
downstream (integrazzjoni fil-flotot tal-
vetturi) imwettqa fi Sfidi tas-Soċjetà oħra 
rilevanti.

loġistiċi. Riċerka iktar fit-tul se tappoġġa l-
iżvilupp ta' industrija sostenibbli tal-
bijoenerġija wara l-2020. Dawn l-
attivitajiet se jikkomplimentaw l-attivitajiet 
ta' riċerka upstream (materjal użat għall-
produzzjoni, bijoriżorsi) u downstream
(integrazzjoni fil-flotot tal-vetturi) 
imwettqa fi Sfidi tas-Soċjetà oħra rilevanti.

Or. en

Emenda 792
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.3 – punt 3.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv għall-bijoenerġija huwa li t-
teknoloġiji l-iktar promettenti jitwasslu sal-
maturità kummerċjali, li twassal għal 
produzzjoni sostenibbli fuq skala kbira ta' 
bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni ta' ktajjen 
ta' valuri differenti għat-trasport, u sħana u 
enerġija kombinata u effiċjenti ħafna mill-
bijomassa, inkluż is-CCS. L-għan huwa li 
tiġi żviluppata u murija t-teknoloġija għal 
perkorsi differenti tal-bijoenerġija fi skali 
differenti, billi jitqiesu l-kundizzjonijiet 
ġeografiċi u klimatiċi differenti u r-
restrizzjonijiet loġistiċi. Riċerka iktar fit-tul 
se tappoġġa l-iżvilupp ta' industrija 
sostenibbli tal-bijoenerġija wara l-2020. 
Dawn l-attivitajiet se jikkomplimentaw l-
attivitajiet ta' riċerka upstream (materjal 
użat għall-produzzjoni, bijoriżorsi) u 
downstream (integrazzjoni fil-flotot tal-
vetturi) imwettqa fi Sfidi tas-Soċjetà oħra 
rilevanti.

L-objettiv għall-bijoenerġija huwa li t-
teknoloġiji l-iktar promettenti jitwasslu sal-
maturità kummerċjali, li twassal għal 
produzzjoni sostenibbli fuq skala kbira ta' 
bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni avvanzata 
ta' ktajjen ta' valuri differenti għat-trasport, 
u sħana u enerġija kombinata u effiċjenti 
ħafna mill-bijomassa. L-għan huwa li tiġi 
żviluppata u murija t-teknoloġija għal 
perkorsi differenti tal-bijoenerġija fi skali 
differenti, billi jitqiesu l-kundizzjonijiet 
ġeografiċi u klimatiċi differenti u r-
restrizzjonijiet loġistiċi. Riċerka iktar fit-tul 
se tappoġġa l-iżvilupp ta' industrija 
sostenibbli tal-bijoenerġija wara l-2020. 
Dawn l-attivitajiet se jikkomplimentaw l-
attivitajiet ta' riċerka upstream (materjal 
użat għall-produzzjoni, bijoriżorsi) u 
downstream (integrazzjoni fil-flotot tal-
vetturi) imwettqa fi Sfidi tas-Soċjetà oħra 
rilevanti.

Or. it
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Emenda 793
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.3 – punt 3.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv għall-bijoenerġija huwa li t-
teknoloġiji l-iktar promettenti jitwasslu sal-
maturità kummerċjali, li twassal għal 
produzzjoni sostenibbli fuq skala kbira ta' 
bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni ta' ktajjen 
ta' valuri differenti għat-trasport, u sħana u 
enerġija kombinata u effiċjenti ħafna mill-
bijomassa, inkluż is-CCS. L-għan huwa li 
tiġi żviluppata u murija t-teknoloġija għal 
perkorsi differenti tal-bijoenerġija fi skali 
differenti, billi jitqiesu l-kundizzjonijiet 
ġeografiċi u klimatiċi differenti u r-
restrizzjonijiet loġistiċi. Riċerka iktar fit-tul 
se tappoġġa l-iżvilupp ta' industrija 
sostenibbli tal-bijoenerġija wara l-2020. 
Dawn l-attivitajiet se jikkomplimentaw l-
attivitajiet ta' riċerka upstream (materjal 
użat għall-produzzjoni, bijoriżorsi) u 
downstream (integrazzjoni fil-flotot tal-
vetturi) imwettqa fi Sfidi tas-Soċjetà oħra 
rilevanti.

L-objettiv għall-bijoenerġija huwa li t-
teknoloġiji l-iktar promettenti jitwasslu sal-
maturità kummerċjali, li twassal għal 
produzzjoni totalment sostenibbli fuq skala 
kbira ta' bijofjuwils tat-tieni u tat-tielet
ġenerazzjoni avvanzata ta' ktajjen ta' valuri 
differenti għat-trasport, u sħana u enerġija 
kombinata u effiċjenti ħafna mill-
bijomassa, inkluż is-CCS. L-għan huwa li 
tiġi żviluppata u murija t-teknoloġija għal 
perkorsi differenti tal-bijoenerġija fi skali 
differenti, billi jitqiesu l-kundizzjonijiet 
ġeografiċi u klimatiċi differenti u r-
restrizzjonijiet loġistiċi. Riċerka iktar fit-tul 
se tappoġġa l-iżvilupp ta' industrija 
sostenibbli tal-bijoenerġija wara l-2020. 
Dawn l-attivitajiet se jikkomplimentaw l-
attivitajiet ta' riċerka upstream (materjal 
użat għall-produzzjoni, bijoriżorsi) u 
downstream (integrazzjoni fil-flotot tal-
vetturi) imwettqa fi Sfidi tas-Soċjetà oħra 
rilevanti.

Or. en

Emenda 794
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.3 – punt 3.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-objettiv għall-bijoenerġija huwa li t-
teknoloġiji l-iktar promettenti jitwasslu sal-
maturità kummerċjali, li twassal għal 
produzzjoni sostenibbli fuq skala kbira ta' 
bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni ta' ktajjen 

L-objettiv għall-bijoenerġija huwa li t-
teknoloġiji l-iktar promettenti jitwasslu sal-
maturità kummerċjali, li twassal għal 
produzzjoni sostenibbli fuq skala kbira ta' 
bijofjuwils tat-tieni ġenerazzjoni avvanzata 
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ta' valuri differenti għat-trasport, u sħana u 
enerġija kombinata u effiċjenti ħafna mill-
bijomassa, inkluż is-CCS. L-għan huwa li 
tiġi żviluppata u murija t-teknoloġija għal 
perkorsi differenti tal-bijoenerġija fi skali 
differenti, billi jitqiesu l-kundizzjonijiet 
ġeografiċi u klimatiċi differenti u r-
restrizzjonijiet loġistiċi. Riċerka iktar fit-tul 
se tappoġġa l-iżvilupp ta' industrija 
sostenibbli tal-bijoenerġija wara l-2020. 
Dawn l-attivitajiet se jikkomplimentaw l-
attivitajiet ta' riċerka upstream (materjal 
użat għall-produzzjoni, bijoriżorsi) u 
downstream (integrazzjoni fil-flotot tal-
vetturi) imwettqa fi Sfidi tas-Soċjetà oħra 
rilevanti.

ta' ktajjen ta' valuri differenti għat-trasport, 
u sħana u enerġija kombinata u effiċjenti 
ħafna mill-bijomassa. L-għan huwa li tiġi 
żviluppata u murija t-teknoloġija għal 
perkorsi differenti tal-bijoenerġija fi skali 
differenti, billi jitqiesu l-kundizzjonijiet 
ġeografiċi u klimatiċi differenti u r-
restrizzjonijiet loġistiċi. Riċerka iktar fit-tul 
se tappoġġa l-iżvilupp ta' industrija 
sostenibbli tal-bijoenerġija wara l-2020. 
Dawn l-attivitajiet se jikkomplimentaw l-
attivitajiet ta' riċerka upstream (materjal 
użat għall-produzzjoni, bijoriżorsi) u 
downstream (integrazzjoni fil-flotot tal-
vetturi) imwettqa fi Sfidi tas-Soċjetà oħra 
rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-CCS mhuwiex teknoloġija bijoenerġetika.

Emenda 795
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.3 – punt 3.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ċelloli tal-fjuwils u l-idroġenu għandhom 
potenzjal kbir sabiex jikkontribbwixxu 
għall-indirizzar tal-isfidi fl-enerġija li l-
Ewropa qed taffronta. Biex dawn it-
teknoloġiji jaslu għall-kompetittività 
kummerċjali jeħtieġ li jkun hemm tnaqqis 
sinifikanti fil-ispiża. Pereżempju l-ispiża 
tas-sistemi taċ-ċelloli tal-fjuwils għat-
trasportazzjoni se jkollhom jitnaqqsu 
b'fattur ta' 10 matul l-10 snin li ġejjin. 
Sabiex dan isir, se jingħata appoġġ lil 
dimostrazzjonijiet ta' skala kbira u 
attivitajiet ta' skjerament prekummerċjali 
għall-applikazzjonijiet portabbli, 
stazzjonarji u tat-trasport u s-servizzi 

Ċelloli tal-fjuwils u l-idroġenu għandhom 
potenzjal kbir sabiex jikkontribbwixxu 
għall-indirizzar tal-isfidi fl-enerġija li l-
Ewropa qed taffronta. Biex dawn it-
teknoloġiji jaslu għall-kompetittività 
kummerċjali jeħtieġ li jkun hemm tnaqqis 
sinifikanti fil-ispiża. Pereżempju l-ispiża 
tas-sistemi taċ-ċelloli tal-fjuwils għat-
trasport se jkollhom jitnaqqsu b'fattur ta' 
almenu 10 matul l-10 snin li ġejjin. Sabiex 
dan isir, se jingħata appoġġ lil 
dimostrazzjonijiet ta' skala kbira u 
attivitajiet ta' skjerament prekummerċjali 
għall-applikazzjonijiet portabbli, 
stazzjonarji u tat-trasport u s-servizzi 
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relatati, kif ukoll riċerka fit-tul u żvilupp ta'
teknoloġija sabiex tinbena katina 
kompetittiva taċ-ċellola tal-fjuwils u 
produzzjoni u infrastruttura sostenibbli tal-
idroġenu madwar l-Unjoni. Kooperazzjoni 
nazzjonali u internazzjonali b'saħħitha hija 
meħtieġa sabiex tippermetti l-iskoperti 
rivoluzzjonarji tas-suq ta' skala suffiċjenti, 
inkluż l-iżvilupp ta' standards xierqa.

relatati, kif ukoll riċerka fit-tul u żvilupp ta' 
teknoloġija sabiex tinbena katina 
kompetittiva taċ-ċellola tal-fjuwils u 
produzzjoni u infrastruttura sostenibbli tal-
idroġenu madwar l-Unjoni. Kooperazzjoni 
nazzjonali u internazzjonali b'saħħitha hija 
meħtieġa sabiex tippermetti l-iskoperti 
rivoluzzjonarji tas-suq ta' skala suffiċjenti, 
inkluż l-iżvilupp ta' standards xierqa.

Or. it

Emenda 796
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.3 – punt 3.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ċelloli tal-fjuwils u l-idroġenu għandhom 
potenzjal kbir sabiex jikkontribbwixxu 
għall-indirizzar tal-isfidi fl-enerġija li l-
Ewropa qed taffronta. Biex dawn it-
teknoloġiji jaslu għall-kompetittività 
kummerċjali jeħtieġ li jkun hemm tnaqqis 
sinifikanti fil-ispiża. Pereżempju l-ispiża 
tas-sistemi taċ-ċelloli tal-fjuwils għat-
trasportazzjoni se jkollhom jitnaqqsu 
b'fattur ta' 10 matul l-10 snin li ġejjin. 
Sabiex dan isir, se jingħata appoġġ lil 
dimostrazzjonijiet ta' skala kbira u 
attivitajiet ta' skjerament prekummerċjali 
għall-applikazzjonijiet portabbli, 
stazzjonarji u tat-trasport u s-servizzi 
relatati, kif ukoll riċerka fit-tul u żvilupp ta' 
teknoloġija sabiex tinbena katina 
kompetittiva taċ-ċellola tal-fjuwils u 
produzzjoni u infrastruttura sostenibbli tal-
idroġenu madwar l-Unjoni. Kooperazzjoni 
nazzjonali u internazzjonali b'saħħitha hija 
meħtieġa sabiex tippermetti l-iskoperti 
rivoluzzjonarji tas-suq ta' skala suffiċjenti, 
inkluż l-iżvilupp ta' standards xierqa.

Ċelloli tal-fjuwils u l-idroġenu għandhom 
potenzjal kbir sabiex jikkontribbwixxu 
għall-indirizzar tal-isfidi fl-enerġija li l-
Ewropa qed taffronta. Biex dawn it-
teknoloġiji jaslu għall-kompetittività 
kummerċjali jeħtieġ li jkun hemm tnaqqis 
sinifikanti fil-ispiża. Pereżempju l-ispiża 
tas-sistemi taċ-ċelloli tal-fjuwils għat-
trasport se jkollhom jitnaqqsu b'fattur ta' 
10 matul l-10 snin li ġejjin. Sabiex dan isir, 
se jingħata appoġġ lil dimostrazzjonijiet u 
attivitajiet ta' skjerament prekummerċjali 
għall-applikazzjonijiet portabbli, 
stazzjonarji u tat-trasport u s-servizzi 
relatati, kif ukoll riċerka fit-tul u żvilupp ta' 
teknoloġija sabiex tinbena katina 
sostenibbli taċ-ċellola tal-fjuwils u 
produzzjoni u infrastruttura sostenibbli tal-
idroġenu madwar l-Unjoni. Kooperazzjoni 
nazzjonali u internazzjonali b'saħħitha hija 
meħtieġa sabiex tippermetti l-iskoperti 
rivoluzzjonarji tas-suq ta' skala suffiċjenti, 
inkluż l-iżvilupp ta' standards xierqa.
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Or. en

Emenda 797
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.3 – punt 3.3.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm firxa ta' alternattivi ġodda 
b'potenzjal fit-tul, bħal pereżempju fjuwils
tal-metall fi trab, fjuwils minn 
mikroorganiżmi fotosintetiċi (f'ambjenti 
tal-ilma u l-art) u minn imitazzjonijiet 
artifiċjali fotosintetiċi. Dawn il-perkorsi 
ġodda joffru potenzjal għal iktar 
konverżjoni effiċjenti tal-enerġija, iktar 
teknoloġiji kostkompetittivi u sostenibbli, u 
proċessi ta' emissjonijiet kważi newtrali ta'
"gassijiet serra"li ma jikkompetux għall-
artijiet agrikoli. L-appoġġ se jingħata 
notevolment sabiex minn skala ta' 
laboratorju dawn it-teknoloġiji ġodda u 
oħrajn potenzjali jitwasslu sa skala ta' 
dimostrazzjoni bl-għan ta' dimostrazzjoni 
kummerċjali sal-2020.

Hemm firxa ta' alternattivi ġodda 
b'potenzjal fit-tul, fjuwils minn 
mikroorganiżmi fotosintetiċi (f'ambjenti 
tal-ilma u l-art) u minn imitazzjonijiet 
artifiċjali fotosintetiċi. Dawn il-perkorsi 
ġodda joffru potenzjal għal iktar 
konverżjoni effiċjenti tal-enerġija, iktar 
teknoloġiji kostkompetittivi u sostenibbli, u 
proċessi ta' emissjonijiet kważi newtrali ta'
"gassijiet serra" li ma jikkompetux għall-
artijiet agrikoli. L-appoġġ se jingħata 
notevolment sabiex minn skala ta' 
laboratorju t-teknoloġiji potenzjali 
sostenibbli u sikuri jitwasslu sa skala ta' 
dimostrazzjoni b'attenzjoni fuq il-kost taċ-
ċiklu tal-ħajja tal-enerġija u l-impatt 
ambjentali.

Or. en

Emenda 798
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.3a. Impjanti tal-enerġija mill-fjuwils 
fossili flessibbli u effiċjenti – Ammissjoni 
tal-enerġiji rinnovabbli varjabbli
L-impjanti tal-enerġija mill-fjuwils fossili 
flessibbli u effiċjenti għadhom essenzjali 
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biex jiżguraw l-istabbilità tal-grilja u s-
sigurtà tal-provvista tal-elettriku. Matul 
perjodu ta' tranżizzjoni, fil-mixja lejn 
ekonomija b'livell baxx ta' karbonju, 
ninsabu quddiem sfida biex nibbilanċjaw 
l-elettriku minn sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli mal-elettriku minn impjanti 
tal-enerġija konvenzjonali flessibbli. L-
impjanti tal-enerġija bħalissa huma 
ddisinjati biex joperaw f'kapaċità ta' 
tagħbija bażi, filwaqt li, meta jkunu qed 
isostnu l-enerġija rinnovabbli, spiss se 
joperaw b'tagħbija parzjali. F'dan il-mod, 
huma inqas effiċjenti u jipproduċu impatt 
f'termini ta' emissjonijiet.
Jeħtieġ li ssir riċerka biex jiġu ottimizzati 
l-flessibilità u l-effiċjenza tal-impjanti tal-
enerġija konvenzjonali meta jiġu operati 
b'tagħbija parzjali, u b’hekk jiġi żgurat li 
jkun disponibbli sostenn flessibbli u 
effiċjenti biex jakkumpanja u jappoġġa ż-
żieda tal-enerġija rinnovabbli u 
jippermetti gradwalment integrazzjoni 
akbar ta' elettriku minn sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli varjabbli fil-grilja.

Or. en

Emenda 799
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.4. Grilja tal-elettiku Ewropea unika u 
intelliġenti

3.4. Grilja tal-enerġija Ewropea unika, 
flessibbli u intelliġenti

Or. en

Emenda 800
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-netwerks tal-elettriku jridu jwiegbu għal 
tliet sfidi interkonnessi sabiex tiġi 
permessa sistema tal-elettriku li hija 
aċċessibbli għall-konsumatur u dejjem 
aktar dekarbonizzata: ħolqien ta' suq pan-
Ewropew; integrazzjoni ta' żieda massiva 
ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli; u l-
immaniġġjar tal-interazzjoni bejn miljuni 
ta' fornituri u klijenti (fejn id-djar se jkunu, 
dejjem aktar, it-tnejn), inklużi s-sidien tal-
vetturi elettriċi. In-netwerks futuri tal-
elettriku jkollhom rwol ewlieni għat-
tranżizzjoni għal sistemi tal-elettriku 
kompletament dekarbonizzati, filwaqt li 
tipprovdi flessibilità u kostbenefiċċji 
addizzjonali għall-konsumaturi. L-għan 
prevalenti sal-2020 huwa li jiġi trasmess u 
distribwit madwar 35 % tal-elettriku minn 
sorsi tal-enerġija rinnovabbli mxerrda u 
kkonċentrati.

In-netwerks tal-enerġija jridu jwieġbu għal 
tliet sfidi interkonnessi sabiex tiġi 
permessa sistema tal-elettriku li hija 
aċċessibbli għall-konsumatur u dejjem 
aktar dekarbonizzata: ħolqien ta' suq pan-
Ewropew; integrazzjoni ta' żieda massiva 
ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli; u l-
immaniġġjar tal-interazzjoni bejn miljuni 
ta' fornituri u klijenti (fejn id-djar se jkunu, 
dejjem aktar, it-tnejn), inklużi s-sidien tal-
vetturi elettriċi. In-netwerks futuri tal-
elettriku jkollhom rwol ewlieni għat-
tranżizzjoni għal sistemi tal-elettriku 
kompletament dekarbonizzati, filwaqt li 
tipprovdi flessibilità u kostbenefiċċji 
addizzjonali għall-konsumaturi. L-għan 
prevalenti sal-2020 huwa li jiġi trasmess u 
distribwit madwar 35 % tal-elettriku minn 
sorsi tal-enerġija rinnovabbli mxerrda u 
kkonċentrati.

Or. en

Emenda 801
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-netwerks tal-elettriku jridu jwiegbu għal 
tliet sfidi interkonnessi sabiex tiġi 
permessa sistema tal-elettriku li hija 
aċċessibbli għall-konsumatur u dejjem 
aktar dekarbonizzata: ħolqien ta' suq pan-
Ewropew; integrazzjoni ta' żieda massiva 
ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli; u l-
immaniġġjar tal-interazzjoni bejn miljuni 

In-netwerks tal-elettriku jridu jwieġbu għal 
tliet sfidi interkonnessi sabiex tiġi 
permessa sistema tal-elettriku li hija 
aċċessibbli għall-konsumatur u dejjem 
aktar ibbażata fuq is-sorsi rinnovabbli: 
ħolqien ta' suq pan-Ewropew; integrazzjoni 
ta' żieda massiva ta' sorsi ta' enerġija 
rinnovabbli; u l-immaniġġjar tal-
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ta' fornituri u klijenti (fejn id-djar se jkunu, 
dejjem aktar, it-tnejn), inklużi s-sidien tal-
vetturi elettriċi. In-netwerks futuri tal-
elettriku jkollhom rwol ewlieni għat-
tranżizzjoni għal sistemi tal-elettriku 
kompletament dekarbonizzati, filwaqt li 
tipprovdi flessibilità u kostbenefiċċji 
addizzjonali għall-konsumaturi. L-għan 
prevalenti sal-2020 huwa li jiġi trasmess u 
distribwit madwar 35 % tal-elettriku minn 
sorsi tal-enerġija rinnovabbli mxerrda u 
kkonċentrati.

interazzjoni bejn miljuni ta' fornituri u 
klijenti (fejn id-djar se jkunu, dejjem aktar, 
it-tnejn), inklużi s-sidien tal-vetturi 
elettriċi. In-netwerks futuri tal-elettriku 
jkollhom rwol ewlieni għat-tranżizzjoni 
għal sistemi tal-elettriku bbażati fuq is-
sorsi rinnovabbli, filwaqt li tipprovdi 
flessibilità u kostbenefiċċji addizzjonali 
għall-konsumaturi. L-għan prevalenti sal-
2020 huwa li jiġi trasmess u distribwit 
madwar 35 % tal-elettriku minn sorsi tal-
enerġija rinnovabbli mxerrda u 
kkonċentrati.

Or. en

Emenda 802
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jitqiesu l-alternattivi kollha 
sabiex jiġu bbilanċjati b'suċċess il-
provvista u d-domanda sabiex 
jimminimizzaw l-emissjonijiet u l-ispejjeż. 
Teknoloġiji tas-sistemi tal-enerġija ġodda u 
infrastruttura ta' komunikazzjoni diġitali 
bidirezzjonali għandhom ikunu riċerkati u 
integrati fil-grilja tal-elettriku. Dan se 
jikkontribwixxi għal ippjanar, monitoraġġ, 
kontroll u tħaddim sigur aħjar tan-netwerks 
f'kundizzjonijiet normali u ta' emerġenza, 
kif ukoll sabiex jiġu mmaniġġjati l-
interazzjonijiet bejn il-fornituri u l-klijenti 
u sabiex il-fluss tal-enerġija jkun trasportat, 
immaniġġjat u negozjat. Għall-iskjerament 
tal-infrastruttura futura, indikaturi u analiżi 
tal-benefiċċju tal-ispiża għandhom iqisu l-
kunsiderazzjonijiet tas-sistema tal-enerġija 
kollha. Barra minn hekk, is-sinerġiji bejn 
il-grilji intelliġenti u n-netwerks ta' 
telekomunikazzjoni se jkunu 
mmassimizzati sabiex tiġi evitata d-

Għandhom jitqiesu l-alternattivi kollha 
sabiex jiġu bbilanċjati b'suċċess il-
provvista u d-domanda sabiex 
jimminimizzaw l-emissjonijiet u l-ispejjeż. 
Teknoloġiji tas-sistemi tal-enerġija ġodda, 
ġestjoni tad-domanda u infrastruttura ta' 
komunikazzjoni diġitali bidirezzjonali 
għandhom ikunu riċerkati u integrati fil-
grilja tal-elettriku. Dan se jikkontribwixxi 
għal ippjanar, monitoraġġ, kontroll u 
tħaddim sigur aħjar tan-netwerks 
f'kundizzjonijiet normali u ta' emerġenza, 
kif ukoll sabiex jiġu mmaniġġjati l-
interazzjonijiet bejn il-fornituri u l-klijenti 
u sabiex il-fluss tal-enerġija jkun trasportat, 
immaniġġjat u negozjat. Għall-iskjerament 
tal-infrastruttura futura, indikaturi u analiżi 
tal-benefiċċju tal-ispiża għandhom iqisu l-
kunsiderazzjonijiet tas-sistema tal-enerġija 
kollha. Barra minn hekk, is-sinerġiji bejn 
il-grilji intelliġenti u n-netwerks ta' 
telekomunikazzjoni se jkunu 
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duplikazzjoni ta' investimenti u titħaffef l-
adozzjoni tas-servizzi ta' enerġija 
intelliġenti.

mmassimizzati sabiex tiġi evitata d-
duplikazzjoni ta' investimenti u titħaffef l-
adozzjoni tas-servizzi ta' enerġija 
intelliġenti.

Or. en

Emenda 803
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mezzi ta' ħżin tal-enerġija (kemm dawk ta' 
skala kbira kif ukoll il-batteriji) u sistemi 
tas-twassil ġodda se jipprovdu l-flessibilità 
meħtieġa bejn il-produzzjoni u d-domanda. 
Teknoloġiji tal-ICT imtejba se jżidu aktar 
il-flessibilità tad-domanda għall-elettiku 
billi l-klijenti (industrijali, kummerċjali u 
residenzjali) jiġu pprovduti bl-għodod 
neċessarji ta' awtomazzjoni.

Mezzi ta' ħżin tal-enerġija (kemm dawk ta' 
skala kbira kif ukoll il-batteriji) u sistemi 
tas-twassil ġodda se jipprovdu l-flessibilità 
meħtieġa bejn il-produzzjoni u d-domanda. 
Teknoloġiji tal-ICT imtejba se jżidu aktar 
il-flessibilità tad-domanda għall-elettiku 
billi l-klijenti (industrijali, kummerċjali u 
residenzjali) jiġu pprovduti bl-għodod 
neċessarji ta' awtomazzjoni u kontroll.

Or. en

Emenda 804
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.4a. Teknoloġiji ta' sostenn u ta' 
bbilanċjar bi fjuwils mhux fossili
Skont l-analiżi tal-Kummissjoni fil-Pjan 
Direzzjonali għall-Enerġija 2050, is-settur 
tal-elettriku tal-Unjoni se jkollu jwettaq 
dekarbonizzazzjoni bi 93-99 % sal-2030. 
Għaldaqstant, bil-għan li jintlaħqu l-
objettivi klimatiċi u enerġetiċi tal-Unjoni 
għall-perjodu twil, il-ġenerazzjoni tal-
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elettriku minn fjuwils fossili jew minn 
kwalunkwe teknoloġija b'emissjoni tal-
karbonju mhijiex se tkun tista' tintuża fl-
Unjoni wara l-2030 (jew tkun limitata 
għall-minimu assolut). Fid-dawl ta' dan, 
tinħtieġ b'urġenza aktar riċerka għall-
aċċelerazzjoni tal-iżvilupp u l-iskjerament 
tat-teknoloġiji ta' sostenn u ta' bbilanċjar 
bi fjuwils mhux fossili li jkunu flessibbli u 
kompletament sostenibbli, bil-għan li tiġi 
integrata b'suċċess il-provvista ta' sorsi 
enerġetiċi rinnovabbli varjabbli li qiegħda 
tiżdied b'pass mgħaġġel.
It-teknoloġija tal-fjuwils fossili mhijiex se 
tibbenefika mill-finanzjamenti fl-ambitu 
tal-istrateġija Orizzont 2020 billi hija 
matura u diġà tirċievi biżżejjed appoġġ 
mill-industrija matura tal-fjuwils fossili. 
Il-finanzjament ta' tali teknoloġija 
b'emissjoni tal-karbonju mir-riżorsi 
pubbliċi limitati tal-Unjoni mhuwiex 
konsistenti mal-aġenda ta' 
dekarbonizzazzjoni tal-Unjoni sal-2050.

Or. en

Emenda 805
Vladko Todorov Panayotov

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Teknoloġiji ġodda, iktar effiċjenti u 
kostkompetittivi se jkunu meħtieġa fit-tul. 
Il-progress għandu jitħaffef permezz tar-
riċerka multidixxiplinarja biex jinkisbu l-
iskoperti rivoluzzjonarji xjentifiċi fil-
kunċetti relatati mal-enerġija u teknoloġiji 
abilitanti (pereżempju nanoxjenza, xjenza 
tal-materjali u fiżika tal-istat solidu, ICT, 
bijoxjenza, komputazzjoni, spazju); kif 
ukoll l-iżvilupp ta' innovazzjonijiet fit-
teknoloġiji futuri u emerġenti.

Teknoloġiji ġodda, iktar effiċjenti u 
kostkompetittivi se jkunu meħtieġa fit-tul. 
Il-progress għandu jitħaffef permezz tar-
riċerka multidixxiplinari biex jinkisbu l-
iskoperti rivoluzzjonarji xjentifiċi fil-
kunċetti relatati mal-enerġija u teknoloġiji 
abilitanti (pereżempju nanoxjenza, xjenza 
tal-materjali u fiżika tal-istat solidu, ICT, 
bijoxjenza, komputazzjoni, spazju, metalli 
kritiċi mill-iskart, residwi u prodotti 
sekondarji); kif ukoll l-iżvilupp ta' 
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innovazzjonijiet fit-teknoloġiji futuri u 
emerġenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Enerġija sigura, nadifa u effiċjenti ma tistax tinkiseb mingħajr l-użu mifrux tas-sorsi 
rinnovabbli, ibbażati fuq ċerti metalli kritiċi. Għandu jitqies kull mod teknoloġiku biex 
jinkisbu dawn il-metalli, inkluża l-estrazzjoni mill-iskart, li hija riċerka multidixxiplinari.

Emenda 806
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka avvanzata se tkun meħtieġa 
wkoll sabiex tipprovdi soluzzjonijiet għall-
adattament ta' sistemi ta' enerġija għall-
kundizzjonijiet klimatiċi li qed jinbidlu. Il-
prijoritajiet jistgħu jiġu aġġustati għall-
ħtiġijiet xjentifiċi u teknoloġiċi ġodda jew 
fenomeni osservati ġodda li jistgħu 
jindikaw żviluppi promettenti jew riskji 
għas-soċjetà u li jistgħu joħorġu matul l-
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020.

Ir-riċerka avvanzata se tkun meħtieġa 
wkoll sabiex tipprovdi soluzzjonijiet għall-
adattament ta' sistemi ta' enerġija għall-
kundizzjonijiet klimatiċi li qed jinbidlu. L-
isfidi maħluqa min-natura intermittenti 
tal-enerġija solari u mir-riħ jridu jkunu 
ttrattati. Il-prijoritajiet jistgħu jiġu 
aġġustati għall-ħtiġijiet xjentifiċi u 
teknoloġiċi ġodda jew fenomeni osservati 
ġodda li jistgħu jindikaw żviluppi 
promettenti jew riskji għas-soċjetà u li 
jistgħu joħorġu matul l-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 807
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka avvanzata se tkun meħtieġa Dan jista' jinkludi proġetti ta' riċerka u 
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wkoll sabiex tipprovdi soluzzjonijiet għall-
adattament ta' sistemi ta' enerġija għall-
kundizzjonijiet klimatiċi li qed jinbidlu. Il-
prijoritajiet jistgħu jiġu aġġustati għall-
ħtiġijiet xjentifiċi u teknoloġiċi ġodda jew 
fenomeni osservati ġodda li jistgħu 
jindikaw żviluppi promettenti jew riskji 
għas-soċjetà u li jistgħu joħorġu matul l-
implimentazzjoni tal-Orizzont 2020.

ta' dimostrazzjoni biex titjieb il-
prestazzjoni ambjentali, il-ġestjoni tar-
riskju u s-sikurezza tas-sorsi enerġetiċi 
ġodda bħall-idrokarbur mhux 
konvenzjonali. Ir-riċerka avvanzata se tkun 
meħtieġa wkoll sabiex tipprovdi 
soluzzjonijiet għall-adattament ta' sistemi 
ta' enerġija għall-kundizzjonijiet klimatiċi 
li qed jinbidlu. Il-prijoritajiet jistgħu jiġu 
aġġustati għall-ħtiġijiet xjentifiċi u 
teknoloġiċi ġodda jew fenomeni osservati 
ġodda li jistgħu jindikaw żviluppi 
promettenti jew riskji għas-soċjetà u li 
jistgħu joħorġu matul l-implimentazzjoni 
tal-Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 808
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tali innovazzjonijiet se jiffukaw fuq il-
ħolqien ta' kundizzjonijiet tas-suq 
favorevoli fuq il-livell regolatorju, 
amministrattiv u ta' finanzjament għat-
teknoloġiji u soluzzjonijiet b'livelli baxxi 
ta' karbonju, rinnovabbli u effiċjenti fl-użu 
tal-enerġija. L-appoġġ se jingħata għal 
miżuri li jiffaċilitaw l-implimentazzjoni 
tal-politika tal-enerġija, li jippreparaw l-
isfond għat-tnedija tal-investimenti, li 
jappoġġaw il-bini ta' kapaċità u li jaġixxu 
fuq l-aċċettazzjoni pubblika.

Tali innovazzjonijiet se jiffukaw fuq il-
ħolqien ta' kundizzjonijiet tas-suq 
favorevoli fuq il-livell regolatorju, 
amministrattiv u ta' finanzjament għat-
teknoloġiji u soluzzjonijiet, rinnovabbli, 
tal-utent finali u effiċjenti fl-użu tal-
enerġija. L-appoġġ se jingħata għal miżuri 
li jiffaċilitaw l-implimentazzjoni tal-
politika tal-enerġija, li jippreparaw l-isfond 
għat-tnedija tal-investimenti, li jappoġġaw 
il-bini ta' kapaċità u li jaġixxu fuq l-
aċċettazzjoni u l-parteċipazzjoni pubblika.

Or. en

Emenda 809
Philippe Lamberts
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.7 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-kuntest tal-punt 3.6 u ta' dan il-punt, 
il-Programm Enerġija Intelliġenti -
Ewropa, implimentat b'suċċess matul il-
Programm għall-Kompetittività u l-
Innovazzjoni, jitkompla b'allokazzjoni 
baġitarja ambizzjuża fl-ambitu tal-
programm Orizzont 2020 attwali.

Or. en

Emenda 810
Britta Thomsen

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar tal-prijoritajiet għall-
implimentazzjoni tal-attivitajiet f'din l-
isfida hija xpunata mill-bżonn li tissaħħaħ 
id-dimensjoni Ewropea tar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-enerġija. Għan ewlieni se 
jkun l-appoġġ għall-implimentazzjoni tal-
Aġenda ta' riċerka u innovazzjoni tal-Pjan 
Stategiku Ewropew tat-Teknoloġija tal-
Enerġija (Pjan SET) sabiex jintlahqu l-
objettivi tal-politika dwar l-Enerġija u t-
tibdil fil-klima tal-Unjoni. Għaldaqstant il-
pjanijiet direzzjonali u l-pjanijiet ta' 
implimentazzjoni tal-Pjan SET se 
jipprovdu kontribuzzjoni ta' valur għall-
formulazzjoni tal-programmi ta' ħidma. L-
istruttura ta' governanza tal-Pjan SET se 
tkun użata bħala bażi ta' prinċipji għall-
iffissar tal-prijoritajiet strateġiċi u l-
koordinazzjoni tar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Enerġija madwar l-Unjoni.

L-iffissar tal-prijoritajiet għall-
implimentazzjoni tal-attivitajiet f'din l-
isfida hija xpunata mill-bżonn li tissaħħaħ 
id-dimensjoni Ewropea tar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-enerġija. Għan ewlieni se 
jkun l-appoġġ għall-implimentazzjoni tal-
Aġenda ta' riċerka u innovazzjoni tal-Pjan 
Stategiku Ewropew tat-Teknoloġija tal-
Enerġija (Pjan SET) sabiex jintlaħqu l-
objettivi tal-politika dwar l-Enerġija u t-
tibdil fil-klima tal-Unjoni. Għaldaqstant il-
pjanijiet direzzjonali u l-pjanijiet ta' 
implimentazzjoni tal-Pjan SET se 
jipprovdu kontribut ta' valur għall-
formulazzjoni tal-programmi ta' ħidma. L-
istruttura ta' governanza tal-Pjan SET se 
tkun użata bħala bażi ta' prinċipji għall-
iffissar tal-prijoritajiet strateġiċi u l-
koordinazzjoni tar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Enerġija madwar l-Unjoni.
Il-kontribut tal-industrija fi ħdan il-
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governanza tal-Inizjattivi Industrijali 
Ewropej (EIIs) se tiġi kkunsidrata 
formalment u b'mod trasparenti fir-
rigward tal-prijoritajiet tal-finanzjament 
tal-istrumenti identifikati fil-Pjanijiet ta' 
Implimentazzjoni tal-EIIs. L-Inizjattivi se 
jkunu ffinanzjati permezz tal-linji 
baġitarji ddedikati skont it-teknoloġiji 
maħluqa taħt il-linja baġitarja tal-pjan 
SET.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linji baġitarji ddedikati għall-Inizjattivi Industrijali jagħtu trasparenza aħjar u jgħinu li jiġi 
evitat in-negozjar bejn it-teknoloġiji komplementari, bħat-teknoloġiji enerġetiċi rinnovabbli, 
l-effiċjenza enerġetika u l-grilji intelliġenti.

Emenda 811
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar tal-prijoritajiet għall-
implimentazzjoni tal-attivitajiet f'din l-
isfida hija xpunata mill-bżonn li tissaħħaħ 
id-dimensjoni Ewropea tar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-enerġija. Għan ewlieni se 
jkun l-appoġġ għall-implimentazzjoni tal-
Aġenda ta' riċerka u innovazzjoni tal-Pjan 
Stategiku Ewropew tat-Teknoloġija tal-
Enerġija (Pjan SET) sabiex jintlahqu l-
objettivi tal-politika dwar l-Enerġija u t-
tibdil fil-klima tal-Unjoni. Għaldaqstant il-
pjanijiet direzzjonali u l-pjanijiet ta' 
implimentazzjoni tal-Pjan SET se 
jipprovdu kontribuzzjoni ta' valur għall-
formulazzjoni tal-programmi ta' ħidma. L-
istruttura ta' governanza tal-Pjan SET se 
tkun użata bħala bażi ta' prinċipji għall-
iffissar tal-prijoritajiet strateġiċi u l-
koordinazzjoni tar-Riċerka u l-

L-iffissar tal-prijoritajiet għall-
implimentazzjoni tal-attivitajiet f'din l-
isfida hija xpunata mill-bżonn li tissaħħaħ 
id-dimensjoni Ewropea tar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-enerġija. Għan ewlieni se 
jkun l-appoġġ għall-implimentazzjoni tal-
Aġenda ta' riċerka u innovazzjoni tal-Pjan 
Stategiku Ewropew tat-Teknoloġija tal-
Enerġija (Pjan SET) sabiex jintlaħqu l-
objettivi tal-politika dwar l-Enerġija u t-
tibdil fil-klima tal-Unjoni. Għaldaqstant il-
pjanijiet direzzjonali u l-pjanijiet ta' 
implimentazzjoni tal-Pjan SET se 
jipprovdu kontribut ta' valur għall-
formulazzjoni tal-programmi ta' ħidma. L-
istruttura ta' governanza tal-Pjan SET se 
tkun użata bħala bażi ta' prinċipji għall-
iffissar tal-prijoritajiet strateġiċi u l-
koordinazzjoni tar-Riċerka u l-
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Innovazzjoni fl-Enerġija madwar l-Unjoni. Innovazzjoni fl-Enerġija madwar l-Unjoni.
Il-kontribut tal-industrija fi ħdan il-
governanza tal-Inizjattivi Industrijali 
Ewropej se tiġi kkunsidrata fir-rigward 
tal-prijoritajiet tal-finanzjament 
identifikati fil-Pjanijiet ta' 
Implimentazzjoni tal-EIIs. L-Inizjattivi se 
jkunu ffinanzjati permezz tal-linji 
baġitarji ddedikati skont it-teknoloġiji 
maħluqa taħt il-linja baġitarja tal-pjan 
SET.

Or. en

Emenda 812
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iffissar tal-prijoritajiet għall-
implimentazzjoni tal-attivitajiet f'din l-
isfida hija xpunata mill-bżonn li tissaħħaħ 
id-dimensjoni Ewropea tar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-enerġija. Għan ewlieni se 
jkun l-appoġġ għall-implimentazzjoni tal-
Aġenda ta' riċerka u innovazzjoni tal-Pjan 
Stategiku Ewropew tat-Teknoloġija tal-
Enerġija (Pjan SET) sabiex jintlahqu l-
objettivi tal-politika dwar l-Enerġija u t-
tibdil fil-klima tal-Unjoni. Għaldaqstant il-
pjanijiet direzzjonali u l-pjanijiet ta' 
implimentazzjoni tal-Pjan SET se 
jipprovdu kontribuzzjoni ta' valur għall-
formulazzjoni tal-programmi ta' ħidma. L-
istruttura ta' governanza tal-Pjan SET se 
tkun użata bħala bażi ta' prinċipji għall-
iffissar tal-prijoritajiet strateġiċi u l-
koordinazzjoni tar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Enerġija madwar l-Unjoni.

L-iffissar tal-prijoritajiet għall-
implimentazzjoni tal-attivitajiet f'din l-
isfida hija xpunata mill-bżonn li tissaħħaħ 
id-dimensjoni Ewropea tar-riċerka u l-
innovazzjoni fl-enerġija. Għan ewlieni se 
jkun l-appoġġ għall-implimentazzjoni tal-
Aġenda ta' riċerka u innovazzjoni tal-Pjan 
Stategiku Ewropew tat-Teknoloġija tal-
Enerġija (Pjan SET), partikolarment it-
teknoloġiji li żgur li jgħinu sabiex 
jintlaħqu l-objettivi tal-2020 u tal-2050 tal-
politika dwar l-Enerġija u t-tibdil fil-klima 
tal-Unjoni, filwaqt li tingħata attenzjoni 
partikolari lit-teknoloġiji bl-ogħla 
rendiment f'termini ta' ħolqien ta' 
impjiegi. Għaldaqstant il-pjanijiet 
direzzjonali u l-pjanijiet ta' 
implimentazzjoni tal-Pjan SET se 
jipprovdu kontribut ta' valur għall-
formulazzjoni tal-programmi ta' ħidma. L-
istruttura ta' governanza tal-Pjan SET se 
tkun użata bħala bażi ta' prinċipji għall-
iffissar tal-prijoritajiet strateġiċi u l-
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koordinazzjoni tar-Riċerka u l-
Innovazzjoni fl-Enerġija madwar l-Unjoni.

Or. en

Emenda 813
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenda mhux teknoloġika se tkun 
iggwidata mill-politika u l-legizlazzjoni
dwar l-enerġija tal-Unjoni. Se jiġi appoġġat 
l-ambjent li jippermetti skjerament ta' 
massa ta' soluzzjonijiet teknoloġiċi u ta' 
servizz murija, proċessi u inizjattivi ta' 
politika għal teknoloġiji b'livell baxx ta' 
karbonju u l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija 
madwar l-Unjoni. Dan jista' jinvolvi 
appoġġ għall-assistenza teknika għall-
iskjerament u l-introduzzjoni i ta' 
investimenti fl-effiċjenza fl-użu tal-
enerġija u fl-enerġija rinnovabbli.

L-Aġenda mhux teknoloġika se tkun 
iggwidata mill-politika u l-leġiżlazzjoni
dwar l-enerġija tal-Unjoni. Se jiġi appoġġat 
l-ambjent li jippermetti skjerament ta' 
massa ta' soluzzjonijiet teknoloġiċi u ta' 
servizz murija, proċessi u inizjattivi ta' 
politika għal teknoloġiji rinnovabbli u l-
effiċjenza fl-użu tal-enerġija madwar l-
Unjoni. Dan jista' jinvolvi appoġġ għall-
assistenza teknika għall-iskjerament u l-
introduzzjoni u ta' investimenti fl-
effiċjenza fl-użu tal-enerġija u fl-enerġija 
rinnovabbli.

Or. en

Emenda 814
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sħubija mal-partijiet interessati Ewropej se 
tkun importanti għat-tqassim tar-riżorsi u l-
implimentazzjoni konġunta. Jista' jkun 
previst, abbażi ta' każijiet individwali, li l-
Inizjattivi Industrijali Ewropej ewlenin tal-

Sħubija mal-partijiet interessati Ewropej se 
tkun importanti għat-tqassim tar-riżorsi u l-
implimentazzjoni konġunta. Għandhom 
ikunu żviluppati strumenti innovattivi ta' 
aċċelerazzjoni tar-riċerka – bħal pula ta' 
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Pjan SET jinqalbu f'sħubijiet privati 
pubbliċi formalizzati, jekk jitqies xieraq, 
sabiex jiżdiedu l-livell u l-koerenza tal-
finanzjament nazzjonali u jiġu stimulati 
azzjonijiet konġunti ta' riċerka u 
innovazzjoni bejn l-Istati Membri. Se 
jitqies l-għoti ta' appoġġ, inkluż ma' Stati 
Membri, lill-alleanzi tal-atturi ta' riċerka 
pubblika, partikolarment, l-Alleanza 
Ewropea għar-Riċerka fl-Enerġija 
stabbilita taħt il-Pjan SET sabiex jiġu 
raggruppati riżorsi u infrastrutturi pubbliċi 
tar-riċerka biex jiġu indirizzati oqsma 
kritiċi ta' interess Ewropew. Azzjonijiet ta' 
koordinazzjoni internazzjonali għandhom 
jappoġġaw il-prijoritajiet tal-pjan SET 
skont il-prinċipju ta' ġeometrija varjabbli, 
filwaqt li jitqiesu l-kapaċitajiet u 
speċifiċitajiet tal-pajjiżi.

privattivi – għall-finijiet ta' kondiviżjoni 
tad-drittijiet ta' proprjetà industrijali, li 
permezz tagħhom raggruppament iħallas 
lid-detentur tad-drittijiet tariffa idonea 
għall-aċċess għad-drittijiet, jew f'dan il-
qasam għandhom jiġu ppreżentati 
premjijiet ta' innovazzjoni bil-għan li tiġi 
inkoraġġita d-dekompartimentalizzazzjoni 
tar-riċerka u tingħata spinta lir-riċerka 
kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f'dak 
privat. Jista' jkun previst, abbażi ta' każijiet 
individwali, li l-Inizjattivi Industrijali 
Ewropej ewlenin tal-Pjan SET jinqalbu 
f'sħubijiet privati pubbliċi formalizzati, 
jekk jitqies xieraq, sabiex jiżdiedu l-livell u 
l-koerenza tal-finanzjament nazzjonali u 
jiġu stimulati azzjonijiet konġunti ta' 
riċerka u innovazzjoni bejn l-Istati 
Membri. Se jitqies l-għoti ta' appoġġ, 
inkluż ma' Stati Membri, lill-alleanzi tal-
atturi ta' riċerka pubblika, partikolarment, 
l-Alleanza Ewropea għar-Riċerka fl-
Enerġija stabbilita taħt il-Pjan SET sabiex 
jiġu raggruppati riżorsi u infrastrutturi 
pubbliċi tar-riċerka biex jiġu indirizzati 
oqsma kritiċi ta' interess Ewropew. 
Azzjonijiet ta' koordinazzjoni 
internazzjonali għandhom jappoġġaw il-
prijoritajiet tal-pjan SET skont il-prinċipju 
ta' ġeometrija varjabbli, filwaqt li jitqiesu l-
kapaċitajiet u speċifiċitajiet tal-pajjiżi.

Or. fr

Emenda 815
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sħubija mal-partijiet interessati Ewropej se 
tkun importanti għat-tqassim tar-riżorsi u l-
implimentazzjoni konġunta. Jista' jkun 

Sħubija mal-partijiet interessati Ewropej se 
tkun importanti għat-tqassim tar-riżorsi u l-
implimentazzjoni konġunta. Se jitqies l-



PE492.826v02-00 44/170 AM\909647MT.doc

MT

previst, abbażi ta' każijiet individwali, li l-
Inizjattivi Industrijali Ewropej ewlenin 
tal-Pjan SET jinqalbu f'sħubijiet privati 
pubbliċi formalizzati, jekk jitqies xieraq, 
sabiex jiżdiedu l-livell u l-koerenza tal-
finanzjament nazzjonali u jiġu stimulati 
azzjonijiet konġunti ta' riċerka u 
innovazzjoni bejn l-Istati Membri. Se 
jitqies l-għoti ta' appoġġ, inkluż ma' Stati 
Membri, lill-alleanzi tal-atturi ta' riċerka 
pubblika, partikolarment, l-Alleanza 
Ewropea għar-Riċerka fl-Enerġija 
stabbilita taħt il-Pjan SET sabiex jiġu 
raggruppati riżorsi u infrastrutturi pubbliċi 
tar-riċerka biex jiġu indirizzati oqsma 
kritiċi ta' interess Ewropew. Azzjonijiet ta' 
koordinazzjoni internazzjonali għandhom 
jappoġġaw il-prijoritajiet tal-pjan SET 
skont il-prinċipju ta' ġeometrija varjabbli, 
filwaqt li jitqiesu l-kapaċitajiet u 
speċifiċitajiet tal-pajjiżi.

għoti ta' appoġġ, inkluż ma' Stati Membri, 
lill-alleanzi tal-atturi ta' riċerka pubblika, 
partikolarment, l-Alleanza Ewropea għar-
Riċerka fl-Enerġija stabbilita taħt il-Pjan 
SET sabiex jiġu raggruppati riżorsi u 
infrastrutturi pubbliċi tar-riċerka biex jiġu 
indirizzati oqsma kritiċi ta' interess 
Ewropew. Azzjonijiet ta' koordinazzjoni 
internazzjonali għandhom jappoġġaw il-
prijoritajiet tal-pjan SET skont il-prinċipju 
ta' ġeometrija varjabbli, filwaqt li jitqiesu l-
kapaċitajiet u speċifiċitajiet tal-pajjiżi.

Or. en

Emenda 816
Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sħubija mal-partijiet interessati Ewropej se 
tkun importanti għat-tqassim tar-riżorsi u l-
implimentazzjoni konġunta. Jista' jkun 
previst, abbażi ta' każijiet individwali, li l-
Inizjattivi Industrijali Ewropej ewlenin tal-
Pjan SET jinqalbu f'sħubijiet privati 
pubbliċi formalizzati, jekk jitqies xieraq, 
sabiex jiżdiedu l-livell u l-koerenza tal-
finanzjament nazzjonali u jiġu stimulati 
azzjonijiet konġunti ta' riċerka u 
innovazzjoni bejn l-Istati Membri. Se 
jitqies l-għoti ta' appoġġ, inkluż ma' Stati 
Membri, lill-alleanzi tal-atturi ta' riċerka 
pubblika, partikolarment, l-Alleanza 

Sħubija mal-partijiet interessati Ewropej se 
tkun importanti għat-tqassim tar-riżorsi u l-
implimentazzjoni konġunta. Jista' jkun 
previst, abbażi ta' każijiet individwali, li l-
Inizjattivi Industrijali Ewropej ewlenin tal-
Pjan SET jinqalbu f'sħubijiet privati 
pubbliċi formalizzati, jekk jitqies xieraq, 
sabiex jiżdiedu l-livell u l-koerenza tal-
finanzjament nazzjonali u jiġu stimulati 
azzjonijiet konġunti ta' riċerka u 
innovazzjoni bejn l-Istati Membri. Se 
jitqies l-għoti ta' appoġġ, inkluż ma' Stati 
Membri, lill-alleanzi tal-atturi ta' riċerka 
pubblika, partikolarment, l-Alleanza 
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Ewropea għar-Riċerka fl-Enerġija 
stabbilita taħt il-Pjan SET sabiex jiġu 
raggruppati riżorsi u infrastrutturi pubbliċi 
tar-riċerka biex jiġu indirizzati oqsma 
kritiċi ta' interess Ewropew. Azzjonijiet ta' 
koordinazzjoni internazzjonali għandhom 
jappoġġaw il-prijoritajiet tal-pjan SET 
skont il-prinċipju ta' ġeometrija varjabbli, 
filwaqt li jitqiesu l-kapaċitajiet u 
speċifiċitajiet tal-pajjiżi.

Ewropea għar-Riċerka fl-Enerġija 
stabbilita taħt il-Pjan SET sabiex jiġu 
raggruppati riżorsi u infrastrutturi pubbliċi 
tar-riċerka biex jiġu indirizzati oqsma 
kritiċi ta' interess Ewropew. Azzjonijiet ta' 
koordinazzjoni internazzjonali għandhom 
jappoġġaw il-prijoritajiet tal-pjan SET 
skont il-prinċipju ta' ġeometrija varjabbli, 
filwaqt li jitqiesu l-kapaċitajiet u 
speċifiċitajiet tal-pajjiżi. Il-finanzjamenti 
Orizzont 2020 mhumiex se jingħataw 
permezz ta' mekkaniżmi li jeħtieġu l-ġbir 
flimkien ta' kofinanzjamenti nazzjonali 
sakemm ma jkunu stabbiliti miżuri li 
jippermettu l-parteċipazzjoni totali tas-
sħab fil-proġetti minn pajjiżi li ma 
jistgħux ifornu kofinanzjamenti.

Or. en

Emenda 817
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-Sistema ta' Informazzjoni tal-
Kummissjoni Ewropea sistema tal-Pjan 
SET se tiġi mmobilizzata biex tiżviluppa, 
flimkien mal-partijiet interessati, indikaturi 
ewlenin tal-prestazzjoni (KPIs) li 
jimmonitorjaw il-progress tal-
implimentazzjoni u li se tiġi riveduta fuq 
bażi regolari sabiex jitqiesu l-aħħar 
żviluppi. Fuq livell aktar ġenerali, l-
implimentazzjoni taħt din l-Isfida se 
tipprova ttejjeb l-koordinazzjoni tal-
Programmi, inizjattivi u politiki rilevanti 
tal-Unjoni, bħall-Politika ta' Koeżjoni, 
partikolarment permezz ta' strateġiji 
nazzjonali u reġjonali għall-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, u l-
mekkaniżmi tal-Iskema tan-Negozjar tal-

Is-Sistema ta' Informazzjoni tal-
Kummissjoni Ewropea sistema tal-Pjan 
SET se tiġi mmobilizzata biex tiżviluppa, 
flimkien mal-partijiet interessati, indikaturi 
ewlenin tal-prestazzjoni (KPIs) li 
jimmonitorjaw il-progress tal-
implimentazzjoni u li se tiġi riveduta fuq 
bażi regolari sabiex jitqiesu l-aħħar 
żviluppi. Fuq livell aktar ġenerali, l-
implimentazzjoni taħt din l-Isfida se 
tipprova ttejjeb l-koordinazzjoni tal-
Programmi, inizjattivi u politiki rilevanti 
tal-Unjoni, bħall-Politika ta' Koeżjoni, 
partikolarment permezz ta' strateġiji 
nazzjonali u reġjonali għall-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, u l-
mekkaniżmi tal-Iskema tan-Negozjar tal-
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Kwoti tal-Emissjonijiet, pereżempju fir-
rigward tal-appoġġ għal proġetti ta' 
dimostrazzjoni.

Kwoti tal-Emissjonijiet, pereżempju fir-
rigward tal-appoġġ għal proġetti ta' 
dimostrazzjoni fi ħdan l-enerġija 
rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika.

Or. en

Emenda 818
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 3.8 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prijoritajiet għat-teħid ta' deċiżjonijiet u 
l-forniment tas-suq għandhom jinbnew 
fuq is-suċċess tal-Programm Enerġija 
Intelliġenti - Ewropa (IEE), li mit-twaqqif 
tiegħu fl-2003 ta fondi għal aktar minn 
500 proġett Ewropew bl-involviment ta' 
3 500 organizzazzjoni Ewropea. Enerġija 
Intelliġenti Ewropa għandha tkompli 
b'objettivi analogi għandha titmexxa bl-
istess kriterji.

Or. en

Emenda 819
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Trasport intelliġenti, ekoloġiku u 
integrat

4. Trasport u mobbiltà intelliġenti, 
ekoloġiċi u integrati

Or. en
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Emenda 820
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.1. Trasport li juża r-riżorsi b'effiċjenza u 
li jħares l-ambjent

4.1. Trasport li juża r-riżorsi b'effiċjenza u 
bi prezzijiet aċċessibbli u li jħares l-
ambjent

Or. en

Emenda 821
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa stabbilixxiet mira ta' politika li 
jinkiseb tnaqqis ta' 60 % ta' CO2 sal-2050. 
L-għan tagħha huwa li l-użu ta' karozzi bi 
'fjuwil konvenzjonali' fl-ibliet jitnaqqas 
bin-nofs u tinkiseb loġistika fl-ibliet li hija 
ħielsa mis-CO2-fiċ-ċentri urbani ewlenin 
sal-2030. Fjuwils b'livelli baxxi ta' 
karbonju fl-avjazzjoni għandhom ilaħħqu 
l-40 % sal-2050, u l-emissjonijiet ta' CO2
mill-fjuwils tal-bunkers marittimi 
għandhom jitnaqqsu b'40 % sal-2050.

imħassar

Or. it

Ġustifikazzjoni

Kif jindika ismu stess, l-orizzont tal-programm kwadru huwa limitat għall-2020.
Għaldaqstant, m'hemmx raġuni għala dak li jkun jistenna bil-ħerqa xenarji futuri possibbli 
fid-deċennji li ġejjin.

Emenda 822
Vladko Todorov Panayotov
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Ewropa stabbilixxiet mira ta' politika li 
jinkiseb tnaqqis ta' 60 % ta' CO2 sal-2050. 
L-għan tagħha huwa li l-użu ta' karozzi bi 
'fjuwil konvenzjonali' fl-ibliet jitnaqqas 
bin-nofs u tinkiseb loġistika fl-ibliet li hija 
ħielsa mis-CO2-fiċ-ċentri urbani ewlenin 
sal-2030. Fjuwils b'livelli baxxi ta' 
karbonju fl-avjazzjoni għandhom ilaħħqu l-
40 % sal-2050, u l-emissjonijiet ta' CO2
mill-fjuwils tal-bunkers marittimi 
għandhom jitnaqqsu b'40 % sal-2050.

L-Ewropa stabbiliet mira ta' politika li 
jinkiseb tnaqqis ta' 60 % ta' CO2 sal-2050 
meta mqabbel mal-livelli tal-1990. L-għan 
tagħha huwa li l-użu ta' karozzi bi 'fjuwil 
konvenzjonali' fl-ibliet jitnaqqas bin-nofs u 
tinkiseb loġistika fl-ibliet li hija ħielsa mis-
CO2-fiċ-ċentri urbani ewlenin sal-2030. 
Fjuwils b'livelli baxxi ta' karbonju fl-
avjazzjoni għandhom ilaħħqu l-40 % sal-
2050, u l-emissjonijiet ta' CO2 mill-fjuwils 
tal-bunkers marittimi għandhom jitnaqqsu 
b'40 % sal-2050 meta mqabbel mal-livelli 
tal-2005.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet ta' ċarezza; WHITE PAPER, Pjan direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-
Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b'mod effiċjenti, Brussell, 
28.3.2011, COM(2011)144 finali.

Emenda 823
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u l-innovazzjoni se 
jikkontribwixxu sostanzjalment għall-
iżvilupp u l-adozzjoni tas-soluzzjonijiet 
neċessarji għall-modi kollha tat-trasport, li 
se jnaqqsu drastikament l-emissjonijiet tat-
trasport li huma ta' ħsara għall-ambjent
(bħal pereżempju CO2, NOx, u SOx), 
inaqqsu d-dipendenza tiegħu fuq il-fjuwils 
fossili, u b'hekk inaqqsu l-impatt tat-
trasport fuq l-bijodiversità u jħarsu r-riżorsi 

Ir-riċerka u l-innovazzjoni se 
jikkontribwixxu sostanzjalment għall-
iżvilupp u l-adozzjoni tas-soluzzjonijiet 
neċessarji għall-modi kollha tat-trasport, li, 
bi prezzijiet tas-suq kompetittivi, se 
jnaqqsu drastikament l-emissjonijiet tat-
trasport ta' gassijiet b'effett ta' serra li 
huma ta' ħsara għall-ambjent (bħal 
pereżempju NOx, u SOx), inaqqsu d-
dipendenza tiegħu fuq il-fjuwils fossili, u 
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naturali. b’hekk inaqqsu l-impatt tat-trasport fuq l-
bijodiversità u jħarsu r-riżorsi naturali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa assurd u qarrieqi li d-diossidu tal-karbonju, użat fil-fotosinteżi, jiġi kklassidikat bħala 
li jagħmel ħsara għall-ambjent. 

Emenda 824
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 3 – punt 4.1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet f'din l-isfera se jiffukaw fuq 
il-prodotti aħħarin, iżda wkoll jindirizzaw 
id-disinn ħafif u ekoloġiku tal-proċessi ta' 
manifattura, b'kapaċità ta' riċiklaġġ 
integrata fil-fażi ta' disinn.

L-attivitajiet f'din l-isfera se jiffukaw fuq 
il-prodotti aħħarin, iżda wkoll jindirizzaw 
id-disinn ħafif u ekoloġiku tal-proċessi ta' 
manifattura, b'kunsiderazzjoni tal-proċess 
taċ-ċiklu tal-ħajja kollu, b'kapaċità ta' 
riċiklaġġ integrata fil-fażi ta' disinn.

Or. en

Emenda 825
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 3 – punt 4.1.1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-iżvilupp u l-aċċelerazzjoni tal-
adozzjoni ta' teknoloġiji ta' propulsjoni 
iktar nodfa huma importanti sabiex 
jitnaqqas jew jiġi eliminat is-CO2 u t-
tniġġis mit-trasport. Soluzzjonijiet ġodda u 
innovattivi huma neċessarji, imsejsa fuq 
magni u batteriji elettriċi, ċelloli tal-fjuwil 
jew propulsjoni ibrida. L-iskoperti 

(a) L-iżvilupp u l-aċċelerazzjoni tal-
adozzjoni ta' teknoloġiji ta' propulsjoni 
iktar nodfa huma importanti sabiex 
jitnaqqas jew jiġi eliminat is-CO2 u t-
tniġġis mit-trasport. Soluzzjonijiet ġodda u 
innovattivi bi prezzijiet tas-suq 
kompetittivi huma neċessarji, imsejsa fuq 
magni u batteriji elettriċi, ċelloli tal-fjuwil 
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rivoluzzjonjarji teknoloġiċi se jgħinu wkoll 
fit-titjib tal-prestazzjoni ambjentali tas-
sistemi ta' propulsjoni tradizzjonali.

jew propulsjoni ibrida. L-iskoperti 
rivoluzzjonjarji teknoloġiċi se jgħinu wkoll 
fit-titjib tal-prestazzjoni ambjentali tas-
sistemi ta' propulsjoni tradizzjonali.

Or. it

Emenda 826
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 3 – punt 4.1.1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-iżvilupp u l-aċċelerazzjoni tal-
adozzjoni ta' teknoloġiji ta' propulsjoni 
iktar nodfa huma importanti sabiex 
jitnaqqas jew jiġi eliminat is-CO2 u t-
tniġġis mit-trasport. Soluzzjonijiet ġodda u 
innovattivi huma neċessarji, imsejsa fuq 
magni u batteriji elettriċi, ċelloli tal-fjuwil 
jew propulsjoni ibrida. L-iskoperti 
rivoluzzjonjarji teknoloġiċi se jgħinu wkoll 
fit-titjib tal-prestazzjoni ambjentali tas-
sistemi ta' propulsjoni tradizzjonali.

(a) L-iżvilupp u l-aċċelerazzjoni tal-
adozzjoni ta' teknoloġiji ta' propulsjoni 
iktar nodfa huma importanti sabiex 
jitnaqqas jew jiġi eliminat is-CO2 u t-
tniġġis mit-trasport. Soluzzjonijiet ġodda u 
innovattivi huma neċessarji, imsejsa fuq 
magni u batteriji elettriċi, ċelloli tal-fjuwil 
jew propulsjoni ibrida, mhux biss għall-
karozzi, iżda wkoll għall-ferroviji, għat-
tramviji, ix-xarabankijiet u r-roti elettriċi. 
L-iskoperti rivoluzzjonjarji teknoloġiċi se 
jgħinu wkoll fit-titjib tal-prestazzjoni 
ambjentali tas-sistemi ta' propulsjoni 
tradizzjonali.

Or. en

Emenda 827
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 3 – punt 4.1.1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-iżvilupp u l-aċċelerazzjoni tal-
adozzjoni ta' teknoloġiji ta' propulsjoni 
iktar nodfa huma importanti sabiex 

(a) L-iżvilupp u l-aċċelerazzjoni tal-
adozzjoni ta' teknoloġiji ta' propulsjoni 
iktar nodfa, aktar żvilupp tal-loġistika u 
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jitnaqqas jew jiġi eliminat is-CO2 u t-
tniġġis mit-trasport. Soluzzjonijiet ġodda u 
innovattivi huma neċessarji, imsejsa fuq 
magni u batteriji elettriċi, ċelloli tal-fjuwil 
jew propulsjoni ibrida. L-iskoperti 
rivoluzzjonjarji teknoloġiċi se jgħinu wkoll 
fit-titjib tal-prestazzjoni ambjentali tas-
sistemi ta' propulsjoni tradizzjonali.

tal-fjuwils il-ġodda huma importanti 
sabiex jitnaqqas jew jiġi eliminat is-CO2 u 
t-tniġġis mit-trasport. Soluzzjonijiet ġodda 
u innovattivi huma neċessarji, imsejsa fuq 
magni u batteriji elettriċi, ċelloli tal-fjuwil 
jew propulsjoni ibrida. L-iskoperti 
rivoluzzjonjarji teknoloġiċi se jgħinu wkoll 
fit-titjib tal-prestazzjoni ambjentali tas-
sistemi ta' propulsjoni tradizzjonali.
Għaldaqstant, għandha tingħata aktar 
enfasi lill-infrastrutturi ta' riċerka 
sperimentali ta' ġenerazzjoni ġdida u lit-
teknoloġiji l-ġodda.

Or. en

Emenda 828
Antonio Cancian

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 3 – punt 4.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan se jgħin fl-ottimizzazzjoni tal-
operazzjonijiet tat-trasport u fit-tnaqqis tal-
konsum tar-riżorsi. L-attenzjoni se tkun fuq 
l-użu u ġestjoni effiċjenti tal-ajruporti, 
portijiet, pjattaformi loġistiċi u 
infrastrutturi ta' trasport tal-wiċċ, kif ukoll 
fuq sistemi ta' manutenzjoni u spezzjoni 
awtonomi u effiċjenti . Attenzjoni 
partikolari se tingħata lir-reżiljenza kontra 
l-klima tal-infrastrutturi, soluzzjonijiet 
kosteffiċjenti bbażati fuq approċċ taċ-ċiklu 
tal-ħajja, u adozzjoni usa' ta' materjali 
ġodda li jippermettu manutenzjoni iktar 
effiċjenti u spejjeż iktar baxxi. Se tingħata 
attenzjoni wkoll lill-aċċessibilità u l-
inklużività soċjali.

Dan se jgħin fl-ottimizzazzjoni tal-
operazzjonijiet tat-trasport u fit-tnaqqis tal-
konsum tar-riżorsi. L-attenzjoni se tkun fuq 
l-użu u ġestjoni effiċjenti tal-ajruporti, 
ħeliports, portijiet, pjattaformi loġistiċi u 
infrastrutturi ta' trasport tal-wiċċ, kif ukoll 
fuq sistemi ta' manutenzjoni u spezzjoni 
awtonomi u effiċjenti . Attenzjoni 
partikolari se tingħata lir-reżiljenza kontra 
l-klima tal-infrastrutturi, soluzzjonijiet 
kosteffiċjenti bbażati fuq approċċ taċ-ċiklu 
tal-ħajja, u adozzjoni usa' ta' materjali 
ġodda li jippermettu manutenzjoni iktar 
effiċjenti u spejjeż iktar baxxi. Se tingħata 
attenzjoni wkoll lill-aċċessibilità u l-
inklużività soċjali.

Or. en
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Emenda 829
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 3 – punt 4.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan se jgħin fl-ottimizzazzjoni tal-
operazzjonijiet tat-trasport u fit-tnaqqis tal-
konsum tar-riżorsi. L-attenzjoni se tkun fuq 
l-użu u ġestjoni effiċjenti tal-ajruporti, 
portijiet, pjattaformi loġistiċi u 
infrastrutturi ta' trasport tal-wiċċ, kif ukoll 
fuq sistemi ta' manutenzjoni u spezzjoni 
awtonomi u effiċjenti . Attenzjoni 
partikolari se tingħata lir-reżiljenza kontra 
l-klima tal-infrastrutturi, soluzzjonijiet 
kosteffiċjenti bbażati fuq approċċ taċ-ċiklu 
tal-ħajja, u adozzjoni usa' ta' materjali 
ġodda li jippermettu manutenzjoni iktar 
effiċjenti u spejjeż iktar baxxi. Se tingħata 
attenzjoni wkoll lill-aċċessibilità u l-
inklużività soċjali.

Dan se jgħin fl-ottimizzazzjoni tal-
operazzjonijiet tat-trasport u fit-tnaqqis tal-
konsum tar-riżorsi. L-attenzjoni se tkun fuq 
l-użu u ġestjoni effiċjenti tal-ajruporti, 
portijiet, pjattaformi loġistiċi u 
infrastrutturi ta' trasport tal-wiċċ, kif ukoll 
fuq sistemi ta' manutenzjoni u spezzjoni 
awtonomi u effiċjenti . Attenzjoni 
partikolari se tingħata lir-reżiljenza kontra 
l-klima tal-infrastrutturi, soluzzjonijiet 
kosteffiċjenti bbażati fuq approċċ taċ-ċiklu 
tal-ħajja, u adozzjoni usa' ta' materjali 
ġodda li jippermettu manutenzjoni iktar 
effiċjenti u spejjeż iktar baxxi. Se tingħata 
attenzjoni wkoll lill-aċċessibilità –
partikolarment f'żoni maqtugħin u 
insulari – u l-inklużività soċjali.

Or. es

Emenda 830
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 3 – punt 4.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan se jgħin fl-ottimizzazzjoni tal-
operazzjonijiet tat-trasport u fit-tnaqqis tal-
konsum tar-riżorsi. L-attenzjoni se tkun fuq 
l-użu u ġestjoni effiċjenti tal-ajruporti, 
portijiet, pjattaformi loġistiċi u 
infrastrutturi ta' trasport tal-wiċċ, kif ukoll 
fuq sistemi ta' manutenzjoni u spezzjoni 
awtonomi u effiċjenti . Attenzjoni 
partikolari se tingħata lir-reżiljenza kontra 
l-klima tal-infrastrutturi, soluzzjonijiet 

Dan se jgħin fl-ottimizzazzjoni tal-
operazzjonijiet tat-trasport u fit-tnaqqis tal-
konsum tar-riżorsi. L-attenzjoni se tkun fuq 
l-użu u ġestjoni effiċjenti tal-ajruporti, 
portijiet, pjattaformi loġistiċi u 
infrastrutturi ta' trasport tal-wiċċ, kif ukoll 
fuq sistemi ta' manutenzjoni u spezzjoni 
awtonomi u effiċjenti . Attenzjoni 
partikolari se tingħata lir-reżiljenza kontra 
l-klima tal-infrastrutturi, soluzzjonijiet 
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kosteffiċjenti bbażati fuq approċċ taċ-ċiklu 
tal-ħajja, u adozzjoni usa' ta' materjali 
ġodda li jippermettu manutenzjoni iktar 
effiċjenti u spejjeż iktar baxxi. Se tingħata 
attenzjoni wkoll lill-aċċessibilità u l-
inklużività soċjali.

kosteffiċjenti bbażati fuq approċċ taċ-ċiklu 
tal-ħajja, u adozzjoni usa' ta' materjali 
ġodda li jippermettu manutenzjoni iktar 
effiċjenti u spejjeż iktar baxxi. Se tingħata 
attenzjoni wkoll lill-aċċessibilità u l-
inklużività soċjali. Bil-għan li jiġu 
implimentati soluzzjonijiet ġodda u 
innovattivi, ibbażati fuq ċelloli tal-fjuwil, 
tinħtieġ fl-Ewropa kollha infrastruttura 
għall-ħżin tal-idroġenu, inkluż il-ħżin 
ġeoloġiku, u l-provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasport tal-idroġenu jista' jikkontribwixxi b'mod sinifikanti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet 
tas-CO2.

Emenda 831
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.1 – paragrafu 3 – punt 4.1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan se jibbenefika minn sehem kbir li 
qiegħed dejjem jikber tal-popolazzjoni li 
tgħix u taħdem fl-ibliet jew li tużahom 
għas-servizzi u divertiment. Kunċetti ta' 
mobbiltà, organizzazzjoni tat-trasport, 
loġistika u soluzzjonijiet ta' ippjanar ġodda 
jesiġu li jiġu żviluppati u ttestjati, li se 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tat-tniġġis fl-
arja u fl-istorbju, u jtejbu l-effiċjenza. 
Trasport pubbliku u mhux motorizzat, kif 
ukoll alternattivi ta' trasport effiċenti fir-
riżorsi għandhom jiġu żviluppati bħala 
alternattiva reali għall-użu tal-vetturi 
privati bil-mutur, appoġġati minn użu ikbar 
tas-sistemi ta' trasport intelliġenti, kif ukoll 
ġestjoni innovattiva tad-domanda.

Dan se jibbenefika minn sehem kbir li 
qiegħed dejjem jikber tal-popolazzjoni li 
tgħix u taħdem fl-ibliet jew li tużahom 
għas-servizzi u divertiment. Kunċetti ta' 
mobbiltà, organizzazzjoni tat-trasport, 
loġistika, ġestjoni tal-mobbiltà u 
soluzzjonijiet ta' ippjanar ġodda jesiġu li 
jiġu żviluppati u ttestjati, li se 
jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-inċidenti, 
tat-tniġġis fl-arja u tal-istorbju, u jtejbu s-
saħħa, l-użu tal-ispazju u l-effiċjenza. 
Trasport pubbliku u mhux motorizzat, kif 
ukoll alternattivi ta' trasport effiċenti fir-
riżorsi għandhom jiġu żviluppati bħala 
alternattiva intermodali reali għall-użu tal-
vetturi privati bil-mutur, appoġġati minn 
użu ikbar tas-sistemi ta' trasport 
intelliġenti, kif ukoll ġestjoni innovattiva 
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tad-domanda, bħall-car-sharing u l-
car-pooling.

Or. en

Emenda 832
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan jista' jinkiseb permezz tal-
implimentazzjoni ta' sistema ta' trasport 
kompletament intermodali 'minn bieb għal 
bieb'u permezz tal-evitar ta' użu mhux 
meħtieġ tat-trasport. Dan ifisser 
promozzjoni ta' iktar integrazzjoni bejn il-
modi ta' trasport, l-ottimizzazzjoni tal-
ktajjen ta' trasport u servizzi ta' trasport 
integrati aħjar. Tali soluzzjonijiet 
innovattivi se jiffaċilitaw l-aċċessibilità, 
inkluż għall-popolazzjoni li qed tixjieħ u l-
utenti vulnerabbli.

Dan jista' jinkiseb permezz tal-
implimentazzjoni ta' sistema ta' trasport u 
ta' mobbiltà kompletament intermodali
'minn bieb għal bieb' u permezz tal-evitar 
ta' użu mhux meħtieġ tat-trasport. Dan 
ifisser promozzjoni ta' iktar integrazzjoni 
bejn it-trasport u s-sistemi ta'
informazzjoni elettroniċi, l-ottimizzazzjoni 
tal-ktajjen ta' trasport intermodali u ta' 
mobbiltà u servizzi ta' trasport u ta' 
loġistika integrati aħjar. Tali soluzzjonijiet 
innovattivi se jiffaċilitaw l-aċċessibilità, 
inkluż għall-popolazzjoni li qed tixjieħ, il-
persuni b'mobbiltà mnaqqsa u l-utenti
b'diżabilità u vulnerabbli.

Or. en

Emenda 833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan jista' jinkiseb permezz tal-iżvilupp u 
użu wiesa' ta' applikazzjonijiet u sistemi ta' 
ġestjoni intelliġenti tat-trasport . Dan 
jesiġi: ippjanar, ġestjoni tad-domanda, 

Dan jista' jinkiseb permezz tal-iżvilupp u 
użu wiesa' ta' applikazzjonijiet u sistemi ta' 
ġestjoni intelliġenti tat-trasport . Dan 
jesiġi: ippjanar, ġestjoni tad-domanda, 
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sistemi ta' informazzjoni u ħlas li huma 
interoperabbli madwar l-Ewropa; u l-
integrazzjoni sħiħa tal-flussi 
ta'informazzjoni, sistemi ta' ġestjoni, 
netwerks tal-infrastruttura u servizzi ta' 
mobbiltà f'qafas multimodali komuni ġdid 
imsejjes fuq pjattaformi miftuħa. Dan se 
jiżgura wkoll flessibilità u reazzjonijiet 
rapidi għall-ġrajjiet ta' kriżi u 
kundizzjonijiet estremi tat-temp billi jiġi 
kkonfigurat mill-ġdid l-ivjaġġar tul il-
modi. Applikazzjonijiet ġodda ta' 
pożizzjonament, navigazzjoni u tal-ħin, li 
huma possibbli permezz tas-sistemi ta' 
navigazzjoni bis-satellita Galileo u 
EGNOS, se jkunu strumentali fil-kisba ta' 
dan l-objettiv.

sistemi ta' informazzjoni u ħlas li huma 
interoperabbli madwar l-Ewropa; u l-
integrazzjoni sħiħa tal-flussi ta' 
informazzjoni, sistemi ta' ġestjoni, 
netwerks tal-infrastruttura u servizzi ta' 
mobbiltà f'qafas multimodali komuni ġdid 
imsejjes fuq pjattaformi miftuħa. Dan se 
jiżgura wkoll flessibilità u reazzjonijiet 
rapidi għall-ġrajjiet ta' kriżi u 
kundizzjonijiet estremi tat-temp billi jiġi 
kkonfigurat mill-ġdid l-ivvjaġġar tul il-
modi. Applikazzjonijiet ġodda ta' 
pożizzjonament, navigazzjoni u 
sinkronizzazzjoni, li huma possibbli 
permezz tas-sistemi ta' navigazzjoni bis-
satellita Galileo u EGNOS, se jkunu 
strumentali fil-kisba ta' dan l-objettiv, kif 
ukoll l-applikazzjoni usa' tax-xjenzi tal-
imġiba biex nifhmu kif nagħżlu li 
nivvjaġġaw, billi nżommu f'moħħna li 
kull mod ta' trasport għandu quddiemu 
sfidi differenti u huwa kkaratterizzat minn 
ċikli differenti ta' integrazzjoni tat-
teknoloġija.

Or. en

Emenda 834
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan jista' jinkiseb permezz tal-iżvilupp u 
użu wiesa' ta' applikazzjonijiet u sistemi ta' 
ġestjoni intelliġenti tat-trasport . Dan 
jesiġi: ippjanar, ġestjoni tad-domanda, 
sistemi ta' informazzjoni u ħlas li huma 
interoperabbli madwar l-Ewropa; u l-
integrazzjoni sħiħa tal-flussi 
ta'informazzjoni, sistemi ta' ġestjoni,
netwerks tal-infrastruttura u servizzi ta' 
mobbiltà f'qafas multimodali komuni ġdid 
imsejjes fuq pjattaformi miftuħa. Dan se 

Dan jista' jinkiseb permezz tal-iżvilupp u 
użu wiesa' ta' applikazzjonijiet u sistemi ta' 
ġestjoni intelliġenti tat-trasport . Dan 
jesiġi: ippjanar, ġestjoni tad-domanda, 
sistemi ta' informazzjoni, ħruġ ta' biljetti u 
ħlas li huma interoperabbli madwar l-
Ewropa; u l-integrazzjoni sħiħa tal-flussi 
ta'informazzjoni, sistemi ta' ġestjoni, 
netwerks tal-infrastruttura u servizzi ta' 
mobbiltà f'qafas multimodali komuni ġdid 
imsejjes fuq pjattaformi miftuħa. Dan se 
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jiżgura wkoll flessibilità u reazzjonijiet 
rapidi għall-ġrajjiet ta' kriżi u 
kundizzjonijiet estremi tat-temp billi jiġi 
kkonfigurat mill-ġdid l-ivjaġġar tul il-
modi. Applikazzjonijiet ġodda ta' 
pożizzjonament, navigazzjoni u tal-ħin, li 
huma possibbli permezz tas-sistemi ta' 
navigazzjoni bis-satellita Galileo u 
EGNOS, se jkunu strumentali fil-kisba ta' 
dan l-objettiv.

jiżgura wkoll flessibilità u reazzjonijiet 
rapidi għall-ġrajjiet ta' kriżi u 
kundizzjonijiet estremi tat-temp billi jiġi 
kkonfigurat mill-ġdid l-ivvjaġġar tul il-
modi. Applikazzjonijiet ġodda ta' 
pożizzjonament, navigazzjoni u 
sinkronizzazzjoni, li huma possibbli 
permezz tas-sistemi ta' navigazzjoni bis-
satellita Galileo u EGNOS, se jkunu 
strumentali fil-kisba ta' dan l-objettiv.

Or. en

Emenda 835
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan jista' jnaqqas mill-pressjoni fuq is-
sistema ta' trasport u jtejjeb is-sikurezza u 
l-kapaċità tal-merkanzija. Dawn jistgħu, 
pereżempju, jikkombinaw il-vetturi ta' 
prestazzjoni għolja u impatt ambjentali 
baxx b'sistemi intelliġenti, siguri abbord u 
bbażati fuq l-infrastruttura (pereżempju 
ferroviji tat-triq). L-attivitajiet se 
jappoġġaw ukoll l-iżvilupp tal-viżjoni tal-
Merkanzija-e ta' proċess ta' trasport tal-
merkanzija mingħajr karti, fejn il-flussi ta' 
informazzjoni elettronika, servizzi u 
pagamenti huma marbuta mal-flussi fiżiċi 
tal-merkanzija tul il-modi ta' trasport.

Dan jista' jnaqqas mill-pressjoni fuq is-
sistema ta' trasport u jtejjeb is-sikurezza u 
l-kapaċità tal-merkanzija. Dawn jistgħu, 
pereżempju, jikkombinaw il-vetturi ta' 
prestazzjoni għolja u impatt ambjentali 
baxx b'sistemi intelliġenti, siguri abbord u 
bbażati fuq l-infrastruttura (pereżempju 
sistemi bimodali fuq skala żgħira, ferroviji 
tat-triq). L-attivitajiet se jappoġġaw ukoll l-
iżvilupp tal-viżjoni tal-e-freight ta' proċess 
ta' trasport tal-merkanzija mingħajr karti, 
fejn il-flussi ta' informazzjoni elettronika, 
servizzi u pagamenti huma marbuta mal-
flussi fiżiċi tal-merkanzija tul il-modi ta' 
trasport.

Or. en

Emenda 836
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.2 – punt 4.2.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan se jinkiseb permezz ta' indirizzar tal-
aspetti inerenti għall-organizzazzjoni, 
ġestjoni u monitoraġġ tal-prestazzjoni u 
riskju tas-sistemi ta' trasport; u permezz ta' 
ffukar fuq id-disinn u operazzjonijiet tal-
inġenji tal-ajru, vetturi u bastimenti, 
infrastrutturi u terminali. L-attenzjoni se 
tkun fuq is-sikurezza passiva u attiva, 
sikurezza preventiva, u proċessi ta' 
awtomazzjoni u taħriġ msaħħa biex 
jitnaqqas l-impatt tal-iżbalji umani. Sabiex 
jiġi antiċipat, evalwat u mitigat aħjar l-
impatt tat-temp u l-perikli naturali oħra, se 
jkunu mfassla għodod speċjali u tekniċi .
L-attivitajiet se jiffukaw ukoll fuq l-
integrazzjoni tal-aspetti ta' sigurtà fl-
ippjanar u ġestjoni tal-flussi tal-passiġġieri 
u l-merkanzija, fuq il-konċepiment tal-
ajruplani, vetturi u bastimenti, fuq il-
ġestjoni tat-traffiku u tas-sistema u fuq il-
disinn tat-terminali.

Dan se jinkiseb permezz ta' indirizzar tal-
aspetti inerenti għall-organizzazzjoni, 
ġestjoni u monitoraġġ tal-prestazzjoni u 
riskju tas-sistemi ta' trasport; u permezz ta' 
ffukar fuq id-disinn u operazzjonijiet tal-
inġenji tal-ajru, vetturi u bastimenti, 
infrastrutturi u terminali. L-attenzjoni se 
tkun fuq bidla modali lejn sistemi aktar 
siguri ta' trasport u ta' mobbiltà, is-
sikurezza passiva u attiva, sikurezza 
preventiva, u proċessi ta' awtomazzjoni u 
taħriġ msaħħa biex jitnaqqas l-impatt tal-
iżbalji umani. Sabiex jiġi antiċipat, evalwat 
u mitigat aħjar l-impatt tat-temp u l-perikli 
naturali oħra, se jkunu mfassla għodod 
speċjali u tekniċi . L-attivitajiet se jiffukaw 
ukoll fuq l-integrazzjoni tal-aspetti ta' 
sigurtà fl-ippjanar u ġestjoni tal-flussi tal-
passiġġieri u l-merkanzija, fuq il-
konċepiment tal-ajruplani, vetturi u 
bastimenti, fuq il-ġestjoni tat-traffiku u tas-
sistema u fuq il-disinn tat-terminali.

Or. en

Emenda 837
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Billi ikunu fuq quddiem fit-teknoloġiji 
ġodda u fit-tnaqqis tal-ispejjeż ta' proċessi 
ta' manifattura eżisteni, ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jikkontribwixxu għat-
tkabbir u impjiegi ta' ħiliet għolja fl-
industrija Ewropea tat-trasport, fid-dawl 
tal-kompetizzjoni dejejm akbar. F'riskju 

Billi jkunu fuq quddiem fit-teknoloġiji 
ġodda u fit-tnaqqis tal-ispejjeż, jitjiebu r-
riżorsi u l-effiċjenza enerġetika ta' 
proċessi ta' manifattura eżistenti, ir-riċerka 
u l-innovazzjoni se jikkontribwixxu għat-
tkabbir u impjiegi bi kwalifiki għolja fl-
industrija Ewropea tat-trasport, fid-dawl 
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hija l-ħarsien tal-kompetittività ta' settur 
ekonomiku ewlieni li jirrapreżenta
direttament 6.3% tal-PDG tal-Unjoni u li 
jħaddem 13-il miljun ruħ fl-Ewropa. 
Objettivi speċifiċi jinkludu l-iżvilupp ta' 
mezzi ta' trasport innovattivi tal-
ġenerazzjoni li jmiss u t-tħejjija tal-isfond 
għal dik ta' wara, permezz tal-ħidma fuq 
kunċetti u disinni ġodda, sistemi ta' 
kontroll intelliġenti u proċessi ta' 
produzzjoni effiċjenti. L-Ewropa għandha 
l-għan li ssir il-mexxej dinji fl-effiċjenza u 
s-sigurtà fil-modi kollha ta' trasport.

tal-kompetizzjoni dejjem akbar. F'riskju 
hija l-ħarsien tal-kompetittività ta' settur 
ekonomiku ewlieni li jirrappreżenta
direttament 6.3% tal-PDG tal-Unjoni u li 
jħaddem 13-il miljun ruħ fl-Ewropa. 
Objettivi speċifiċi jinkludu l-iżvilupp ta' 
mezzi ta' trasport innovattivi tal-
ġenerazzjoni li jmiss u t-tħejjija tal-isfond 
għal dik ta' wara, permezz tal-ħidma fuq 
kunċetti u disinji ġodda, sistemi ta' kontroll 
intelliġenti u proċessi ta' produzzjoni 
effiċjenti fir-riżorsi. L-Ewropa għandha l-
għan li ssir il-mexxej dinji fl-effiċjenza u s-
sigurtà fil-modi kollha ta' trasport.

Or. en

Emenda 838
Antonio Cancian

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.3 – punt 4.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan se jgħin fit-tisħiħ tat-tmexxija 
Ewropea fl-oqsma tal-ingenji tal-ajru, 
ferroviji ta' veloċità għolja, trasport tal-
ferrovija (sub)urban, vetturi tat-triq, 
elettromobbiltà, vapuri tal-passigieri, laneċ 
tal-passigieri u vapuri b'teknoloġija għolja 
u pjattaformi tal-baħar. Dan se jistimula 
wkoll il-kompetittività tal-industriji 
Ewropej fit-teknoloġiji u sistemi li jmiss u 
jappoġġa d-diversifikazzjoni tagħhom lejn 
is-swieq ġodda, inkluż fis-setturi oħra għajr 
dawk tat-trasport. Dan jinkludi l-iżvilupp 
ta' ajruplani, vetturi u bastimenti 
innovattivi li jinkorporaw unitajiet 
effiċjenti ta' propulsjoni, prestazzjoni 
għolja u sistemi ta' kontroll intelliġenti.

Dan se jgħin fit-tisħiħ tat-tmexxija 
Ewropea fl-oqsma tal-ingenji tal-ajru,
inġenji tal-ajru kbar li jaħdmu bir-rotors, 
inġenji tal-ajru reġjonali u għal skopijiet 
ta' negozju, ferroviji ta' veloċità għolja, 
trasport tal-ferrovija (sub)urban, vetturi tat-
triq, elettromobbiltà, vapuri tal-passigieri, 
laneċ tal-passigieri u vapuri b'teknoloġija 
għolja u pjattaformi tal-baħar. Dan se 
jistimula wkoll il-kompetittività tal-
industriji Ewropej fit-teknoloġiji u sistemi 
li jmiss u jappoġġa d-diversifikazzjoni 
tagħhom lejn is-swieq ġodda, inkluż fis-
setturi oħra għajr dawk tat-trasport. Dan 
jinkludi l-iżvilupp ta' ajruplani, vetturi u 
bastimenti innovattivi li jinkorporaw 
unitajiet effiċjenti ta' propulsjoni, 
prestazzjoni għolja u sistemi ta' kontroll 
intelliġenti.

Or. en
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Emenda 839
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.3 – punt 4.3.4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.3.4a. Sistemi Ewropej ta' navigazzjoni
bis-satellita: EGNOS u Galileo 
jikkostitwixxi investiment strateġiku tal-
Ewropa. Il-karatteristiċi u l-
prestazzjonijiet il-ġodda tagħhom fil-
qasam tal-pożizzjonament u tas-
sinkronizzazzjoni huma fattur ewlenin li 
jippermettu kunċetti ġodda tal-ġestjoni 
tat-trasport kemm għall-merkanzija kif 
ukoll għall-mobbiltà tal-persuni u huma 
trasversali għall-modi tat-trasport. Is-
sistemi ta' navigazzjoni kritiċi l-ġodda, 
bħas-sewqan intelliġenti, il-ġestjoni 
intelliġenti tat-traffiku, il-prevenzjoni u l-
mitigazzjoni tal-inċidenti, l-
elettromobbiltà u n-navigazzjoni 
konnessa, se jeħtieġu pożizzjonament 
affidabbli u sigur. Il-funzjonijiet ta' 
navigazzjoni ġodda se saħħu l-
kompetittività tal-Ewropa fix-xenarju 
dinji u se jiggarantixxu l-benefiċċji 
pubbliċi mill-applikazzjonijiet globali ta' 
navigazzjoni satellitari fit-trasport, stmat 
madwar EUR 40 biljun (valutazzjoni tal-
impatt ta' tal-Pjan ta' Azzjoni tal-
Applikazzjonijiet tal-GNSS 
tql)Kummissjoni tal-2011).

Or. en

Emenda 840
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.3a. Loġistika intelliġenti
Din se tgħin biex jiġu ddisinjati u 
żviluppati sistemi tal-loġistika tat-trasport 
aktar effiċjenti u ekoloġiċi permexx tal-
faċilitazzjoni u l-ottimizzazzjoni bejn il-
kost u l-ħin.
Dan jinkludi fehim aħjar tat-tendenzi tal-
konsumatur u l-impatt fuq il-loġistika 
urbana tat-trasport tal-merkanzija, it-
traffiku u l-konġestjoni huwa neċessarju 
biex tiġi żviluppata loġistika intelliġenti; 
jiġi żviluppati strumenti ta' ġestjoni ġodda 
fil-qasam tal-IT għal-loġistika, billi 
jitjiebu s-sistemi ta' informazzjoni f'ħin 
reali biex jiġu ġestiti, segwiti u rintraċċati 
l-flussi tal-merkanzija, l-integrazzjoni u l-
komunikazzjoni fil-vettura u mal-
infrastruttura; jiġu żviluppati sistemi 
mhux konvenzjonali għad-distribuzzjoni 
tal-prodotti; jiġu żviluppati soluzzjoni 
intermodali kompetittivi għall-katina tal-
provvista u għall-pjattaformi tal-loġistika 
li jtejbu l-flussi tal-merkanzija.

Or. en

Emenda 841
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.4. Riċerka soċjoekonomika u attivitajiet 
li jħarsu 'l quddiem għat-tfassil tal-politika

4.4. Riċerka soċjoekonomika u 
komportamentali u attivitajiet għall-
ġejjieni għat-tfassil tal-politika

Or. en
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Emenda 842
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 4 – punt 4.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Azzjonijiet għall-appoġġ tal-analiżi u l-
iżvilupp tal-politika inklużi l-aspetti 
soċjoekonomiċi tat-trasport huma 
neċessarji sabiex jippromwovu l-
innovazzjoni u jissodisfaw l-isfidi li 
jitqajmu mit-trasport. L-attivitajiet se 
jimmiraw għall-iżvilupp u l-
implimentazzjoni tar-riċerka u 
innovazzjoni tal-politiki Ewropej għat-
trasport, studji prospettivi u antiċipazzjoni 
teknoloġika, u lejn it-tisħiħ taż-Żona 
Ewropea għar-Riċerka.

Azzjonijiet għall-appoġġ tal-analiżi u l-
iżvilupp tal-politika inklużi l-aspetti 
soċjoekonomiċi u 
psikoloġiċi/komportamentali tat-trasport u 
tal-mobbiltà huma neċessarji sabiex 
jippromwovu l-innovazzjoni u jissodisfaw 
l-isfidi li jitqajmu mit-trasport u mill-
mobbiltà. L-attivitajiet se jimmiraw għall-
iżvilupp u l-implimentazzjoni tar-riċerka u 
innovazzjoni tal-politiki Ewropej għat-
trasport u għall-mobbiltà, studji prospettivi 
u antiċipazzjoni teknoloġika, u lejn it-tisħiħ 
taż-Żona Ewropea għar-Riċerka.

Or. en

Emenda 843
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Annex 1 – section 3 – point 4 – point 4.4 – paragraph 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fehim tal-imġiba tal-utenti, l-aċċettazzjoni 
soċjali, l-impatt tal-miżuri tal-politika, il-
mudelli ta' mobbiltà u mudelli kummerċjali 
u l-implikazzjonijiet tagħhom huma ta' 
importanza vitali għall-evoluzzjoni tas-
sistema Ewropea tat-trasport. Se jitwettaq 
żvilupp tax-xenarju li jqis ix-xejriet tas-
soċjetà, objettivi tal-politika u 
antiċipazzjoni teknoloġika f'perspettiva tal-
2050. Fid-dawl tal-fehim aħjar tar-rabtiet 
bejn l-iżvilupp territorjali u s-sistema 
Ewropea tat-trasport, hemm bżonn ta' 

Fehim tal-imġiba tal-utenti, l-aċċettazzjoni 
soċjali tal-bidliet komportamentali favur 
modi ta' trasport aktar sostenibbli, l-
impatt tal-miżuri tal-politika, il-mudelli ta' 
mobbiltà, is-sensibilizzazzjoni permezz ta' 
strument tal-marka tal-karbonju u mudelli 
kummerċjali u l-implikazzjonijiet tagħhom 
huma ta' importanza vitali għall-
evoluzzjoni tas-sistema Ewropea tat-
trasport u tal-mobbiltà. Se jitwettaq 
żvilupp tax-xenarju li jqis ix-xejriet tas-
soċjetà, il-bidla demografika, objettivi tal-
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mudelli robusti li fuqhom jistgħu jittieħdu 
deċiżjonijiet tal-politika sodi.

politika u antiċipazzjoni teknoloġika 
f'perspettiva tal-2050. Fid-dawl tal-fehim 
aħjar tar-rabtiet bejn l-iżvilupp territorjali u 
s-sistema Ewropea tat-trasport, bejn il-
loġistika ekoloġija, il-ġestjoni tal-mobbiltà 
u l-evitar tat-trasport, hemm bżonn ta' 
mudelli robusti li fuqhom jistgħu jittieħdu 
deċiżjonijiet tal-politika sodi.

Or. en

Emenda 844
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3 – punt 4.4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka se tiffoka fuq kif għandhom 
ikunu evitati l-inugwaljanzi fl-aċċess għall-
mobbiltà, u kif għandha titjieb il-pożizzjoni 
tal-utenti vulnerabbli tat-triq. Il-
kwistjonijiet ekonomiċi għandhom ukoll 
ikunu indirizzati, bl-iffukar tal-modi ta' 
internalizzazzjoni tal-esternalitajiet tat-
trasport fost il-modi, kif ukoll il-mudelli ta' 
tassazzjoni u pprezzar. Ir-riċerka 
prospettiva hija meħtieġa biex tivvaluta r-
rekwiżiti futuri għall-ħiliet u impjiegi.

Ir-riċerka se tiffoka fuq kif għandhom 
ikunu evitati l-inugwaljanzi fl-aċċess għall-
mobbiltà, u kif għandha titjieb il-pożizzjoni 
tal-utenti vulnerabbli tat-triq, bħall-pedoni 
u ċ-ċiklisti. Il-kwistjonijiet ekonomiċi 
għandhom ukoll ikunu indirizzati, bl-
iffukar tal-modi ta' internalizzazzjoni tal-
esternalitajiet tat-trasport u tal-mobbiltà 
fost il-modi, kif ukoll il-mudelli ta' 
tassazzjoni u pprezzar. Ir-riċerka 
prospettiva hija meħtieġa biex tivvaluta r-
rekwiżiti futuri għall-ħiliet u impjiegi.

Or. en

Emenda 845
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Azzjoni klimatika, użu effiċjenti tar-
riżorsi u materja prima

5. Azzjoni klimatika, ambjent, użu 
effiċjenti tar-riżorsi u materja prima

Or. en

Emenda 846
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għalhekk, l-għan ta' din l-attività huwa li 
jiġu żviluppati u vvalutati miżuri 
innovattivi, kosteffettivi u sostenibbli ta' 
adattament u ta' mitigazzajoni, li 
jindirizzaw kemm il-gassijiet serra b'CO2
kif ukoll dawk mingħajr CO2, u 
jenfasizzaw kemm soluzzjonijiet ekoloġiċi 
teknoloġiċi u dawk li mhumiex, permezz 
tal-ġenerazzjoni ta' evidenza għal azzjoni 
infurmata, bikrija u effettiva u n-
netwerking tal-kompetenzi meħtieġa.

Għalhekk, l-għan ta' din l-attività huwa li 
jiġu żviluppati u vvalutati miżuri 
innovattivi, kosteffettivi u sostenibbli ta' 
adattament u ta' mitigazzajoni, li 
jindirizzaw kemm il-gassijiet serra b'CO2
kif ukoll dawk mingħajr CO2 u aerosols, u 
jenfasizzaw kemm soluzzjonijiet ekoloġiċi 
teknoloġiċi u dawk li mhumiex, permezz 
tal-ġenerazzjoni ta' evidenza għal azzjoni 
infurmata, bikrija u effettiva u n-
netwerking tal-kompetenzi meħtieġa.

Or. en

Emenda 847
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.1 – punt 5.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm għarfien mhux komplut dwar l-ħila 
tas-soċjetà u l-ekonomija li jadattaw għat-
tibdil fil-klima. Miżuri effettivi, ġusti u 
soċjalment aċċettabbli lejn ambjent u 
soċjetà reżiljenti għall-klima jesiġu analiżi 
integrata tal-impatti, vulnerabbiltajiet, 

Hemm għarfien mhux komplut dwar l-ħila 
tas-soċjetà u l-ekonomija li jadattaw għat-
tibdil fil-klima. Miżuri effettivi, ġusti u 
soċjalment aċċettabbli lejn ambjent u 
soċjetà reżiljenti għall-klima jesiġu analiżi 
integrata tal-impatti, vulnerabbiltajiet, 
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esponiment tal-popolazzjoni, riskji, spejjeż 
u opportunitajiet assoċjati mat-tibdil u 
varjabbiltà fil-klima, filwaqt li jitqiesu l-
avvenimenti estremi u perikli ikkaġunati
mill-klima u r-rikorrenza tagħhom. Din l-
analiżi se tkun żviluppata ukoll fuq l-
impatti avversi tat-tibdil fil-klima fuq il-
bijodiversità, ekosistemi u servizzi tal-
ekosistema, infrastrutturi u assi ekonomiċi 
u naturali. Se jkun hemm enfasi fuq l-
ekosistemi naturali tal-iktar valur u 
ambjenti mibnija, kif ukoll setturi soċjali, 
kulturali u ekonomiċi ewlenin madwar l-
Ewropa. L-azzjonijiet se jinvestigaw l-
impatti u r-riskji dejjem jibkru għas-saħħa 
tal-bniedem li jirriżultaw mit-tibdil fil-
klima u l-konċentrazzjonijiet miżjuda tal-
gassijiet serra fl-atmosfera. Ir-riċerka se 
tevalwa it-tweġibiet innovattivi, distribwiti 
b'mod ġust u kosteffettivi ta' adattament 
għat-tibdil fil-klima, inkluż il-protezzjoni u 
l-adattament ta' riżorsi naturali u 
ekosistemi, u effetti relatati, sabiex 
tinforma u tappoġġa l-iżvilupp tagħhom u 
l-implimentazzjoni fuq il-livelli u skali 
kollha. Dan ukoll se jinkludi l-impatti, 
spejjeż u riskji potenzjali, ta' alternattivi ta' 
ġeoinġinerija. L-interkonnessjonijiet ,
kunflitti u sinerġiji kumplessi ta' 
alternattivi ta' adattament u ta' politiki ta' 
prevenzjoni tar-riskju ma' politiki tal-klima 
u settorjali oħra se jkunu investigati, 
inklużi l-impatti fuq l-impjiegi u l-
istandards ta' għajxein ta' gruppi 
vulnerabbli.

esponiment tal-popolazzjoni, riskji, spejjeż 
u opportunitajiet assoċjati mat-tibdil u 
varjabbiltà fil-klima, filwaqt li jitqiesu l-
avvenimenti estremi u perikli kkaġunati
mill-klima u r-rikorrenza tagħhom. Din l-
analiżi se tkun żviluppata ukoll fuq l-
impatti avversi tat-tibdil fil-klima fuq il-
bijodiversità, ekosistemi u servizzi tal-
ekosistema, infrastrutturi u assi ekonomiċi 
u naturali. Se jkun hemm enfasi fuq l-
ekosistemi naturali tal-iktar valur u 
ambjenti mibnija fl-aktar żoni vulnerabbli, 
bħall-gżejjer, kif ukoll setturi soċjali, 
kulturali u ekonomiċi ewlenin madwar l-
Ewropa. L-azzjonijiet se jinvestigaw l-
impatti u r-riskji dejjem jibkru għas-saħħa 
tal-bniedem li jirriżultaw mit-tibdil fil-
klima u l-konċentrazzjonijiet miżjuda tal-
gassijiet serra fl-atmosfera. Ir-riċerka se 
tevalwa it-tweġibiet innovattivi, distribwiti 
b'mod ġust u kosteffettivi ta' adattament 
għat-tibdil fil-klima, inkluż il-protezzjoni u 
l-adattament ta' riżorsi naturali u 
ekosistemi, u effetti relatati, sabiex 
tinforma u tappoġġa l-iżvilupp tagħhom u 
l-implimentazzjoni fuq il-livelli u skali 
kollha. Dan ukoll se jinkludi l-impatti, 
spejjeż u riskji potenzjali, ta' alternattivi ta' 
ġeoinġinerija. L-interkonnessjonijiet,
kunflitti u sinerġiji kumplessi ta' 
alternattivi ta' adattament u ta' politiki ta' 
prevenzjoni tar-riskju ma' politiki tal-klima 
u settorjali oħra se jkunu investigati, 
inklużi l-impatti fuq l-impjiegi u l-
istandards ta' għajxein ta' gruppi 
vulnerabbli.

Or. es

Emenda 848
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.1 – punt 5.1.2 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Hemm għarfien mhux komplut dwar l-ħila 
tas-soċjetà u l-ekonomija li jadattaw għat-
tibdil fil-klima. Miżuri effettivi, ġusti u 
soċjalment aċċettabbli lejn ambjent u 
soċjetà reżiljenti għall-klima jesiġu analiżi 
integrata tal-impatti, vulnerabbiltajiet, 
esponiment tal-popolazzjoni, riskji, spejjeż 
u opportunitajiet assoċjati mat-tibdil u 
varjabbiltà fil-klima, filwaqt li jitqiesu l-
avvenimenti estremi u perikli ikkaġunati
mill-klima u r-rikorrenza tagħhom. Din l-
analiżi se tkun żviluppata ukoll fuq l-
impatti avversi tat-tibdil fil-klima fuq il-
bijodiversità, ekosistemi u servizzi tal-
ekosistema, infrastrutturi u assi ekonomiċi 
u naturali. Se jkun hemm enfasi fuq l-
ekosistemi naturali tal-iktar valur u 
ambjenti mibnija, kif ukoll setturi soċjali, 
kulturali u ekonomiċi ewlenin madwar l-
Ewropa. L-azzjonijiet se jinvestigaw l-
impatti u r-riskji dejjem jibkru għas-saħħa 
tal-bniedem li jirriżultaw mit-tibdil fil-
klima u l-konċentrazzjonijiet miżjuda tal-
gassijiet serra fl-atmosfera. Ir-riċerka se 
tevalwa it-tweġibiet innovattivi, distribwiti 
b'mod ġust u kosteffettivi ta' adattament 
għat-tibdil fil-klima, inkluż il-protezzjoni u 
l-adattament ta' riżorsi naturali u 
ekosistemi, u effetti relatati, sabiex 
tinforma u tappoġġa l-iżvilupp tagħhom u 
l-implimentazzjoni fuq il-livelli u skali 
kollha. Dan ukoll se jinkludi l-impatti, 
spejjeż u riskji potenzjali, ta' alternattivi 
ta' ġeoinġinerija. L-interkonnessjonijiet , 
kunflitti u sinerġiji kumplessi ta' 
alternattivi ta' adattament u ta' politiki ta' 
prevenzjoni tar-riskju ma' politiki tal-klima 
u settorjali oħra se jkunu investigati, 
inklużi l-impatti fuq l-impjiegi u l-
istandards ta' għajxein ta' gruppi 
vulnerabbli.

Hemm għarfien mhux komplut dwar l-ħila 
tas-soċjetà u l-ekonomija li jadattaw għat-
tibdil fil-klima. Miżuri effettivi, ġusti u 
soċjalment aċċettabbli lejn ambjent u 
soċjetà reżiljenti għall-klima jesiġu analiżi 
integrata tal-impatti, vulnerabbiltajiet, 
esponiment tal-popolazzjoni, riskji, spejjeż 
u opportunitajiet assoċjati mat-tibdil u 
varjabbiltà fil-klima, filwaqt li jitqiesu l-
avvenimenti estremi u perikli kkaġunati
mill-klima u r-rikorrenza tagħhom. Din l-
analiżi se tkun żviluppata ukoll fuq l-
impatti avversi tat-tibdil fil-klima fuq il-
bijodiversità, ekosistemi u servizzi tal-
ekosistema, infrastrutturi u assi ekonomiċi 
u naturali. Se jkun hemm enfasi fuq l-
ekosistemi naturali tal-iktar valur u 
ambjenti mibnija, kif ukoll setturi soċjali, 
kulturali u ekonomiċi ewlenin madwar l-
Ewropa. L-azzjonijiet se jinvestigaw l-
impatti u r-riskji dejjem jibkru għas-saħħa
tal-bniedem li jirriżultaw mit-tibdil fil-
klima u l-konċentrazzjonijiet miżjuda tal-
gassijiet serra fl-atmosfera. Ir-riċerka se 
tevalwa it-tweġibiet innovattivi, distribwiti 
b'mod ġust u kosteffettivi ta' adattament 
għat-tibdil fil-klima, inkluż il-protezzjoni u 
l-adattament ta' riżorsi naturali u 
ekosistemi, u effetti relatati, sabiex 
tinforma u tappoġġa l-iżvilupp tagħhom u 
l-implimentazzjoni fuq il-livelli u skali 
kollha. L-interkonnessjonijiet, kunflitti u 
sinerġiji kumplessi ta' alternattivi ta' 
adattament u ta' politiki ta' prevenzjoni tar-
riskju ma' politiki tal-klima u settorjali oħra 
se jkunu investigati, inklużi l-impatti fuq l-
impjiegi u l-istandards ta' għajxein ta' 
gruppi vulnerabbli.

Or. en
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Emenda 849
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.1 – punt 5.1.3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa essenzjali li jiġu studjati l-impatti 
reġjonali tat-tibdil fil-klima fuq l-
ekosistema, ir-riżorsi tal-ilma, l-
agrikoltura u l-forestrija, sabiex ikun 
analizzat l-impatt tiegħu fuq il-ħajja tal-
bniedem, is-saħħa u kwistjonijiet 
soċjoekonomiċi oħra, iżda wkoll biex tkun 
investigata l-influwenza diretta u indiretta 
tal-bidla globali fuq id-dinamika u l-
kapaċità tal-ekosistema.

Or. en

Emenda 850
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.1 – punt 5.1.3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.1.3a. Kwistjonijiet dwar it-tibdil fil-
klima u l-ġestjoni tal-ilma.
Is-suġġett tat-tibdil fil-klima għandu jkun 
relatat mal-kwistjonijiet dwar il-ġestjoni 
tal-ilma. Fil-futur l-isfidi l-kbar għar-
riċerka dwar l-ilma se jirriżultaw 
primarjament mill-bżonn li s-suġġett 
jitqies dejjem aktar f'konnessjoni mal-
kwistjonijiet tat-tibdil globali, it-tibdil fil-
klima, is-sinifikat ġeopolitiku li qed jikber 
kif ukoll l-aspetti marbuta mal-enerġija u 
mas-saħħa.
Ir-riżorsi tal-ilma għandhom jitqiesu u 
jiġu ġestiti b'mod olistiku. Dan jinkludi 
reġjuni naturali u kwistjonijiet ekoloġiċi, 
fehim tas-servizzi ekosistemiċi bħala 
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proċess, protezzjoni tal-kwalità tal-ilma 
tax-xorb u sistemi politiċi u strutturi 
istituzzjonali differenti.
Il-bażi tal-għarfien għandha tintegra l-
kunċett ta' 'flussi ambjentali' u tqis is-
servizzi ekosistemiċi sostnuti mill-ilma; 
jenfasizza l-ħtieġa li jitqies li l-bidliet fiċ-
ċiklu tal-ilma jiddependu fuq il-ħabitat u 
li dan jinfluwenza l-perċentwal tal-ilma li 
jiġi rriċiklat.

Or. en

Emenda 851
Hermann Winkler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.2. Immanniġjar sostenibbli tar-riżorsi 
naturali u l-ekosistemi

5.2. Immanniġjar sostenibbli tar-riżorsi 
naturali, l-ekosistemi u l-patrimonju 
kulturali

Or. de

Emenda 852
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.2. Immanniġjar sostenibbli tar-riżorsi 
naturali u l-ekosistemi

5.2. Immanniġjar sostenibbli tar-riżorsi tal-
patrimonju kulturali naturali u materjali
l-ekosistemi:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-patrimonju kulturali ma jiddaħħalx fl-Orizzont 2020, il-bażi kollha għall-
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konservazzjoni tal-patrimonju kulturali fl-Ewropa tiġi eliminata.

Emenda 853
Hermann Winkler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-soċjetajiet jaffrontaw sfida ewlenija biex 
jistabbilixxu bilanċ sostenibbli bejn il-
ħtiġijiet tal-bniedem u l-ambjent. Ir-riżorsi 
ambjentali, inkluż l-ilma, l-arja, il-
bijomassa, il-ħamrija fertili, il-
bijodiversità, l-ekosistemi u s-servizzi li 
dawn jipprovdu, isostnu l-iffunzjonar tal-
ekonomija Ewropea u globali u l-kwalità 
tal-ħajja. L-opportunitajiet kummerċjali 
globali relatati mar-riżorsi naturali huma 
mistennija li jammontaw għal iktar minn 
EUR 2 triljun sal-205025. Madankollu, l-
ekosistemi fl-Ewropa u globalment, qed 
jiġu degradati lil hinn mill-kapaċità naturali 
li jiġu riġenerati u r-riżorsi ambjentali qed 
jiġu sfruttati iżżejjed. Pereżempju, 1000 
km² ta' whud mill-iktar ħamrija fertili u 
ekosistemi ta' valur jintilfu kull sena fl-
Unjoni, filwaqt li jintilef kwart tal-ilma. Il-
kontinwazzjoni ta' dawn il-mudelli mhijiex 
alternattiva. Ir-riċerka għandha 
tikkontribwixxi sabiex jinqelbu x-xejriet li 
jagħmlu ħsara lill-ambjent u sabiex jiġi 
żgurat li l-ekosistemi jkomplu jipprovdu 
riżorsi, oġġetti u servizzi li huma essenzjali 
għall-benessri u prosperità ekonomika.

Is-soċjetajiet jaffrontaw sfida ewlenija biex 
jistabbilixxu bilanċ sostenibbli bejn il-
ħtiġijiet tal-bniedem u l-ambjent. Ir-riżorsi 
ambjentali, inkluż l-ilma, l-arja, il-
bijomassa, il-ħamrija fertili, il-
bijodiversità, l-ekosistemi u s-servizzi li 
dawn jipprovdu, kif ukoll ir-riżorsi 
antropizzati, inklużi l-patrimonju 
kulturali u l-pajsaġġi rurali, isostnu l-
iffunzjonar tal-ekonomija Ewropea u 
globali u l-kwalità tal-ħajja. L-
opportunitajiet kummerċjali globali relatati 
mar-riżorsi naturali huma mistennija li 
jammontaw għal iktar minn EUR 2 triljun 
sal-205025. L-opportunitajiet kummerċjali 
li jirriżultaw mill-patrimonju kulturali tal-
Ewropa u mis-settur kreattiv 
jirrappreżentaw 3.3 % tal-PDG tal-
Ewropa. L-attivitajiet turistiċi marbuta 
mal-patrimonju kulturali jiġġeneraw 
fatturat li jammonta għal EUR 338 biljun. 
Madankollu, l-ekosistemi fl-Ewropa u 
globalment, qed jiġu degradati lil hinn 
mill-kapaċità naturali li jiġu riġenerati u r-
riżorsi ambjentali qed jiġu sfruttati 
iżżejjed. Pereżempju, 1000 km² ta' wħud
mill-iktar ħamrija fertili u ekosistemi ta' 
valur jintilfu kull sena fl-Unjoni, filwaqt li 
jintilef kwart tal-ilma. Il-kontinwazzjoni ta' 
dawn il-mudelli mhijiex alternattiva. Ir-
riċerka għandha tikkontribwixxi sabiex 
jinqelbu x-xejriet li jagħmlu ħsara lill-
ambjent u sabiex jiġi żgurat li l-ekosistemi 
jkomplu jipprovdu riżorsi, oġġetti u 
servizzi li huma essenzjali għall-benessri u 
prosperità ekonomika.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċifri ġejjin mir-Rapport dwar il-Kompetittività tal-UE għall-2010.

Emenda 854
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-soċjetajiet jaffrontaw sfida ewlenija biex 
jistabbilixxu bilanċ sostenibbli bejn il-
ħtiġijiet tal-bniedem u l-ambjent. Ir-riżorsi 
ambjentali, inkluż l-ilma, l-arja, il-
bijomassa, il-ħamrija fertili, il-
bijodiversità, l-ekosistemi u s-servizzi li 
dawn jipprovdu, isostnu l-iffunzjonar tal-
ekonomija Ewropea u globali u l-kwalità 
tal-ħajja. L-opportunitajiet kummerċjali 
globali relatati mar-riżorsi naturali huma 
mistennija li jammontaw għal iktar minn 
EUR 2 triljun sal-2050. Madankollu, l-
ekosistemi fl-Ewropa u globalment, qed 
jiġu degradati lil hinn mill-kapaċità naturali 
li jiġu riġenerati u r-riżorsi ambjentali qed 
jiġu sfruttati iżżejjed. Pereżempju, 1000 
km² ta' whud mill-iktar ħamrija fertili u 
ekosistemi ta' valur jintilfu kull sena fl-
Unjoni, filwaqt li jintilef kwart tal-ilma. Il-
kontinwazzjoni ta' dawn il-mudelli mhijiex 
alternattiva. Ir-riċerka għandha 
tikkontribwixxi sabiex jinqelbu x-xejriet li 
jagħmlu ħsara lill-ambjent u sabiex jiġi 
żgurat li l-ekosistemi jkomplu jipprovdu
riżorsi, oġġetti u servizzi li huma essenzjali 
għall-benessri u prosperità ekonomika.

Is-soċjetajiet jaffrontaw sfida ewlenija biex 
jistabbilixxu bilanċ sostenibbli bejn il-
ħtiġijiet tal-bniedem u l-ambjent. Ir-riżorsi 
ambjentali, inkluż l-ilma, l-arja, il-
bijomassa, il-ħamrija fertili, il-
bijodiversità, l-ekosistemi kif ukoll ir-
riżorsi antropizzati, inklużi l-patrimonju 
kulturali materjali u l-pajsaġġi rurali, u s-
servizzi li dawn jipprovdu, isostnu l-
iffunzjonar tal-ekonomija Ewropea u 
globali u l-kwalità tal-ħajja. L-
opportunitajiet kummerċjali globali relatati 
mar-riżorsi naturali huma mistennija li 
jammontaw għal iktar minn EUR 2 triljun 
sal-2050. L-impriżi Ewropej marbuta mal-
patrimonju kulturali u mal-ekonomija 
kreattiva jipproduċi 3.3 % tal-PDG fl-
Ewropa (Rapport dwar il-Kompetittività 
Ewropea, 2010, p. 166; 191) filwaqt li l-
fatturat iġġenerat mit-turiżmu dovut mill-
attivitajiet tal-patrimonju kulturali 
jammonta għal EUR 338 biljun fis-sena 
(Direttorat għall-Patrimonju Kulturali, 
Norveġja: Monumenti tal-Patrimonju 
Kulturali u Bini Storiku bħala ġeneraturi 
ta' valur fl-ekonomija postindustrijali, 
p. 5). Madankollu, l-ekosistemi fl-Ewropa 
u globalment, qed jiġu degradati lil hinn 
mill-kapaċità naturali li jiġu riġenerati u r-
riżorsi ambjentali qed jiġu sfruttati 
iżżejjed. Pereżempju, 1000 km² ta' wħud
mill-iktar ħamrija fertili u ekosistemi ta' 
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valur jintilfu kull sena fl-Unjoni, filwaqt li 
jintilef kwart tal-ilma. Il-kontinwazzjoni ta' 
dawn il-mudelli mhijiex alternattiva. Ir-
riċerka għandha tikkontribwixxi sabiex 
jinqelbu x-xejriet li jagħmlu ħsara lill-
ambjent u sabiex jiġi żgurat li l-ekosistemi 
jkomplu jipprovdu riżorsi, oġġetti u 
servizzi li huma essenzjali għall-benessri u 
prosperità ekonomika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-effett tal-patrimonju kulturali fuq il-PDG tal-Ewropa altru li mhuwiex żgħir. Għalhekk il-
patrimonju kulturali għandu jiddaħħal fl-Orizzont 2020.

Emenda 855
Hermann Winkler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għaldaqstant, l-għan ta' din l-attività hija li 
tipprovdi għarfien dwar il-ġestjoni tar-
riżorsi naturali li tilħaq bilanċ bejn ir-
riżorsi limitati u l-ħtiġijiet tas-soċjetà u l-
ekonomija.

Għaldaqstant, l-għan ta' din l-attività hija li 
tipprovdi għarfien dwar il-ġestjoni tar-
riżorsi naturali u kulturali li tilħaq bilanċ 
bejn ir-riżorsi limitati u l-ħtiġijiet tas-
soċjetà u l-ekonomija.

Or. de

Emenda 856
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għaldaqstant, l-għan ta' din l-attività hija li 
tipprovdi għarfien dwar il-ġestjoni tar-
riżorsi naturali li tilħaq bilanċ bejn ir-

Għaldaqstant, l-għan ta' din l-attività hija li 
tipprovdi għarfien dwar il-ġestjoni tar-
riżorsi naturali u kulturali li tilħaq bilanċ 
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riżorsi limitati u l-ħtiġijiet tas-soċjetà u l-
ekonomija.

bejn ir-riżorsi mhux rinnovabbli limitati u 
l-ħtiġijiet tas-soċjetà u l-ekonomija.

Or. en

Emenda 857
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għaldaqstant, l-għan ta' din l-attività hija li 
tipprovdi għarfien dwar il-ġestjoni tar-
riżorsi naturali li tilħaq bilanċ bejn ir-
riżorsi limitati u l-ħtiġijiet tas-soċjetà u l-
ekonomija.

Għaldaqstant, l-għan ta' din l-attività hija li 
tipprovdi għarfien dwar il-ġestjoni u l-
ħarsien tar-riżorsi naturali li tilħaq bilanċ 
bejn ir-riżorsi limitati u l-ħtiġijiet tas-
soċjetà u l-ekonomija.

Or. en

Emenda 858
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet tas-soċjetà jirriskjaw li 
permezz tagħhom jiskattaw il-bidliet fl-
ambjent li huma irriversibbli u li jbiddlu l-
karattru tal-ekosistemi. Huwa vitali li dawn 
ir-riskji jiġu antiċipati permezz tal-
valutazzjoni, monitoraġġ u tbassir tal-
impatt tal-attivitajiet tal-bniedem, u l-
bidliet ambjentali fuq il-benessri tal-
bniedem. Ir-riċerka dwar l-ekosistemi tal-
baħar (miż-żoni kostali għall-baħar fond), 
ilma ħelu, terrestri u urbani, inkluż l-
ekosistemi dipendenti fuq l-ilma ta' taħt l-
art, se ttejjeb l-fehim tagħna tal-
interazzjonijiet kumplessi bejn ir-riżorsi 
naturali u s-sistemi soċjali, ekonomiċi u 

L-azzjonijiet tas-soċjetà jirriskjaw li 
permezz tagħhom jiskattaw il-bidliet fl-
ambjent li huma irriversibbli u li jbiddlu l-
karattru tal-ekosistemi. Huwa vitali li dawn 
ir-riskji jiġu antiċipati permezz tal-
valutazzjoni, monitoraġġ u tbassir tal-
impatt tal-attivitajiet tal-bniedem, u l-
bidliet ambjentali fuq il-benessri tal-
bniedem. Ir-riċerka dwar l-ekosistemi tal-
baħar (miż-żoni kostali għall-baħar fond), 
ilma ħelu, terrestri u urbani, inkluż l-
ekosistemi dipendenti fuq l-ilma ta' taħt l-
art, se ttejjeb l-fehim tagħna tal-
interazzjonijiet kumplessi bejn ir-riżorsi 
naturali u s-sistemi soċjali, ekonomiċi u
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ekoloġiċi, inklużi l-punti kritiċi naturali, u 
r-reżiljenza, jew fraġilità, tas-sistemi umani 
u bijoloġiċi. Dan se jeżamina kif l-
ekosistemi jiffunzjonaw u jirreaġixxu 
għall-impatti antropoġeniċi, kif dawn 
jistgħu jiġu rrestawrati, u kif dan se 
jaffettwa l-ekonomiji u l-benessri tal-
bniedem. Dan se jinvestiga wkoll 
soluzzjonijiet għall-indirizzar tal-isfidi 
għar-riżorsi. Dan ser jikkontribwixxi għall-
politiki u prattiki li jiżguraw li l-attivitajiet 
soċjali u ekonomiċi joperaw fi ħdan il-
limiti tas-sostenibbilità u l-adattabilità tal-
ekosistemi u bijodiversità

ekoloġiċi, inklużi l-punti kritiċi naturali, u 
r-reżiljenza, jew fraġilità, tas-sistemi umani 
u bijoloġiċi. Dan se jeżamina kif l-
ekosistemi jiffunzjonaw u jirreaġixxu 
għall-impatti antropoġeniċi, kif dawn 
jistgħu jinġiebu għal li kienu, u kif dan se 
jaffettwa l-ekonomiji u l-benessri tal-
bniedem. Dan se jinvestiga wkoll 
soluzzjonijiet għall-indirizzar tal-isfidi 
għar-riżorsi. Dan ser jikkontribwixxi għall-
politiki u prattiki li jiżguraw li l-attivitajiet 
soċjali u ekonomiċi joperaw fi ħdan il-
limiti tas-sostenibbilità u l-adattabilità tal-
ekosistemi u bijodiversità Jinħtieġ fehim 
aħjar tad-determinanti ambjentali tas-
saħħa u l-benessri u l-mekkaniżmi ta' 
medjazzjoni sabiex jingħataw provi għal 
strateġiji effikaċi għall-protezzjoni tas-
saħħa u biex jiġu infurmati l-programmi 
u l-politiki tal-Unjoni.
It-titjib tal-għarfien huwa problema 
fundamentali meta l-aspetti soċjali, 
ekonomiċi u ambjentali qed 
jikkontribwixxu għal bidla totali, bħall-
fenomeni tan-nirien fil-foresti. Fehim 
aħjar tal-fenomeni fiżiċi u soċjali li 
jwasslu għan-nirien fil-foresti hu tal-
akbar importanza. Is-simulazzjoni, il-ġbir 
u l-analiżi tad-data huma fundamentali 
biex jalimentaw sistemi ta' sostenn tad-
deċiżjonijiet abbażi tar-riċerka, bħala t-
triq ewlenija għall-prevenzjoni tan-nirien 
fil-foresti, għaż-żieda tal-effiċjenza tal-
ġlieda kontrihom u għat-tnaqqis tal-
ħsarat f'termini ta' ħajjiet ta' bnedmin u 
ta' riżorsi ambjentali, soċjali u ekonomiċi.
Ir-riċerka dwar l-ekosistemi tal-baħar 
(miż-żoni kostali għall-baħar fond), 
polari, ilma ħelu, terrestri u urbani, 
inkluż l-ekosistemi dipendenti fuq l-ilma 
ta' taħt l-art u d-diversità bijoloġika 
tagħhom, se ttejjeb il-fehim tagħna tal-
interazzjonijiet kumplessi bejn ir-riżorsi 
naturali u s-sistemi soċjali, ekonomiċi u 
ekoloġiċi, inklużi l-punti kritiċi naturali, u 
r-reżiljenza, jew fraġilità, tas-sistemi 
umani u bijoloġiċi. Dan se jeżamina kif l-
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ekosistemi jiffunzjonaw u jirreaġixxu 
għall-impatti antropoġeniċi, kif dawn l-
impatti jistgħu jiġu minimizzati, kif l-
ekosistemi jistgħu jinġiebu għal li kienu, 
u kif dan se jaffettwa l-ekonomiji u l-
benessri tal-bniedem. Dan se jinvestiga 
wkoll soluzzjonijiet għall-indirizzar tal-
isfidi għar-riżorsi. Dan ser jikkontribwixxi 
għall-politiki u prattiki li jiżguraw li l-
iżvolġiment tal-attivitajiet soċjali u 
ekonomiċi fi ħdan il-limiti tas-
sostenibbilità u l-adattabilità tal-
ekosistemi u tal-bijodiversità.

Or. en

Emenda 859
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-azzjonijiet tas-soċjetà jirriskjaw li 
permezz tagħhom jiskattaw il-bidliet fl-
ambjent li huma irriversibbli u li jbiddlu l-
karattru tal-ekosistemi. Huwa vitali li dawn 
ir-riskji jiġu antiċipati permezz tal-
valutazzjoni, monitoraġġ u tbassir tal-
impatt tal-attivitajiet tal-bniedem, u l-
bidliet ambjentali fuq il-benessri tal-
bniedem. Ir-riċerka dwar l-ekosistemi tal-
baħar (miż-żoni kostali għall-baħar fond), 
ilma ħelu, terrestri u urbani, inkluż l-
ekosistemi dipendenti fuq l-ilma ta' taħt l-
art, se ttejjeb l-fehim tagħna tal-
interazzjonijiet kumplessi bejn ir-riżorsi 
naturali u s-sistemi soċjali, ekonomiċi u 
ekoloġiċi, inklużi l-punti kritiċi naturali, u 
r-reżiljenza, jew fraġilità, tas-sistemi umani 
u bijoloġiċi. Dan se jeżamina kif l-
ekosistemi jiffunzjonaw u jirreaġixxu 
għall-impatti antropoġeniċi, kif dawn 
jistgħu jiġu rrestawrati, u kif dan se 
jaffettwa l-ekonomiji u l-benessri tal-

L-azzjonijiet tas-soċjetà jirriskjaw li 
permezz tagħhom jiskattaw il-bidliet fl-
ambjent li huma irreversibbli u li jbiddlu l-
karattru tal-ekosistemi. Huwa vitali li dawn 
ir-riskji jiġu antiċipati permezz tal-
valutazzjoni, monitoraġġ u tbassir tal-
impatt tal-attivitajiet tal-bniedem, u l-
bidliet ambjentali fuq il-benessri tal-
bniedem. Ir-riċerka dwar l-ekosistemi tal-
baħar (miż-żoni kostali għall-baħar fond), 
ilma ħelu, terrestri u urbani, inkluż l-
ekosistemi dipendenti fuq l-ilma ta' taħt l-
art, se ttejjeb l-fehim tagħna tal-
interazzjonijiet kumplessi bejn ir-riżorsi 
naturali u s-sistemi soċjali, ekonomiċi u 
ekoloġiċi, inklużi l-punti kritiċi naturali, u 
r-reżiljenza, jew fraġilità, tas-sistemi umani 
u bijoloġiċi. Dan se jeżamina kif l-
ekosistemi jiffunzjonaw u jirreaġixxu 
għall-impatti antropoġeniċi, kif dawn 
jistgħu jinġiebu għal li kienu, u kif dan se 
jaffettwa l-ekonomiji u l-benessri tal-
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bniedem. Dan se jinvestiga wkoll 
soluzzjonijiet għall-indirizzar tal-isfidi 
għar-riżorsi. Dan ser jikkontribwixxi għall-
politiki u prattiki li jiżguraw li l-attivitajiet 
soċjali u ekonomiċi joperaw fi ħdan il-
limiti tas-sostenibbilità u l-adattabilità tal-
ekosistemi u bijodiversità

bniedem. Dan se jinvestiga wkoll 
soluzzjonijiet għall-indirizzar tal-isfidi 
għar-riżorsi. L-innovazzjoni hija 
neċessarja sabiex isiru mudelli ġodda tal-
ġestjoni tal-ilma li għandhom 
jiggarantixxu t-trasparenza. Dan għandu 
jinkludi: informazzjoni dwar l-oriġini tal-
ilma, distribuzzjoni ugwali u l-proċedura 
għall-bejgħ u l-użu tiegħu. Dan ser 
jikkontribwixxi għall-politiki u prattiki li 
jiżguraw li l-attivitajiet soċjali u ekonomiċi 
joperaw fi ħdan il-limiti tas-sostenibbilità u 
l-adattabilità tal-ekosistemi u bijodiversità

Or. en

Emenda 860
Hermann Winkler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-patrimonju kulturali huwa parti 
essenzjali tal-ambjent, u ż-żamma tiegħu 
tikkontribwixxu b'mod konkret kemm 
għall-benessri tal-bnedmin kif ukoll għal 
ekonomija Ewropea sostenibbli.

Or. de

Emenda 861
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'dan il-kuntest, il-patrimonju kulturali 
jitqies bħala parti essenzjali tal-kuntest 
ambjentali u l-konservazzjoni tiegħu 
bħala kontribut konkret għal ekonomija 
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sostenibbli u benessri tal-bnedmin fl-
Ewropa.

Or. en

Emenda 862
Hermann Winkler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sistemi soċjali ekonomiċi u ta' governanza 
għad iridu jindirizzaw l-ezawriment tar-
riżorsi u l-ħsara lill-ekosistemi. Ir-riċerka u 
l-innovazzjoni se jsostnu d-deċiżjonijiet 
tal-politika meħtieġa sabiex jiġu 
mmaniġġjati r-riżorsi naturali u l-
ekosistemi sabiex jevitaw, jew jadattaw 
għal tibdil klimatiku u ambjentali ta' sfrattu 
u sabiex jippromwovu l-bidla istituzzjonali, 
ekonomika, komportamentali u 
teknoloġika li tiżgura s-sostenibbiltà. Se 
titqiegħed enfasi fuq l-ekosistemi u s-
servizzi tal-ekosistema kritiċi rilevanti 
għall-politika, bħall-ilma ħelu, ibħra u 
oċeani, kwalità tal-arja, bijodiversità, użu 
tal-art u l-ħamrija. Ir-reżiljenza tas-
soċjetajiet u l-ekosistemi għall-avvenimenti 
katastrofiċi, inklużi l-perikli naturali, se 
jkunu appoġġati permezz tat-titjib tal-
kapaċitajiet għat-tbassir, avviż bikri u 
valutazzjoni tal-vulnerabbiltajiet u l-
impatti, inkluża d-dimensjoni ta' bosta 
riskji. B'hekk ir-riċerka u l-innovazzjoni se
jipprovdu appoġġ għall-politiki ambjentali 
u tal-użu effiċjenti tar-riżorsi, u l-
alternattivi għal governanza effettiva 
bbażata fuq l-evidenza fi ħdan il-limiti ta' 
operat sikur. Se jiġu żviluppati modi 
innovattivi sabiex tiżdied il-koerenza tal-
politika, jissolvew il-kompromessi u jiġu 
mmaniġġjati l-interessi kunfliġġenti, u 
titjieb il-kuxjenza pubblika dwar ir-riżultati 
tar-riċerka u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 

Sistemi soċjali ekonomiċi u ta' governanza 
għad iridu jindirizzaw l-eżawriment tar-
riżorsi u l-ħsara lill-ekosistemi. Ir-riċerka u 
l-innovazzjoni se jsostnu d-deċiżjonijiet 
tal-politika meħtieġa sabiex jiġu 
mmaniġġjati r-riżorsi naturali u kulturali u 
l-ekosistemi sabiex jevitaw, jew jadattaw 
għal tibdil klimatiku u ambjentali ta' sfrattu 
u sabiex jippromwovu l-bidla istituzzjonali, 
ekonomika, komportamentali u 
teknoloġika li tiżgura s-sostenibbiltà. Se 
titqiegħed enfasi fuq l-ekosistemi u s-
servizzi tal-ekosistema kritiċi rilevanti 
għall-politika, bħall-ilma ħelu, ibħra u 
oċeani, kwalità tal-arja, bijodiversità, użu 
tal-art u l-ħamrija. Ir-reżiljenza tas-
soċjetajiet u l-ekosistemi għall-avvenimenti 
katastrofiċi, inklużi l-perikli naturali, se 
jkunu appoġġati permezz tat-titjib tal-
kapaċitajiet għat-tbassir, avviż bikri u 
valutazzjoni tal-vulnerabbiltajiet u l-
impatti, inkluża d-dimensjoni ta' bosta 
riskji. B'hekk ir-riċerka u l-innovazzjoni se 
jipprovdu appoġġ għall-politiki ambjentali 
u tal-użu effiċjenti tar-riżorsi, u l-
alternattivi għal governanza effettiva 
bbażata fuq l-evidenza fi ħdan il-limiti ta' 
operat sikur. Se jiġu żviluppati modi 
innovattivi sabiex tiżdied il-koerenza tal-
politika, jissolvew il-kompromessi u jiġu 
mmaniġġjati l-interessi kunfliġġenti, u 
titjieb il-kuxjenza pubblika dwar ir-riżultati 
tar-riċerka u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 
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fit-teħid tad-deċiżjonijiet. fit-teħid tad-deċiżjonijiet.

Or. de

Emenda 863
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sistemi soċjali ekonomiċi u ta' governanza 
għad iridu jindirizzaw l-ezawriment tar-
riżorsi u l-ħsara lill-ekosistemi. Ir-riċerka u 
l-innovazzjoni se jsostnu d-deċiżjonijiet 
tal-politika meħtieġa sabiex jiġu 
mmaniġġjati r-riżorsi naturali u l-
ekosistemi sabiex jevitaw, jew jadattaw 
għal tibdil klimatiku u ambjentali ta' sfrattu 
u sabiex jippromwovu l-bidla istituzzjonali, 
ekonomika, komportamentali u 
teknoloġika li tiżgura s-sostenibbiltà. Se 
titqiegħed enfasi fuq l-ekosistemi u s-
servizzi tal-ekosistema kritiċi rilevanti 
għall-politika, bħall-ilma ħelu, ibħra u 
oċeani, kwalità tal-arja, bijodiversità, użu 
tal-art u l-ħamrija. Ir-reżiljenza tas-
soċjetajiet u l-ekosistemi għall-avvenimenti 
katastrofiċi, inklużi l-perikli naturali, se 
jkunu appoġġati permezz tat-titjib tal-
kapaċitajiet għat-tbassir, avviż bikri u 
valutazzjoni tal-vulnerabbiltajiet u l-
impatti, inkluża d-dimensjoni ta' bosta 
riskji. B'hekk ir-riċerka u l-innovazzjoni se 
jipprovdu appoġġ għall-politiki ambjentali 
u tal-użu effiċjenti tar-riżorsi, u l-
alternattivi għal governanza effettiva 
bbażata fuq l-evidenza fi ħdan il-limiti ta' 
operat sikur. Se jiġu żviluppati modi 
innovattivi sabiex tiżdied il-koerenza tal-
politika, jissolvew il-kompromessi u jiġu 
mmaniġġjati l-interessi kunfliġġenti, u 
titjieb il-kuxjenza pubblika dwar ir-riżultati 
tar-riċerka u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 

Sistemi soċjali ekonomiċi u ta' governanza 
għad iridu jindirizzaw l-eżawriment tar-
riżorsi u l-ħsara lill-ekosistemi. Ir-riċerka u 
l-innovazzjoni se jsostnu d-deċiżjonijiet 
tal-politika meħtieġa sabiex jiġu 
mmaniġġjati r-riżorsi naturali u l-
ekosistemi sabiex jevitaw, jew jadattaw 
għal tibdil klimatiku u ambjentali ta' sfrattu 
u sabiex jippromwovu l-bidla istituzzjonali, 
ekonomika, komportamentali u 
teknoloġika li tiżgura s-sostenibbiltà. Se 
titqiegħed enfasi fuq l-ekosistemi u s-
servizzi tal-ekosistema kritiċi rilevanti 
għall-politika, bħall-ilma ħelu, ibħra u 
oċeani, kwalità tal-arja, bijodiversità, użu 
tal-art u l-ħamrija. Ir-reżiljenza tas-
soċjetajiet u l-ekosistemi għall-avvenimenti 
katastrofiċi, inklużi l-perikli naturali, se 
jkunu appoġġati permezz tat-titjib tal-
kapaċitajiet għat-tbassir, avviż bikri u 
valutazzjoni tal-vulnerabbiltajiet u l-
impatti, inkluża d-dimensjoni ta' bosta 
riskji. B'hekk ir-riċerka u l-innovazzjoni se 
jipprovdu appoġġ għall-politiki ambjentali 
u tal-użu effiċjenti tar-riżorsi, u l-
alternattivi għal governanza effettiva 
bbażata fuq l-evidenza fi ħdan il-limiti ta' 
operat sikur. Se jiġu żviluppati modi 
innovattivi sabiex tiżdied il-koerenza tal-
politika, jissolvew il-kompromessi u jiġu 
mmaniġġjati l-interessi kunfliġġenti, u 
titjieb il-kuxjenza pubblika dwar ir-riżultati 
tar-riċerka u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 
fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Għandhom jiġu 
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fit-teħid tad-deċiżjonijiet. analizzati d-disponibbiltà u l-produttività 
tar-riżorsi sostanzjali kollha fid-diversi 
skali territorjali rilevanti: għandhom jiġu 
analizzati l-konsegwenzi globali, reġjonali 
u lokali u dawk soċjoekonomiċi relatati 
sabiex jiġu elaborati alternattivi għal 
azzjonijiet politiċi.

Or. en

Emenda 864
Angelika Niebler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.2 – punt 5.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sistemi soċjali ekonomiċi u ta' governanza 
għad iridu jindirizzaw l-ezawriment tar-
riżorsi u l-ħsara lill-ekosistemi. Ir-riċerka u 
l-innovazzjoni se jsostnu d-deċiżjonijiet 
tal-politika meħtieġa sabiex jiġu 
mmaniġġjati r-riżorsi naturali u l-
ekosistemi sabiex jevitaw, jew jadattaw 
għal tibdil klimatiku u ambjentali ta' sfrattu 
u sabiex jippromwovu l-bidla istituzzjonali, 
ekonomika, komportamentali u 
teknoloġika li tiżgura s-sostenibbiltà. Se 
titqiegħed enfasi fuq l-ekosistemi u s-
servizzi tal-ekosistema kritiċi rilevanti 
għall-politika, bħall-ilma ħelu, ibħra u 
oċeani, kwalità tal-arja, bijodiversità, użu 
tal-art u l-ħamrija. Ir-reżiljenza tas-
soċjetajiet u l-ekosistemi għall-avvenimenti 
katastrofiċi, inklużi l-perikli naturali, se 
jkunu appoġġati permezz tat-titjib tal-
kapaċitajiet għat-tbassir, avviż bikri u 
valutazzjoni tal-vulnerabbiltajiet u l-
impatti, inkluża d-dimensjoni ta' bosta 
riskji. B'hekk ir-riċerka u l-innovazzjoni se 
jipprovdu appoġġ għall-politiki ambjentali 
u tal-użu effiċjenti tar-riżorsi, u l-
alternattivi għal governanza effettiva 
bbażata fuq l-evidenza fi ħdan il-limiti ta' 
operat sikur. Se jiġu żviluppati modi 

Sistemi soċjali ekonomiċi u ta' governanza 
għad iridu jindirizzaw l-eżawriment tar-
riżorsi u l-ħsara lill-ekosistemi. Ir-riċerka u 
l-innovazzjoni se jsostnu d-deċiżjonijiet 
tal-politika meħtieġa sabiex jiġu 
mmaniġġjati r-riżorsi naturali u kulturali 
kif ukoll l-ekosistemi sabiex jevitaw, jew 
jadattaw għal tibdil klimatiku u ambjentali 
ta' sfrattu u sabiex jippromwovu l-bidla 
istituzzjonali, ekonomika, komportamentali 
u teknoloġika li tiżgura s-sostenibbiltà. Se 
titqiegħed enfasi fuq l-ekosistemi u s-
servizzi tal-ekosistema kritiċi rilevanti 
għall-politika, bħall-ilma ħelu, ibħra u 
oċeani, kwalità tal-arja, bijodiversità, użu 
tal-art u l-ħamrija. Ir-reżiljenza tas-
soċjetajiet u l-ekosistemi għall-avvenimenti 
katastrofiċi, inklużi l-perikli naturali, se 
jkunu appoġġati permezz tat-titjib tal-
kapaċitajiet għat-tbassir, avviż bikri u 
valutazzjoni tal-vulnerabbiltajiet u l-
impatti, inkluża d-dimensjoni ta' bosta 
riskji. B'hekk ir-riċerka u l-innovazzjoni se 
jipprovdu appoġġ għall-politiki ambjentali 
u tal-użu effiċjenti tar-riżorsi, u l-
alternattivi għal governanza effettiva 
bbażata fuq l-evidenza fi ħdan il-limiti ta' 
operat sikur. Se jiġu żviluppati modi 
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innovattivi sabiex tiżdied il-koerenza tal-
politika, jissolvew il-kompromessi u jiġu 
mmaniġġjati l-interessi kunfliġġenti, u 
titjieb il-kuxjenza pubblika dwar ir-riżultati 
tar-riċerka u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 
fit-teħid tad-deċiżjonijiet.

innovattivi sabiex tiżdied il-koerenza tal-
politika, jissolvew il-kompromessi u jiġu 
mmaniġġjati l-interessi kunfliġġenti, u 
titjieb il-kuxjenza pubblika dwar ir-riżultati 
tar-riċerka u l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini 
fit-teħid tad-deċiżjonijiet.

Or. en

Emenda 865
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-setturi bħal dawk tal-kostruzzjoni, 
kimika, vetturi, aerospazju, makkinarju u 
tagħmir, li għandhom valur miżjud 
kkombinat ta' iktar minn EUR 1,000 biljun 
u jipprovdu impjieg għal madwar 
30 miljun persuna, kollha jiddependu fuq l-
aċċess għall-materja prima. L-Unjoni hija 
awtosuffiċjenti fil-minerali ta' 
kostruzzjoni. Madankollu, filwaqt li l-
Unjoni hija waħda mill-ikbar manifatturi 
tad-dinja ta' ċerti minerjali industrijali, 
tibqa' importatriċi netta ta' ħafna minnhom. 
Minbarra dan, l-UE hija dipendenti ħafna 
fuq l-importazzjoni ta' minerali metalliċi u 
hija totalment dipendenti fuq l-
importazzjoni ta' ċerta materja prima 
kritika.

Is-setturi bħal dawk tal-kostruzzjoni, 
sustanzi kimiċi, vetturi, aerospazju,
makkinarju u tagħmir, li għandhom valur 
miżjud kkombinat ta' iktar minn 
EUR 1,000 biljun u jipprovdu impjieg għal 
madwar 30 miljun persuna, kollha 
jiddependu fuq l-aċċess għall-materja 
prima. Madankollu, filwaqt li l-Unjoni hija 
waħda mill-ikbar manifatturi tad-dinja ta' 
ċerti minerjali industrijali, tibqa' 
importatriċi netta ta' ħafna minnhom. 
Minbarra dan, l-UE hija dipendenti ħafna 
fuq l-importazzjoni ta' minerali metalliċi u 
hija totalment dipendenti fuq l-
importazzjoni ta' ċerta materja prima 
kritika.

Or. en

Emenda 866
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.3 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xejriet riċenti jindikaw li d-domanda 
għall-materja prima se tkun xprunata mill-
iżvilupp ta' ekonomiji emerġenti u minn 
diffużjoni rapida ta' teknoloġiji abilitanti 
ewlenin. L-Ewropa trid tiżgura ġestjoni 
sostenibbli u tassigura provvista sostenibbli 
ta' materja prima minn ġewwa u barra l-
konfini tagħha għas-setturi kollha li 
jiddependu fuq l-aċċess għall-materja
prima. Il-miri tal-politika għall-materja 
prima kritika huma deskritti fl-Inizjattiva 
tal-Kummissjoni dwar il-Materja Prima.

Ix-xejriet riċenti jindikaw li d-domanda 
għall-materja prima se tkun xprunata mid-
domanda kontinwa mill-ekonomiji 
żviluppati, mill-iżvilupp ta' ekonomiji 
emerġenti u minn diffużjoni rapida ta' 
teknoloġiji abilitanti ewlenin. L-Ewropa 
trid tiżgura ġestjoni sostenibbli u tassigura 
provvista sostenibbli ta' materja prima 
minn ġewwa u barra l-konfini tagħha għas-
setturi kollha li jiddependu fuq il-materja
prima. Il-miri tal-politika għall-materja 
prima kritika huma deskritti fl-Inizjattiva 
tal-Kummissjoni dwar il-Materja Prima.

Or. en

Emenda 867
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għalhekk l-għan ta' din l-attività huwa t-
titjib tal-bażi ta' għarfien dwar il-materja 
prima u jiġu żviluppati soluzzjonijiet 
innovattivi għall-esplorazzjoni, estrazzjoni, 
pproċessar, reċiklaġġ u rkupru 
kosteffettivi, u li jħarsu l-ambjent, tal-
materja prima u għas-sostituzzjoni 
tagħhom b'alternattivi ekonomiċi b'inqas 
impatt ambjentali.

Għalhekk l-għan ta' din l-attività huwa t-
titjib tal-bażi ta' għarfien dwar il-materja 
prima u jiġu żviluppati soluzzjonijiet 
innovattivi għall-esplorazzjoni, estrazzjoni, 
pproċessar, effiċjenza fir-riżorsi, użu mill-
ġdid, reċiklaġġ u rkupru kosteffettivi, u li 
jħarsu l-ambjent, tal-materja prima u għas-
sostituzzjoni tagħhom b'alternattivi 
ekonomiċi b'inqas impatt ambjentali.

Or. en

Emenda 868
Amalia Sartori
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għalhekk l-għan ta' din l-attività huwa t-
titjib tal-bażi ta' għarfien dwar il-materja 
prima u jiġu żviluppati soluzzjonijiet 
innovattivi għall-esplorazzjoni, estrazzjoni, 
pproċessar, reċiklaġġ u rkupru 
kosteffettivi, u li jħarsu l-ambjent, tal-
materja prima u għas-sostituzzjoni 
tagħhom b'alternattivi ekonomiċi b'inqas 
impatt ambjentali.

Għalhekk l-għan ta' din l-attività huwa t-
titjib tal-bażi ta' għarfien dwar il-materja 
prima, kemm fuq l-art kif ukoll f'qiegħ il-
baħar, u jiġu żviluppati soluzzjonijiet 
innovattivi għall-esplorazzjoni, estrazzjoni, 
pproċessar, reċiklaġġ u rkupru 
kosteffettivi, u li jħarsu l-ambjent, tal-
materja prima u għas-sostituzzjoni 
tagħhom b'alternattivi ekonomiċi b'inqas 
impatt ambjentali.

Or. en

Emenda 869
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.3 – punt 5.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se titjieb il-valutazzjoni tad-disponibbiltà 
fit-tul tar-riżorsi globali u tal-Unjoni, 
inkluż l-aċċess għall-minjieri urbani (skart 
li ġej mill-miżbla u mill-minjieri), riżorsi 
tal-fond tal-baħar (pereżempju it-tħaffir 
f'qiegħ il-baħar għal minerali tal-art rari) u 
l-inċertezzi assoċjati. Dan l-għarfien se 
jgħin is-soċjetà tilħaq użu , reċiklaġġ u użu 
mill-ġdid iktar effiċjenti ta' materja prima 
skarsa jew li tagħmel ħsara lill-ambjent. 
Dan se jiżviluppa wkoll regoli, prattiki u 
standards globali li jirregolaw l-
esplorazzjoni, estrazzjoni u ipproċessar 
ekonomikament vijabbli, ambjentalment 
sodi u soċjalment aċċettabbli, inklużi l-
prattiki fl-użu tal-art u l-ippjanar spazjali 
fil-baħar.

Se titjieb il-valutazzjoni tad-disponibbiltà 
fit-tul tar-riżorsi globali u tal-Unjoni, 
inkluż l-aċċess għall-minjieri urbani (skart 
li ġej mill-miżbla u mill-minjieri), riżorsi 
tal-fond tal-baħar (pereżempju it-tħaffir 
f'qiegħ il-baħar għal minerali tal-art rari), l-
ipproċessar tal-minerali u tal-prodotti 
sekondarji tagħhom u l-inċertezzi 
assoċjati. Dan l-għarfien se jgħin is-soċjetà 
tilħaq użu, reċiklaġġ u użu mill-ġdid iktar 
effiċjenti ta' materja prima skarsa jew li 
tagħmel ħsara lill-ambjent. Dan se 
jiżviluppa wkoll regoli, prattiki u standards 
globali li jirregolaw l-esplorazzjoni, 
estrazzjoni u ipproċessar ekonomikament 
vijabbli, ambjentalment sodi u soċjalment 
aċċettabbli, inklużi l-prattiki fl-użu tal-art u 
l-ippjanar spazjali fil-baħar. Il-
kooperazzjoni internazzjonali inkluża l-
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kooperazzjoni għall-iżvilupp ta' 
governanza internazzjonali tar-riżorsi 
aħjar u l-kooperazzjoni bejn l-istħarriġiet 
ġeoloġiċi nazzjonali se tkun rilevanti 
f'dan il-kuntest u se tiġi segwita.

Or. en

Emenda 870
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.3 – punt 5.3.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.3.2. Promozzjoni tal-provvista u użu
sostenibbli tal-materja prima, li jkopru l-
esplorazzjoni estrazzjoni, ipproċessar, 
reċiklaġġ u rkupru.

5.3.2. Promozzjoni tal-provvista
sostenibbli u effiċjenti, użu u użu mill-
ġdid tal-materja prima, li jkopru l-
esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-ipproċessar, 
l-effiċjenza fir-riżorsi, l-użu mill-ġdid, ir-
riċiklaġġ u l-irkupru.

Or. en

Emenda 871
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.3 – punt 5.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma meħtieġa 
tul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-materjali, 
sabiex tiġi żgurata provvista u ġestjoni 
affordabbli, affidabbli u sostenibbli tal-
materja prima li hija essenzjali għall-
industriji tal-UE. L-iżvilupp u l-
iskjerament ta' teknoloġiji tal-
esplorazzjoni, estrazzjoni u ipproċessar
ekonomikament vijabbli, soċjalment 

Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma meħtieġa 
tul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-materjali, 
sabiex tiġi żgurata provvista u ġestjoni 
affordabbli, affidabbli u sostenibbli tal-
materja prima li hija essenzjali għall-
industriji tal-UE. L-iżvilupp u l-
iskjerament ta' teknoloġiji tal-
esplorazzjoni, l-estrazzjoni, l-ipproċessar u 
r-riċiklaġġ ekonomikament vijabbli, 
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aċċettabbli u li jħarsu l-ambjent se jagħtu 
spinta lill-użu tar-riżorsi. Dan se jisfrutta 
wkoll il-potenzjal tal-minjieri urbani. 
Teknoloġiji ta' reċiklaġġ u rkupru tal-
materjal, mudelli kummerċjali u proċessi 
ġodda u ekonomikament vijabbli se 
jikkontribwixxu wkoll għat-tnaqqis tad-
dipendenza tal-Unjoni fuq il-provvista ta' 
materja prima primarja. Dan se jinkludi l-
bżonn ta' użu itwal, reċiklaġġ u rkupru ta' 
kwalità ogħla, u l-bżonn li titnaqqas 
drastikament il-ħela tar-riżorsi. Se jiġi 
applikat approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ, 
mill-provvista ta' materja prima disponibbli 
għat-tmiem tal-ħajja, b'rekwiżiti minimi ta' 
Enerġija u riżorsi.

soċjalment aċċettabbli u li jħarsu l-ambjent 
se jagħtu spinta lill-użu tar-riżorsi. Dan se 
jisfrutta wkoll il-potenzjal tal-minjieri 
urbani. Teknoloġiji ta' reċiklaġġ u rkupru 
tal-materjal, mudelli kummerċjali u 
proċessi ġodda u ekonomikament vijabbli 
se jikkontribwixxu wkoll għat-tnaqqis tad-
dipendenza tal-Unjoni fuq il-provvista ta' 
materja prima primarja. Dan se jinkludi l-
bżonn ta' użu itwal, reċiklaġġ u rkupru ta' 
kwalità ogħla, u l-bżonn li titnaqqas 
drastikament il-ħela tar-riżorsi. Se jiġi 
applikat approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ, 
mill-provvista ta' materja prima disponibbli 
għat-tmiem tal-ħajja, b'rekwiżiti minimi ta' 
enerġija u riżorsi.

Or. en

Emenda 872
Amalia Sartori

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.3 – punt 5.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma meħtieġa 
tul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-materjali, 
sabiex tiġi żgurata provvista u ġestjoni 
affordabbli, affidabbli u sostenibbli tal-
materja prima li hija essenzjali għall-
industriji tal-UE. L-iżvilupp u l-
iskjerament ta' teknoloġiji tal-
esplorazzjoni, estrazzjoni u ipproċessar
ekonomikament vijabbli, soċjalment 
aċċettabbli u li jħarsu l-ambjent se jagħtu 
spinta lill-użu tar-riżorsi. Dan se jisfrutta 
wkoll il-potenzjal tal-minjieri urbani. 
Teknoloġiji ta' reċiklaġġ u rkupru tal-
materjal, mudelli kummerċjali u proċessi 
ġodda u ekonomikament vijabbli se 
jikkontribwixxu wkoll għat-tnaqqis tad-
dipendenza tal-Unjoni fuq il-provvista ta' 
materja prima primarja. Dan se jinkludi l-
bżonn ta' użu itwal, reċiklaġġ u rkupru ta' 

Ir-riċerka u l-innovazzjoni huma meħtieġa 
tul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-materjali, 
sabiex tiġi żgurata provvista u ġestjoni 
affordabbli, affidabbli u sostenibbli tal-
materja prima li hija essenzjali għall-
industriji tal-UE. L-iżvilupp u l-
iskjerament ta' teknoloġiji tal-
esplorazzjoni, l-estrazzjoni u l-ipproċessar
ekonomikament vijabbli, soċjalment 
aċċettabbli u li jħarsu l-ambjent se jagħtu 
spinta lill-użu tar-riżorsi. Dan se jisfrutta 
wkoll il-potenzjal tal-minjieri urbani. 
Teknoloġiji ta' reċiklaġġ u rkupru tal-
materjal, mudelli kummerċjali u proċessi 
ġodda u ekonomikament vijabbli se 
jikkontribwixxu wkoll għat-tnaqqis tad-
dipendenza tal-Unjoni fuq il-provvista ta' 
materja prima primarja. Dan se jinkludi l-
bżonn ta' użu itwal, riċiklaġġ u rkupru ta' 
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kwalità ogħla, u l-bżonn li titnaqqas
drastikament il-ħela tar-riżorsi. Se jiġi 
applikat approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ, 
mill-provvista ta' materja prima disponibbli 
għat-tmiem tal-ħajja, b'rekwiżiti minimi ta' 
Enerġija u riżorsi.

kwalità ogħla, u l-bżonn li jitnaqqsu
drastikament kemm il-konsum normali kif 
ukoll il-ħela ta' dawn ir-riżorsi. Se jiġi 
applikat approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ, 
mill-provvista ta' materja prima disponibbli 
għat-tmiem tal-ħajja, b'rekwiżiti minimi ta' 
enerġija u riżorsi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-objettiv li tiġi applikata l-innovazzjoni lill-katina kollha ta' valur tal-materja prima huwa 
intiż li jnaqqas drastikament l-użu/konsum tal-materja prima iżda pjuttost biex jaċċerta li 
jibqgħu fl-ekonomija, jiġu riċiklati u jerġgħu jintużaw fil-funzjoni inizjali tagħhom (jiġifieri 
"ekonomika ċirkolari"). Fl-10 snin li ġejjin, jidher diffiċli li jitnaqqas drastikament il-konsum 
normali tal-materja prima. Għandha titqies ukoll il-kompetittività dinjija.

Emenda 873
Konrad Szymański

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.3 – punt 5.3.3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'dan ir-rigward, għandha titqies id-
dipendenza dejjem tikber tal-industrija 
kimika Ewropea fuq sorsi esterni ta' żejt u 
ta' gass naturali bħala materja prima 
kimika. L-industrija kimika Ewropea 
f'dawn l-aħħar snin ilha ssir dejjem aktar 
interessata fl-użu tal-faħam lokali bħala 
materja prima kimika alternattiva. L-użu 
tal-faħam lokali għal użu mhux 
enerġetiku jista' joffri prospetti ta' żvilupp 
fit-tul għal bosta siti kimiċi Ewropej, 
minħabba l-eżawriment tar-riżervi globali 
taż-żejt u l-instabbiltajiet politiċi fil-pajjiżi 
produtturi. Fil-ġejjieni, għandhom jiġu 
żviluppati teknoloġiji u impjanti tal-
proċess li jippermettu lill-industrija 
kimika Ewropea tuża sorsi alternattivi 
għall-idrokarburi, bħall-faħam lokali. 

Or. en
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Emenda 874
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.3 – punt 5.3.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċaqliq neċessarju għal ekonomija iktar 
awtodipendenti u li tuża r-riżorsi 
b'effiċjenza se jesiġi bidla kulturali, fl-
imġiba, soċjoekonomika u istituzzjonali. 
Sabiex tiġi indirizzata l-problema dejjem 
akbar tan-nuqqas ta' ħiliet fis-settur tal-
materja prima fl-Unjoni (inkluża l-
industrija Ewropea tal-minjieri ), se jiġu 
mħeġġa aktar sħubijiet effettivi bejn l-
universitajiet u l-istħarriġ ġeoloġiku u l-
industrija. Dan ukoll se jkun essenzjali biex 
jappoġġa l-iżvilupp ta' ħiliet ekoloġiċi 
innovattivi. Flimkien ma' dan għad hemm 
kuxjenza pubblika limitata dwar l-
importanza ta' materja prima lokali għall-
ekonomija Ewropea. Sabiex jiġu ffaċilitati 
l-bidliet strutturali meħtieġa, ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jkollhom l-għan li jagħtu s-
setgħa liċ-ċittadini, dawk li jfasslu l-
politika, professjonisti u istituzzjonijiet.

Iċ-ċaqliq neċessarju għal ekonomija iktar 
awtodipendenti u li tuża r-riżorsi 
b'effiċjenza se jesiġi bidla kulturali, fl-
imġiba, soċjoekonomika u istituzzjonali. 
Sabiex tiġi indirizzata l-problema dejjem 
akbar tan-nuqqas ta' ħiliet fis-settur tal-
materja prima fl-Unjoni (inkluża l-
industrija Ewropea tal-minjieri ), se jiġu 
mħeġġa aktar sħubijiet effettivi bejn l-
universitajiet u l-istħarriġ ġeoloġiku u l-
industrija. Dan ukoll se jkun essenzjali biex 
jappoġġa l-iżvilupp ta' ħiliet ekoloġiċi 
innovattivi. Flimkien ma' dan għad hemm 
kuxjenza pubblika limitata dwar l-
importanza ta' materja prima għall-
ekonomija Ewropea. Sabiex jiġu ffaċilitati 
l-bidliet strutturali meħtieġa, ir-riċerka u l-
innovazzjoni se jkollhom l-għan li jagħtu s-
setgħa liċ-ċittadini, dawk li jfasslu l-
politika, professjonisti u istituzzjonijiet.

Or. en

Emenda 875
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.4 – punt 5.4.1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Se jkunu appoġġati l-forom kollha ta' 
innovazzjoni, kemm inkrementali u 
radikali, li jikkombinaw l-innovazzjoni 
teknoloġika, organizzattivi, tas-soċjetà, 

Se jkunu appoġġati l-forom kollha ta' 
innovazzjoni, kemm inkrementali u 
radikali, li jikkombinaw l-innovazzjoni 
teknoloġika, organizzattivi, tas-soċjetà, 
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komportamentali, kummerċjali u ta' 
politika, u t-tisħiħ tal-parteċipazzjoni tas-
soċjetà ċivili. Dan se jsostni ekonomija 
iktar ċirkolari, filwaqt li jitnaqqsu l-impatti 
ambjentali u jitqiesu l-effetti ta' reazzjoni 
fuq l-ambjent. Dan se jinkludi mudelli 
kummerċjali, simbjożi industrijali, sistemi 
ta' servizz tal-prodott, disinn tal-prodott, 
approċċi taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ u ta' minn 
nieqa sa nieqa. L-għan se ikun it-titjib tal-
effiċjenza fl-użu ta' riżorsi billi jitnaqqsu, 
f'termini assoluti, il-fatturi ta' produzzjoni, 
skart u r-rilaxx ta' sustanzi ta' ħsara tul il-
katina ta' valur u jitrawwem l-użu mill-
ġdid, reċiklaġġ u s-sostituzzjoni tar-riżorsi. 
Se tingħata attenzjoni lill-iffaċilitar tat-
tranżizzjoni mir-riċerka għas-suq, bl-
involviment tal-industrija u notevolment l-
SMEs, mill-iżvilupp ta' prototipi għall-
introduzzjoni fis-suq u r-replikazzjoni. In-
netwerking fost l-ekoinnovaturi se jfittex 
ukoll li jtejjeb id-disseminazzjoni tal-
għarfien u jorbot b'mod aħjar il-provvista 
mad-domanda.

komportamentali, kummerċjali u ta' 
politika, u t-tisħiħ tal-parteċipazzjoni tas-
soċjetà ċivili. Dan se jsostni ekonomija 
iktar ċirkolari, filwaqt li jitnaqqsu l-impatti 
ambjentali u jitqiesu l-effetti ta' reazzjoni 
fuq l-ambjent. Dan se jinkludi mudelli 
kummerċjali, simbjożi industrijali, sistemi 
ta' servizz tal-prodott, disinn tal-prodott, 
approċċi taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ u ta' minn 
nieqa sa nieqa. L-għan se ikun it-titjib tal-
effiċjenza fl-użu ta' riżorsi billi jitnaqqsu, 
f'termini assoluti, il-fatturi ta' produzzjoni, 
skart u r-rilaxx ta' sustanzi ta' ħsara tul il-
katina ta' valur u jitrawwem l-użu mill-
ġdid, reċiklaġġ u s-sostituzzjoni tar-riżorsi. 
Se tingħata attenzjoni lill-iffaċilitar tat-
tranżizzjoni mir-riċerka għas-suq, bl-
involviment tal-industrija u notevolment l-
SMEs, mill-iżvilupp ta' prototipi għall-
introduzzjoni fis-suq bi prezzijiet 
kompetittivi u r-replikazzjoni. In-
netwerking fost l-ekoinnovaturi se jfittex 
ukoll li jtejjeb id-disseminazzjoni tal-
għarfien u jorbot b'mod aħjar il-provvista 
mad-domanda.

Or. it

Emenda 876
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-osservazzjoni ambjentali komprensiva u 
s-sistemi ta' informazzjoni huma essenzjali 
sabiex jiżguraw il-forniment tad-dejta u 
informazzjoni fit-tul meħtieġa sabiex tiġi 
indirizzata din l-isfida. Dawn is-sistemi se 
jintużaw sabiex tiġi ivvalutata u mbassra l-
kondizzjoni, status u xejriet tal-klima, 
riżorsi naturali inkluża l-materja prima, 
ekosistemi u servizzi tal-ekosistema, kif 
ukoll sabiex jevalwaw politiki u alternattivi 

L-osservazzjoni ambjentali komprensiva u 
s-sistemi ta' informazzjoni huma essenzjali 
sabiex jiżguraw il-forniment tad-data u 
informazzjoni fit-tul meħtieġa sabiex tiġi 
indirizzata din l-isfida. Dawn is-sistemi se 
jintużaw sabiex tiġi ivvalutata u mbassra l-
kondizzjoni, status u xejriet tal-klima, 
riżorsi naturali inkluża l-materja prima, 
ekosistemi u servizzi tal-ekosistema, kif 
ukoll sabiex jevalwaw politiki u alternattivi 
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ta' livell baxxi ta' karbonju u ta' 
mitigazzjoni u adattament klimatiċi fost is-
setturi kollha tal-ekonomija. L-
informazzjoni u l-għarfien minn dawn is-
sistemi se jintużaw sabiex jistimulaw l-użu 
intelliġenti tar-riżorsi strateġiċi; sabiex 
jappoġġaw l-iżvilupp tal-politiki bbażati 
fuq l-evidenza; sabiex irawwmu is-servizzi 
ambjentali u klimatiċi ġodda; u sabiex 
jiżviluppaw opportunitajiet ġodda fis-swieq 
globali.

ta' livell baxxi ta' karbonju u ta' 
mitigazzjoni u adattament klimatiċi fost is-
setturi kollha tal-ekonomija. L-
informazzjoni u l-għarfien minn dawn is-
sistemi se jintużaw sabiex jistimulaw l-użu
intelliġenti tar-riżorsi strateġiċi; sabiex 
jappoġġaw l-iżvilupp tal-politiki bbażati 
fuq l-evidenza; sabiex irawwmu is-servizzi 
ambjentali u klimatiċi ġodda; sabiex 
jappoġġaw teknoloġiji diġitali għall-
monitoraġġ, is-segwitu u l-ġestjoni tar-
riżorsi tal-ilma permezz tas-satellita; u 
sabiex jiżviluppaw opportunitajiet ġodda 
fis-swieq globali.

Or. en

Emenda 877
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 5 – punt 5.5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.5.a. Żvilupp tal-innovazzjoni fl-
effiċjenza fir-riżorsi u fir-riċiklaġġ
L-objettiv huwa l-promozzjoni tar-riċerka 
u l-innovazzjoni fil-qasam tal-effiċjenza 
fir-riżorsi b'attenzjoni partikolari għar-
riċiklaġġ u għall-użu mill-ġdid ta' prodotti 
u materjali tal-iskart. Dan jista' 
jitrawwem permezz tal-ħolqien ta' ċentri 
għat-teknoloġiji tal-innovazzjoni għas-
sostenn tal-estrazzjoni, ir-riċiklaġġ, l-użu 
mill-ġdid ta' materjali u permezz ta' 
kooperazzjoni reġjonali aktar imsaħħa 
dwar il-metodi u l-proċessi ta' ġestjoni tal-
iskart.

Or. en
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Emenda 878
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri 6. Fehim tas-soċjetajiet Ewropej u tibdil 
tas-soċjetà

Or. en

Emenda 879
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u siguri 6. Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u
riflessivi

Or. en

Emenda 880
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'dan il-kuntest, l-objettiv huwa li tikber l-
inklużjoni soċjali, ekonomika u politika, d-
drittijiet tal-bniedem, l-inklużività diġitali, 
l-ugwaljanza, is-solidarjetà u d-dinamiċi 
interkulturali permezz tal-appoġġ għar-
riċerka interdixxiplinarja, indikaturi, 
avvanzi teknoloġiċi, soluzzjonijiet
organizzazzjonali u forom ġodda ta' 
kollaborazzjoni u kokreazzjoni. Ir-riċerka u 

F'dan il-kuntest, l-objettiv huwa li tikber l-
inklużjoni soċjali, ekonomika u politika, d-
drittijiet tal-bniedem, l-inklużività diġitali, 
l-ugwaljanza, is-solidarjetà u d-dinamiċi 
interkulturali permezz tal-appoġġ għar-
riċerka interdixxiplinari, indikaturi, 
avvanzi teknoloġiċi, soluzzjonijiet
organizzattivi u forom ġodda ta' 
kollaborazzjoni u kokreazzjoni. Ir-riċerka u 
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attivitajiet oħra għandhom jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020, kif ukoll politiki barranin oħra 
rilevanti tal-Unjoni. Ir-riċerka umanistika
jista' jkollha rwol importanti f'dan il-
kuntest. L-ispeċifikazzjoni, il-monitoraġġ u 
l-valutazzjoni tal-objettivi tal-istrateġiji u l-
politiki Ewropej se jesġiu riċerka ffukata 
fuq sistemi ta' informazzjoni statistika ta' 
kwalità għolja, u l-iżvilupp ta' sistemi u 
strumenti adattati li jippermettu lil dawk li 
jfasslu l-politika li jivvalutaw l-impatt u l-
effettività ta' miżuri previsti, 
partikolarment dawk favur l-inklużjoni 
soċjali.

attivitajiet oħra għandhom jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020, kif ukoll politiki barranin oħra 
rilevanti tal-Unjoni. Ir-riċerka umanistika, 
bħax-xjenza politika u soċjali, tiżvolġi
rwol importanti f'dan il-kuntest. L-
ispeċifikazzjoni, il-monitoraġġ u l-
valutazzjoni tal-objettivi tal-istrateġiji u l-
politiki Ewropej se jesiġu riċerka ffukata 
fuq sistemi ta' informazzjoni statistika ta' 
kwalità għolja, metodi u kunċetti 
kwalitattivi u l-iżvilupp ta' sistemi u 
strumenti adattati li jippermettu lil dawk li 
jfasslu l-politika li jivvalutaw l-impatt u l-
effettività ta' miżuri previsti, 
partikolarment dawk favur l-inklużjoni 
soċjali għajr id-drittijiet tal-bniedem, il-
paċi u l-istabbiltà internazzjonali.

Or. en

Emenda 881
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'dan il-kuntest, l-objettiv huwa li tikber l-
inklużjoni soċjali, ekonomika u politika, d-
drittijiet tal-bniedem, l-inklużività diġitali, 
l-ugwaljanza, is-solidarjetà u d-dinamiċi 
interkulturali permezz tal-appoġġ għar-
riċerka interdixxiplinarja, indikaturi, 
avvanzi teknoloġiċi, soluzzjonijiet
organizzazzjonali u forom ġodda ta' 
kollaborazzjoni u kokreazzjoni. Ir-riċerka u 
attivitajiet oħra għandhom jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020, kif ukoll politiki barranin oħra 
rilevanti tal-Unjoni. Ir-riċerka umanistika
jista' jkollha rwol importanti f'dan il-
kuntest. L-ispeċifikazzjoni, il-monitoraġġ u 
l-valutazzjoni tal-objettivi tal-istrateġiji u l-

F'dan il-kuntest, l-objettiv huwa li tikber l-
inklużjoni soċjali, ekonomika u politika, d-
drittijiet tal-bniedem, l-inklużività diġitali, 
l-ugwaljanza, is-solidarjetà u d-dinamiċi 
interkulturali permezz tal-appoġġ għar-
riċerka interdixxiplinari, indikaturi, 
avvanzi teknoloġiċi, soluzzjonijiet
organizzattivi u forom ġodda ta' 
kollaborazzjoni u kokreazzjoni. Ir-riċerka u 
attivitajiet oħra għandhom jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020, kif ukoll politiki barranin oħra 
rilevanti tal-Unjoni. Ix-xjenzi soċjali u r-
riċerka umanistika se jiżvolġu rwol 
importanti f'dan il-kuntest. L-
ispeċifikazzjoni, il-monitoraġġ u l-
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politiki Ewropej se jesġiu riċerka ffukata 
fuq sistemi ta' informazzjoni statistika ta' 
kwalità għolja, u l-iżvilupp ta' sistemi u 
strumenti adattati li jippermettu lil dawk li 
jfasslu l-politika li jivvalutaw l-impatt u l-
effettività ta' miżuri previsti, 
partikolarment dawk favur l-inklużjoni 
soċjali.

valutazzjoni tal-objettivi tal-istrateġiji u l-
politiki Ewropej se jesiġu riċerka ffukata 
fuq sistemi ta' informazzjoni statistika ta' 
kwalità għolja, u l-iżvilupp ta' sistemi u 
strumenti adattati li jippermettu lil dawk li 
jfasslu l-politika li jivvalutaw l-impatt u l-
effettività ta' miżuri previsti, 
partikolarment dawk favur l-inklużjoni 
soċjali.

Or. en

Emenda 882
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'dan il-kuntest, l-objettiv huwa li tikber l-
inklużjoni soċjali, ekonomika u politika, d-
drittijiet tal-bniedem, l-inklużività diġitali, 
l-ugwaljanza, is-solidarjetà u d-dinamiċi 
interkulturali permezz tal-appoġġ għar-
riċerka interdixxiplinarja, indikaturi, 
avvanzi teknoloġiċi, soluzzjonijiet
organizzazzjonali u forom ġodda ta' 
kollaborazzjoni u kokreazzjoni. Ir-riċerka u 
attivitajiet oħra għandhom jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020, kif ukoll politiki barranin oħra 
rilevanti tal-Unjoni. Ir-riċerka umanistika 
jista' jkollha rwol importanti f'dan il-
kuntest. L-ispeċifikazzjoni, il-monitoraġġ u 
l-valutazzjoni tal-objettivi tal-istrateġiji u l-
politiki Ewropej se jesġiu riċerka ffukata 
fuq sistemi ta' informazzjoni statistika ta' 
kwalità għolja, u l-iżvilupp ta' sistemi u 
strumenti adattati li jippermettu lil dawk li 
jfasslu l-politika li jivvalutaw l-impatt u l-
effettività ta' miżuri previsti, 
partikolarment dawk favur l-inklużjoni 
soċjali.

F'dan il-kuntest, l-objettiv huwa li tikber l-
inklużjoni soċjali, ekonomika u politika, d-
drittijiet tal-bniedem, l-inklużività diġitali, 
l-ugwaljanza, is-solidarjetà u d-dinamiċi 
interkulturali permezz tal-appoġġ għar-
riċerka interdixxiplinari, indikaturi, 
avvanzi teknoloġiċi, soluzzjonijiet
organizzattivi u forom ġodda ta' 
kollaborazzjoni u kokreazzjoni. Ir-riċerka 
dwar il-metodi ta' riċerka miftuħa 
għandha tippermetti wkoll li tagħti enfasi 
lill-valur miżjud kemm mil-lat tal-
effikaċja f'termini ta' innovazzjoni u ta' 
invenzjoni, kif ukoll f'termini ta' 
massimizzazzjoni tal-parteċipazzjoni ta' 
firxa wiesgħa ta' atturi fi sforz għall-
innovazzjoni. Ir-riċerka u attivitajiet oħra 
għandhom jappoġġaw l-implimentazzjoni 
tal-istrateġija Ewropa 2020, kif ukoll 
politiki barranin oħra rilevanti tal-Unjoni. 
Ir-riċerka umanistika jista' jkollha rwol
importanti f'dan il-kuntest. L-
ispeċifikazzjoni, il-monitoraġġ u l-
valutazzjoni tal-objettivi tal-istrateġiji u l-
politiki Ewropej se jesiġu riċerka ffukata 
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fuq sistemi ta' informazzjoni statistika ta' 
kwalità għolja, u l-iżvilupp ta' sistemi u 
strumenti adattati li jippermettu lil dawk li 
jfasslu l-politika li jivvalutaw l-impatt u l-
effettività ta' miżuri previsti, 
partikolarment dawk favur l-inklużjoni 
soċjali.

Or. fr

Emenda 883
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'dan il-kuntest, l-objettiv huwa li tikber l-
inklużjoni soċjali, ekonomika u politika, d-
drittijiet tal-bniedem, l-inklużività diġitali, 
l-ugwaljanza, is-solidarjetà u d-dinamiċi 
interkulturali permezz tal-appoġġ għar-
riċerka interdixxiplinari, indikaturi, 
avvanzi teknoloġiċi, soluzzjonijiet
organizzattivi u forom ġodda ta' 
kollaborazzjoni u kokreazzjoni. Ir-riċerka u 
attivitajiet oħra għandhom jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020, kif ukoll politiki barranin oħra 
rilevanti tal-Unjoni. Ir-riċerka umanistika 
jista' jkollha rwol importanti f'dan il-
kuntest. L-ispeċifikazzjoni, il-monitoraġġ u 
l-valutazzjoni tal-objettivi tal-istrateġiji u l-
politiki Ewropej se jesġiu riċerka ffukata 
fuq sistemi ta' informazzjoni statistika ta' 
kwalità għolja, u l-iżvilupp ta' sistemi u 
strumenti adattati li jippermettu lil dawk li 
jfasslu l-politika li jivvalutaw l-impatt u l-
effettività ta' miżuri previsti, 
partikolarment dawk favur l-inklużjoni 
soċjali.

F'dan il-kuntest, l-objettiv huwa li tikber l-
inklużjoni soċjali, ekonomika u politika, d-
drittijiet tal-bniedem, l-inklużività diġitali, 
l-ugwaljanza, is-solidarjetà u d-dinamiċi 
interkulturali permezz tal-appoġġ għar-
riċerka interdixxiplinari, indikaturi, 
avvanzi teknoloġiċi, soluzzjonijiet 
organizzattivi u forom ġodda ta' 
kollaborazzjoni u kokreazzjoni. Ir-riċerka u 
attivitajiet oħra għandhom jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020, kif ukoll politiki barranin oħra 
rilevanti tal-Unjoni. Ix-xjenzi soċjali u r-
riċerka umanistika jista' jkollha rwol 
importanti f'dan il-kuntest. L-
ispeċifikazzjoni, il-monitoraġġ u l-
valutazzjoni tal-objettivi tal-istrateġiji u l-
politiki Ewropej se jesiġu riċerka ffukata 
fuq sistemi ta' informazzjoni statistika ta' 
kwalità għolja, u l-iżvilupp ta' sistemi u 
strumenti adattati li jippermettu lil dawk li 
jfasslu l-politika li jivvalutaw l-impatt u l-
effettività ta' miżuri previsti, 
partikolarment dawk favur l-inklużjoni 
soċjali.

Or. en
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Emenda 884
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'dan il-kuntest, l-objettiv huwa li tikber l-
inklużjoni soċjali, ekonomika u politika, d-
drittijiet tal-bniedem, l-inklużività diġitali, 
l-ugwaljanza, is-solidarjetà u d-dinamiċi 
interkulturali permezz tal-appoġġ għar-
riċerka interdixxiplinarja, indikaturi, 
avvanzi teknoloġiċi, soluzzjonijiet 
organizzazzjonali u forom ġodda ta' 
kollaborazzjoni u kokreazzjoni. Ir-riċerka u 
attivitajiet oħra għandhom jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020, kif ukoll politiki barranin oħra 
rilevanti tal-Unjoni. Ir-riċerka umanistika 
jista' jkollha rwol importanti f'dan il-
kuntest. L-ispeċifikazzjoni, il-monitoraġġ u 
l-valutazzjoni tal-objettivi tal-istrateġiji u l-
politiki Ewropej se jesġiu riċerka ffukata 
fuq sistemi ta' informazzjoni statistika ta' 
kwalità għolja, u l-iżvilupp ta' sistemi u 
strumenti adattati li jippermettu lil dawk li 
jfasslu l-politika li jivvalutaw l-impatt u l-
effettività ta' miżuri previsti, 
partikolarment dawk favur l-inklużjoni 
soċjali.

F'dan il-kuntest, l-objettiv huwa li tikber l-
inklużjoni soċjali, ekonomika u politika, d-
drittijiet tal-bniedem, l-inklużività diġitali, 
l-ugwaljanza, is-solidarjetà u d-dinamiċi 
interkulturali permezz tal-appoġġ għar-
riċerka interdixxiplinari, indikaturi, 
avvanzi teknoloġiċi, soluzzjonijiet 
organizzattivi u forom ġodda ta' 
kollaborazzjoni u kokreazzjoni. Ir-riċerka u 
attivitajiet oħra għandhom jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020, kif ukoll politiki barranin oħra 
rilevanti tal-Unjoni. Ix-xjenza soċjali u r-
riċerka umanistika jiżvolġu rwol 
importanti f'dan il-kuntest. L-
ispeċifikazzjoni, il-monitoraġġ u l-
valutazzjoni tal-objettivi tal-istrateġiji u l-
politiki Ewropej se jesiġu riċerka ffukata 
fuq sistemi ta' informazzjoni statistika ta' 
kwalità għolja, u l-iżvilupp ta' sistemi u 
strumenti adattati li jippermettu lil dawk li 
jfasslu l-politika li jivvalutaw l-impatt u l-
effettività ta' miżuri previsti, 
partikolarment dawk favur l-inklużjoni 
soċjali.

Or. en

Emenda 885
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 2



PE492.826v02-00 92/170 AM\909647MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'dan il-kuntest, l-objettiv huwa li tikber l-
inklużjoni soċjali, ekonomika u politika, d-
drittijiet tal-bniedem, l-inklużività diġitali, 
l-ugwaljanza, is-solidarjetà u d-dinamiċi 
interkulturali permezz tal-appoġġ għar-
riċerka interdixxiplinarja, indikaturi, 
avvanzi teknoloġiċi, soluzzjonijiet 
organizzazzjonali u forom ġodda ta' 
kollaborazzjoni u kokreazzjoni. Ir-riċerka u 
attivitajiet oħra għandhom jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020, kif ukoll politiki barranin oħra 
rilevanti tal-Unjoni. Ir-riċerka umanistika 
jista' jkollha rwol importanti f'dan il-
kuntest. L-ispeċifikazzjoni, il-monitoraġġ u 
l-valutazzjoni tal-objettivi tal-istrateġiji u l-
politiki Ewropej se jesġiu riċerka ffukata 
fuq sistemi ta' informazzjoni statistika ta' 
kwalità għolja, u l-iżvilupp ta' sistemi u 
strumenti adattati li jippermettu lil dawk li 
jfasslu l-politika li jivvalutaw l-impatt u l-
effettività ta' miżuri previsti, 
partikolarment dawk favur l-inklużjoni 
soċjali.

F’dan il-kuntest, l-objettiv huwa li tikber l-
inklużjoni soċjali, ekonomika u politika, 
jiġi miġġieled il-faqar, jitjiebu d-drittijiet 
tal-bniedem, l-inklużività diġitali, l-
ugwaljanza, is-solidarjetà u d-dinamiċi 
interkulturali permezz tal-appoġġ għar-
riċerka interdixxiplinari, indikaturi tal-
iżvilupp, avvanzi teknoloġiċi, soluzzjonijiet 
organizzattivi u forom ġodda ta' 
kollaborazzjoni u kokreazzjoni. Ir-riċerka u 
attivitajiet oħra għandhom jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020, kif ukoll politiki barranin oħra 
rilevanti tal-Unjoni. Ir-riċerka umanistika 
jista' jkollha rwol importanti f'dan il-
kuntest. L-ispeċifikazzjoni, il-monitoraġġ u 
l-valutazzjoni tal-objettivi tal-istrateġiji u l-
politiki Ewropej se jesiġu riċerka ffukata 
fuq sistemi ta' informazzjoni statistika ta' 
kwalità għolja, u l-iżvilupp ta' sistemi u 
strumenti adattati li jippermettu lil dawk li 
jfasslu l-politika li jivvalutaw l-impatt u l-
effettività ta' miżuri previsti, 
partikolarment dawk favur l-inklużjoni 
soċjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet ta' kjarfika

Emenda 886
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'dan il-kuntest, l-objettiv huwa li tikber l-
inklużjoni soċjali, ekonomika u politika, d-
drittijiet tal-bniedem, l-inklużività diġitali, 

F'dan il-kuntest, l-objettiv huwa li tikber l-
inklużjoni soċjali, ekonomika, ċivika u 
politika, d-drittijiet tal-bniedem, l-
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l-ugwaljanza, is-solidarjetà u d-dinamiċi 
interkulturali permezz tal-appoġġ għar-
riċerka interdixxiplinarja, indikaturi, 
avvanzi teknoloġiċi, soluzzjonijiet 
organizzazzjonali u forom ġodda ta' 
kollaborazzjoni u kokreazzjoni. Ir-riċerka u 
attivitajiet oħra għandhom jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020, kif ukoll politiki barranin oħra 
rilevanti tal-Unjoni. Ir-riċerka umanistika 
jista' jkollha rwol importanti f'dan il-
kuntest. L-ispeċifikazzjoni, il-monitoraġġ u 
l-valutazzjoni tal-objettivi tal-istrateġiji u l-
politiki Ewropej se jesġiu riċerka ffukata 
fuq sistemi ta' informazzjoni statistika ta' 
kwalità għolja, u l-iżvilupp ta' sistemi u 
strumenti adattati li jippermettu lil dawk li 
jfasslu l-politika li jivvalutaw l-impatt u l-
effettività ta' miżuri previsti, 
partikolarment dawk favur l-inklużjoni 
soċjali.

inklużività diġitali u edukattiva, l-
ugwaljanza, is-solidarjetà u d-dinamiċi 
interkulturali permezz tal-appoġġ għar-
riċerka interdixxiplinari, indikaturi, 
avvanzi teknoloġiċi, soluzzjonijiet 
organizzattivi u forom ġodda ta' 
kollaborazzjoni u kokreazzjoni. Ir-riċerka u 
attivitajiet oħra għandhom jappoġġaw l-
implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 
2020, kif ukoll politiki barranin oħra 
rilevanti tal-Unjoni. Ir-riċerka umanistika 
tiżvolġi rwol importanti f'dan il-kuntest. L-
ispeċifikazzjoni, il-monitoraġġ u l-
valutazzjoni tal-objettivi tal-istrateġiji u l-
politiki Ewropej se jesiġu riċerka ffukata 
fuq sistemi ta' informazzjoni statistika ta' 
kwalità għolja u fuq metodi ta' analiżi 
kwalitattiva, u l-iżvilupp ta' sistemi u 
strumenti adattati li jippermettu lil dawk li 
jfasslu l-politika li jivvalutaw l-impatt u l-
effettività ta' miżuri previsti, 
partikolarment dawk favur l-inklużjoni 
soċjali.

Or. en

Emenda 887
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa importanti li x-Xjenzi Soċjali u 
Umanistiċi jiddaħħlu bħala sfida 
indipendenti b'tal-anqas baġit sinifikanti, 
bħal fil-programm finanzjarju preċedenti. 
L-Unjoni Ewropea għaddejja minn sfida 
politika, ekonomika u soċjali importanti li 
teħtieġ tingħeleb bl-ogħla responsabbiltà 
u rigorożità. Jekk l-isfida ewlenija għall-
Ewropa hija "li s-sistema finanzjarja u 
ekonomika tiġi stabbilizzata f'qasir żmien 
filwaqt li jittieħdu wkoll miżuri biex 
jinħolqu l-opportunitajiet ekonomiċi ta' 
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għada", din għandha tiġi ttrattata bħala 
sfida li tindirizza kwistjonijiet importanti 
bħall-edukazzjoni, l-impjiegi, iż-żgħażagħ 
eċċ., li jistħoqqilhom għarfien speċjalizzat 
fil-qasam tax-Xjenzi Soċjali u Umanistiċi 
f'livell Ewropew. Għandha barra minn 
hekk issostni s-soċjetajiet kreattivi biex 
tippromwovi r-riċerka u l-innovazzjoni 
tal-industriji u żżid il-valur tal-patrimonju 
storiku u kulturali billi t-taħriġ u r-
riċerka f'dixxiplini marbuta mal-kultura 
u mal-kreattività se jfornu kapaċitajiet li 
jsostnu ekonomija bbażata fuq l-għarfien, 
b'hekk tagħti kontribut ta' valur.

Or. en

Emenda 888
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.1.1. Promozzjoni ta' tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv

6.1.1. Promozzjoni ta' tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv fid-dawl tad-
diversità ekonomika u soċjali Ewropea u 
d-dinamika tagħha tat-tibdil

Or. en

Emenda 889
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Pilar del Castillo Vera

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isfidi kbar tas-soċjetà mhumiex astratti, 
għandhom dimensjoni territorjali. Barra 
minn hekk, fid-dawl tal-importanza tal-
kwistjoni problematika urbana f'termini 
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ta' kreattività, innovazzjoni, aspetti 
soċjali, ekonomiċi, kulturali u ambjentali, 
hija neċessarja kunsiderazzjoni speċifika.

Or. en

Emenda 890
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.1.2. Bini ta' soċjetatjiet reżiljenti u 
inklużivi fl-Ewropa

6.1.2. Bini ta' soċjetatjiet reżiljenti u 
inklużivi fl-Ewropa billi tissaħħaħ il-bażi 
tal-għarfien fl-oqsma bħall-inugwaljanzi, 
it-tibdil demografiku u fil-familja, il-
mobbiltà, l-edukazzjoni, il-politiki soċjali 
kif ukoll iċ-ċittadinanza

Or. en

Emenda 891
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fehim tat-trasformazzjonijiet soċjali 
ġewwa l-Ewropa jesiġu l-analiżi ta' prattiki 
demokratiċi u aspettattivi li qed jinbidlu, 
kif ukoll l-evoluzzjoni storika tal-
identitajiet, id-diversità, it-territorji, ir-
reliġjonijiet, il-kulturi u l-valuri. Dan 
jinkludi fehim tajjeb tal-istorja tal-
integrazzjoni Ewropea. Mibarra dan, fehim 
tad-diffikultajiet u opportunitajiet li 
jirriżultaw mill-adozzjoni tal-ICT, kemm 
fuq livelli individwali kif ukoll dawk 
kollettivi, huwa importanti sabiex jinfetħu 
toroq ġodda ta' innovazzjoni inklużiva. 

Il-fehim tat-trasformazzjonijiet soċjali, 
politiċi u kulturali ġewwa l-Ewropa jesiġu 
l-analiżi ta' prattiki demokratiċi u 
aspettattivi li qed jinbidlu, kif ukoll l-
evoluzzjoni storika tal-identitajiet, id-
diversità, it-territorji, ir-reliġjonijiet, il-
kulturi u l-valuri. Dan jinkludi fehim tajjeb 
tal-istorja tal-integrazzjoni Ewropea. 
Minbarra dan, fehim tad-diffikultajiet u 
opportunitajiet li jirriżultaw mill-adozzjoni 
tal-ICT, kemm fuq livelli individwali kif 
ukoll dawk kollettivi, huwa importanti 
sabiex jinfetħu toroq ġodda ta' 
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Huwa essenzjali li jiġu identifikati l-modi 
sabiex jiġu adattati u mtejba s-sistemi tal-
welfare, servizzi pubbliċi u dimensjoni usa' 
tas-sigurtà soċjali tal-politiki sabiex 
tinkiseb koeżjoni u tiġi promossa iktar 
ugwaljanza soċjali u ekonomika u 
solidarjetà interġenerazzjonali. Ir-riċerka se 
tanalizza kif is-soċjetajiet u politiki isiru 
aktar Ewropej fis-sens wiesa' permezz tal-
evoluzzjonijiet tal-identitajiet, kulturi u 
valuri, iċ-ċirkolazzjoni tal-ideat u twemmin 
u kombinazzjoni ta' prinċipji u prattiki ta' 
reċiproċità, komunalità u ugwaljanza. 
Għandu jiġi analizzat kif il-
popolazzjonijiet li huma vulnerabbli 
jistgħu jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà u 
fid-demokrazija, notevolament permezz 
tal-kisbiet ta' diversi ħiliet u l-protezzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem. Għaldaqstant, l-
analiżi ta' kif jirreaġixxu s-sistemi politiċi 
jew le għal tali evoluzzjonijiet soċjali u kif 
huma jevolvu għandha tkun ċentrali. Ir-
riċerka se tindirizza wkoll l-evoluzzjoni ta' 
sistemi ewlenin li jipprovdu forom 
sottostanti ta' rabtiet soċjali, bħall-familja, 
ix-xogħol, l-edukazzjoni u l-impjiegi u li 
jgħinu fil-ġlieda kontra il-faqar. Din 
għandha tqis l-importanza tal-mitigazzjoni 
u d-demografija fl-iżvilupp futur tal-poltiki 
Ewropej

innovazzjoni inklużiva. Huwa essenzjali li 
jiġu identifikati l-modi sabiex jiġu adattati 
u mtejba s-sistemi tal-welfare, servizzi 
pubbliċi u dimensjoni usa' tas-sigurtà 
soċjali tal-politiki sabiex tinkiseb koeżjoni 
u tiġi promossa iktar ugwaljanza soċjali u 
ekonomika u solidarjetà 
interġenerazzjonali. Ir-riċerka se tanalizza 
kif is-soċjetajiet u politiki isiru aktar 
Ewropej fis-sens wiesa' permezz tal-
evoluzzjonijiet tal-identitajiet, kulturi u 
valuri, iċ-ċirkolazzjoni tal-ideat u twemmin 
u kombinazzjoni ta' prinċipji u prattiki ta' 
reċiproċità, komunalità u ugwaljanza. 
Għandu jiġi analizzat kif il-
popolazzjonijiet li huma vulnerabbli 
jistgħu jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà u 
fid-demokrazija, notevolament permezz 
tal-kisbiet ta' diversi ħiliet u l-protezzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem. Għaldaqstant, l-
analiżi ta' kif jirreaġixxu s-sistemi politiċi 
jew le għal tali evoluzzjonijiet soċjali u kif 
huma jevolvu għandha tkun ċentrali. Ir-
riċerka se tindirizza wkoll l-evoluzzjoni ta' 
sistemi ewlenin li jipprovdu forom 
sottostanti ta' rabtiet soċjali, bħall-familja, 
ix-xogħol, l-edukazzjoni u l-impjiegi u li 
jgħinu fil-ġlieda kontra il-faqar. Din 
għandha tqis l-importanza tal-mitigazzjoni 
u d-demografija fl-iżvilupp futur tal-poltiki 
Ewropej.

Or. fr

Emenda 892
Henri Weber

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fehim tat-trasformazzjonijiet soċjali 
ġewwa l-Ewropa jesiġu l-analiżi ta' prattiki 
demokratiċi u aspettattivi li qed jinbidlu, 
kif ukoll l-evoluzzjoni storika tal-

Il-fehim tat-trasformazzjonijiet soċjali 
ġewwa l-Ewropa jesiġu l-analiżi ta' prattiki 
demokratiċi u aspettattivi li qed jinbidlu, 
kif ukoll l-evoluzzjoni storika tal-
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identitajiet, id-diversità, it-territorji, ir-
reliġjonijiet, il-kulturi u l-valuri. Dan 
jinkludi fehim tajjeb tal-istorja tal-
integrazzjoni Ewropea. Mibarra dan, fehim 
tad-diffikultajiet u opportunitajiet li 
jirriżultaw mill-adozzjoni tal-ICT, kemm 
fuq livelli individwali kif ukoll dawk 
kollettivi, huwa importanti sabiex jinfetħu 
toroq ġodda ta' innovazzjoni inklużiva. 
Huwa essenzjali li jiġu identifikati l-modi 
sabiex jiġu adattati u mtejba s-sistemi tal-
welfare, servizzi pubbliċi u dimensjoni usa' 
tas-sigurtà soċjali tal-politiki sabiex 
tinkiseb koeżjoni u tiġi promossa iktar 
ugwaljanza soċjali u ekonomika u 
solidarjetà interġenerazzjonali. Ir-riċerka se 
tanalizza kif is-soċjetajiet u politiki isiru 
aktar Ewropej fis-sens wiesa' permezz tal-
evoluzzjonijiet tal-identitajiet, kulturi u 
valuri, iċ-ċirkolazzjoni tal-ideat u twemmin 
u kombinazzjoni ta' prinċipji u prattiki ta' 
reċiproċità, komunalità u ugwaljanza. 
Għandu jiġi analizzat kif il-
popolazzjonijiet li huma vulnerabbli 
jistgħu jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà u 
fid-demokrazija, notevolament permezz 
tal-kisbiet ta' diversi ħiliet u l-protezzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem. Għaldaqstant, l-
analiżi ta' kif jirreaġixxu s-sistemi politiċi 
jew le għal tali evoluzzjonijiet soċjali u kif 
huma jevolvu għandha tkun ċentrali. Ir-
riċerka se tindirizza wkoll l-evoluzzjoni ta' 
sistemi ewlenin li jipprovdu forom 
sottostanti ta' rabtiet soċjali, bħall-familja, 
ix-xogħol, l-edukazzjoni u l-impjiegi u li 
jgħinu fil-ġlieda kontra il-faqar. Din 
għandha tqis l-importanza tal-mitigazzjoni 
u d-demografija fl-iżvilupp futur tal-poltiki 
Ewropej

identitajiet, id-diversità, it-territorji, il-
lingwi, ir-reliġjonijiet, il-kulturi u l-valuri. 
Dan jinkludi fehim tajjeb tal-istorja tal-
integrazzjoni Ewropea. Minbarra dan, 
fehim tad-diffikultajiet u opportunitajiet li 
jirriżultaw mill-adozzjoni tal-ICT, kemm 
fuq livelli individwali kif ukoll dawk 
kollettivi, huwa importanti sabiex jinfetħu 
toroq ġodda ta' innovazzjoni inklużiva. 
Huwa essenzjali li jiġu identifikati l-modi 
sabiex jiġu adattati u mtejba s-sistemi tal-
welfare, servizzi pubbliċi u dimensjoni usa' 
tas-sigurtà soċjali tal-politiki sabiex 
tinkiseb koeżjoni u tiġi promossa iktar 
ugwaljanza soċjali u ekonomika u 
solidarjetà interġenerazzjonali. Ir-riċerka se 
tanalizza kif is-soċjetajiet u politiki isiru 
aktar Ewropej fis-sens wiesa' permezz tal-
evoluzzjonijiet tal-identitajiet, kulturi u 
valuri, id-diversità lingwistika, l-iżvilupp 
tal-multilingwiżmu, iċ-ċirkolazzjoni tal-
ideat u twemmin u kombinazzjoni ta' 
prinċipji u prattiki ta' reċiproċità, 
komunalità u ugwaljanza. Għandu jiġi 
analizzat kif il-popolazzjonijiet li huma 
vulnerabbli jistgħu jipparteċipaw bis-sħiħ 
fis-soċjetà u fid-demokrazija, notevolament 
permezz tal-kisbiet ta' diversi ħiliet, 
partikolarment dawk lingwistiċi, u l-
protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem. 
Għaldaqstant, l-analiżi ta' kif jirreaġixxu s-
sistemi politiċi jew le għal tali 
evoluzzjonijiet soċjali u kif huma jevolvu 
għandha tkun ċentrali. Ir-riċerka se 
tindirizza wkoll l-evoluzzjoni ta' sistemi 
ewlenin li jipprovdu forom sottostanti ta' 
rabtiet soċjali, bħall-familja, ix-xogħol, l-
edukazzjoni u l-impjiegi u li jgħinu fil-
ġlieda kontra il-faqar. Din għandha tqis l-
importanza tal-mitigazzjoni u d-
demografija fl-iżvilupp futur tal-poltiki 
Ewropej.

Or. fr
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Emenda 893
Marisa Matias

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fehim tat-trasformazzjonijiet soċjali 
ġewwa l-Ewropa jesiġu l-analiżi ta' prattiki 
demokratiċi u aspettattivi li qed jinbidlu, 
kif ukoll l-evoluzzjoni storika tal-
identitajiet, id-diversità, it-territorji, ir-
reliġjonijiet, il-kulturi u l-valuri. Dan 
jinkludi fehim tajjeb tal-istorja tal-
integrazzjoni Ewropea. Mibarra dan, fehim 
tad-diffikultajiet u opportunitajiet li 
jirriżultaw mill-adozzjoni tal-ICT, kemm 
fuq livelli individwali kif ukoll dawk 
kollettivi, huwa importanti sabiex jinfetħu 
toroq ġodda ta' innovazzjoni inklużiva. 
Huwa essenzjali li jiġu identifikati l-modi 
sabiex jiġu adattati u mtejba s-sistemi tal-
welfare, servizzi pubbliċi u dimensjoni usa' 
tas-sigurtà soċjali tal-politiki sabiex 
tinkiseb koeżjoni u tiġi promossa iktar 
ugwaljanza soċjali u ekonomika u 
solidarjetà interġenerazzjonali. Ir-riċerka se 
tanalizza kif is-soċjetajiet u politiki isiru 
aktar Ewropej fis-sens wiesa' permezz tal-
evoluzzjonijiet tal-identitajiet, kulturi u 
valuri, iċ-ċirkolazzjoni tal-ideat u twemmin 
u kombinazzjoni ta' prinċipji u prattiki ta' 
reċiproċità, komunalità u ugwaljanza. 
Għandu jiġi analizzat kif il-
popolazzjonijiet li huma vulnerabbli 
jistgħu jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà u 
fid-demokrazija, notevolament permezz 
tal-kisbiet ta' diversi ħiliet u l-protezzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem. Għaldaqstant, l-
analiżi ta' kif jirreaġixxu s-sistemi politiċi 
jew le għal tali evoluzzjonijiet soċjali u kif 
huma jevolvu għandha tkun ċentrali. Ir-
riċerka se tindirizza wkoll l-evoluzzjoni ta' 
sistemi ewlenin li jipprovdu forom 
sottostanti ta' rabtiet soċjali, bħall-familja, 
ix-xogħol, l-edukazzjoni u l-impjiegi u li 
jgħinu fil-ġlieda kontra il-faqar. Din 

Il-fehim tat-trasformazzjonijiet soċjali 
ġewwa l-Ewropa jesiġu l-analiżi ta' prattiki 
demokratiċi u aspettattivi li qed jinbidlu, 
kif ukoll l-evoluzzjoni storika tal-
identitajiet, id-diversità, it-territorji, ir-
reliġjonijiet, il-kulturi u l-valuri. Dan 
jinkludi fehim tajjeb tal-istorja tal-
integrazzjoni Ewropea. Minbarra dan, 
fehim tad-diffikultajiet u opportunitajiet li 
jirriżultaw mill-adozzjoni tal-ICT, kemm 
fuq livelli individwali kif ukoll dawk 
kollettivi, huwa importanti sabiex jinfetħu 
toroq ġodda ta' innovazzjoni inklużiva. 
Huwa essenzjali li jiġu identifikati l-modi 
sabiex jiġu adattati u mtejba s-sistemi tal-
welfare, servizzi pubbliċi u dimensjoni usa' 
tas-sigurtà soċjali tal-politiki sabiex 
tinkiseb koeżjoni u tiġi promossa iktar 
ugwaljanza soċjali u ekonomika u 
solidarjetà intra- u interġenerazzjonali. Ir-
riċerka se tanalizza kif is-soċjetajiet u 
politiki isiru aktar Ewropej fis-sens wiesa' 
permezz tal-evoluzzjonijiet tal-identitajiet, 
kulturi u valuri, iċ-ċirkolazzjoni tal-ideat u 
twemmin u kombinazzjoni ta' prinċipji u 
prattiki ta' reċiproċità, komunalità u 
ugwaljanza. Għandu jiġi analizzat kif il-
popolazzjonijiet li huma vulnerabbli 
jistgħu jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà u 
fid-demokrazija, notevolament permezz 
tal-kisbiet ta' diversi ħiliet u l-protezzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem. Għaldaqstant, l-
analiżi ta' kif jirreaġixxu s-sistemi politiċi 
jew le għal tali evoluzzjonijiet soċjali u kif 
huma jevolvu għandha tkun ċentrali. Ir-
riċerka se tindirizza wkoll l-evoluzzjoni ta' 
sistemi ewlenin li jipprovdu forom 
sottostanti ta' rabtiet soċjali, bħall-familja, 
ix-xogħol, l-edukazzjoni u l-impjiegi u li 
jgħinu fil-ġlieda kontra il-faqar. Din 
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għandha tqis l-importanza tal-mitigazzjoni 
u d-demografija fl-iżvilupp futur tal-poltiki 
Ewropej

għandha tqis l-importanza tal-mitigazzjoni 
u d-demografija fl-iżvilupp futur tal-poltiki 
Ewropej.

Or. en

Emenda 894
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fehim tat-trasformazzjonijiet soċjali 
ġewwa l-Ewropa jesiġu l-analiżi ta' prattiki 
demokratiċi u aspettattivi li qed jinbidlu, 
kif ukoll l-evoluzzjoni storika tal-
identitajiet, id-diversità, it-territorji, ir-
reliġjonijiet, il-kulturi u l-valuri. Dan 
jinkludi fehim tajjeb tal-istorja tal-
integrazzjoni Ewropea. Mibarra dan, fehim 
tad-diffikultajiet u opportunitajiet li 
jirriżultaw mill-adozzjoni tal-ICT, kemm 
fuq livelli individwali kif ukoll dawk 
kollettivi, huwa importanti sabiex jinfetħu 
toroq ġodda ta' innovazzjoni inklużiva. 
Huwa essenzjali li jiġu identifikati l-modi 
sabiex jiġu adattati u mtejba s-sistemi tal-
welfare, servizzi pubbliċi u dimensjoni usa' 
tas-sigurtà soċjali tal-politiki sabiex 
tinkiseb koeżjoni u tiġi promossa iktar 
ugwaljanza soċjali u ekonomika u 
solidarjetà interġenerazzjonali. Ir-riċerka se 
tanalizza kif is-soċjetajiet u politiki isiru 
aktar Ewropej fis-sens wiesa' permezz tal-
evoluzzjonijiet tal-identitajiet, kulturi u 
valuri, iċ-ċirkolazzjoni tal-ideat u twemmin 
u kombinazzjoni ta' prinċipji u prattiki ta' 
reċiproċità, komunalità u ugwaljanza. 
Għandu jiġi analizzat kif il-
popolazzjonijiet li huma vulnerabbli 
jistgħu jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà u 
fid-demokrazija, notevolament permezz 
tal-kisbiet ta' diversi ħiliet u l-protezzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem. Għaldaqstant, l-

Il-fehim tat-trasformazzjonijiet soċjali 
ġewwa l-Ewropa jesiġu l-analiżi ta' prattiki 
demokratiċi u ċiviċi u aspettattivi li qed 
jinbidlu, kif ukoll l-evoluzzjoni storika tal-
identitajiet, id-diversità, it-territorji, ir-
reliġjonijiet, il-lingwi, il-kulturi u l-valuri. 
Dan jinkludi fehim tajjeb tal-istorja tal-
Ewropa u tal-integrazzjoni Ewropea. 
Minbarra dan, fehim tad-diffikultajiet u 
opportunitajiet li jirriżultaw mill-adozzjoni 
tal-ICT, kemm fuq livelli individwali kif 
ukoll dawk kollettivi, huwa importanti 
sabiex jinfetħu toroq ġodda ta' 
innovazzjoni inklużiva. Huwa essenzjali li 
jiġu identifikati l-modi sabiex jiġu adattati 
u mtejba s-sistemi tal-welfare, il-fehim tal-
isfera pubblika, is-servizzi pubbliċi u d-
dimensjoni usa' tas-sigurtà soċjali tal-
politiki sabiex tinkiseb koeżjoni u tiġi 
promossa iktar ugwaljanza soċjali u 
ekonomika u solidarjetà 
interġenerazzjonali. Ir-riċerka se tanalizza 
kif is-soċjetajiet u politiki isiru aktar 
Ewropej fis-sens wiesa' permezz tal-
evoluzzjonijiet tal-identitajiet, kulturi u 
valuri, iċ-ċirkolazzjoni tal-ideat u twemmin 
u kombinazzjoni ta' prinċipji u prattiki ta' 
reċiproċità, komunalità u ugwaljanza. 
Għandu jiġi analizzat kif il-
popolazzjonijiet li huma vulnerabbli 
jistgħu jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà u 
fid-demokrazija, notevolament permezz 
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analiżi ta' kif jirreaġixxu s-sistemi politiċi 
jew le għal tali evoluzzjonijiet soċjali u kif 
huma jevolvu għandha tkun ċentrali. Ir-
riċerka se tindirizza wkoll l-evoluzzjoni ta' 
sistemi ewlenin li jipprovdu forom 
sottostanti ta' rabtiet soċjali, bħall-familja, 
ix-xogħol, l-edukazzjoni u l-impjiegi u li 
jgħinu fil-ġlieda kontra il-faqar. Din 
għandha tqis l-importanza tal-mitigazzjoni 
u d-demografija fl-iżvilupp futur tal-poltiki 
Ewropej

tal-kisbiet ta' diversi ħiliet u l-protezzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem. Għaldaqstant, l-
analiżi ta' kif jirreaġixxu s-sistemi politiċi 
jew le għal tali evoluzzjonijiet soċjali u kif 
huma jevolvu għandha tkun ċentrali. Ir-
riċerka se tindirizza wkoll l-evoluzzjoni ta' 
sistemi ewlenin li jipprovdu forom 
sottostanti ta' rabtiet soċjali, bħall-familja, 
ix-xogħol, l-edukazzjoni u l-impjiegi u li 
jgħinu fil-ġlieda kontra il-faqar. Din 
għandha tqis l-importanza tal-mitigazzjoni 
u d-demografija fl-iżvilupp futur tal-poltiki 
Ewropej.

Or. en

Emenda 895
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-fehim tat-trasformazzjonijiet soċjali 
ġewwa l-Ewropa jesiġu l-analiżi ta' prattiki 
demokratiċi u aspettattivi li qed jinbidlu, 
kif ukoll l-evoluzzjoni storika tal-
identitajiet, id-diversità, it-territorji, ir-
reliġjonijiet, il-kulturi u l-valuri. Dan 
jinkludi fehim tajjeb tal-istorja tal-
integrazzjoni Ewropea. Mibarra dan, fehim 
tad-diffikultajiet u opportunitajiet li 
jirriżultaw mill-adozzjoni tal-ICT, kemm 
fuq livelli individwali kif ukoll dawk 
kollettivi, huwa importanti sabiex jinfetħu 
toroq ġodda ta' innovazzjoni inklużiva. 
Huwa essenzjali li jiġu identifikati l-modi 
sabiex jiġu adattati u mtejba s-sistemi tal-
welfare, servizzi pubbliċi u dimensjoni usa' 
tas-sigurtà soċjali tal-politiki sabiex 
tinkiseb koeżjoni u tiġi promossa iktar 
ugwaljanza soċjali u ekonomika u 
solidarjetà interġenerazzjonali. Ir-riċerka se 
tanalizza kif is-soċjetajiet u politiki isiru 
aktar Ewropej fis-sens wiesa' permezz tal-

Il-fehim tat-trasformazzjonijiet soċjali 
ġewwa l-Ewropa jesiġu l-analiżi ta' prattiki 
demokratiċi u aspettattivi li qed jinbidlu, 
kif ukoll l-evoluzzjoni storika tal-
identitajiet, id-diversità, it-territorji, ir-
reliġjonijiet, il-kulturi u l-valuri. Dan 
jinkludi fehim tajjeb tal-istorja tal-
integrazzjoni Ewropea. Minbarra dan, 
fehim tad-diffikultajiet u opportunitajiet li 
jirriżultaw mill-adozzjoni tal-ICT, kemm 
fuq livelli individwali kif ukoll dawk 
kollettivi, huwa importanti sabiex jinfetħu 
toroq ġodda ta' innovazzjoni inklużiva. 
Huwa essenzjali li jiġu identifikati l-modi 
sabiex jiġu adattati u mtejba s-sistemi tal-
welfare, servizzi pubbliċi u dimensjoni usa' 
tas-sigurtà soċjali tal-politiki sabiex 
tinkiseb koeżjoni u tiġi promossa iktar 
ugwaljanza soċjali u ekonomika u 
solidarjetà interġenerazzjonali. Ir-riċerka se 
tanalizza kif is-soċjetajiet u politiki isiru 
aktar Ewropej fis-sens wiesa' permezz tal-
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evoluzzjonijiet tal-identitajiet, kulturi u 
valuri, iċ-ċirkolazzjoni tal-ideat u twemmin 
u kombinazzjoni ta' prinċipji u prattiki ta' 
reċiproċità, komunalità u ugwaljanza. 
Għandu jiġi analizzat kif il-
popolazzjonijiet li huma vulnerabbli 
jistgħu jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà u 
fid-demokrazija, notevolament permezz 
tal-kisbiet ta' diversi ħiliet u l-protezzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem. Għaldaqstant, l-
analiżi ta' kif jirreaġixxu s-sistemi politiċi 
jew le għal tali evoluzzjonijiet soċjali u kif 
huma jevolvu għandha tkun ċentrali. Ir-
riċerka se tindirizza wkoll l-evoluzzjoni ta' 
sistemi ewlenin li jipprovdu forom 
sottostanti ta' rabtiet soċjali, bħall-familja, 
ix-xogħol, l-edukazzjoni u l-impjiegi u li 
jgħinu fil-ġlieda kontra il-faqar. Din 
għandha tqis l-importanza tal-mitigazzjoni 
u d-demografija fl-iżvilupp futur tal-poltiki 
Ewropej

evoluzzjonijiet tal-identitajiet, kulturi u 
valuri, iċ-ċirkolazzjoni tal-ideat u twemmin 
u kombinazzjoni ta' prinċipji u prattiki ta' 
reċiproċità, komunalità u ugwaljanza. 
Għandu jiġi analizzat kif il-
popolazzjonijiet li huma vulnerabbli 
jistgħu jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà u 
fid-demokrazija, notevolament permezz 
tal-kisbiet ta' diversi ħiliet u l-protezzjoni 
tad-drittijiet tal-bniedem. Għaldaqstant, l-
analiżi ta' kif jirreaġixxu s-sistemi politiċi 
jew le għal tali evoluzzjonijiet soċjali u kif 
huma jevolvu għandha tkun ċentrali. Ir-
riċerka se tindirizza wkoll l-evoluzzjoni ta' 
sistemi ewlenin li jipprovdu forom 
sottostanti ta' rabtiet soċjali, bħall-familja, 
ix-xogħol, l-edukazzjoni u l-impjiegi u li 
jgħinu fil-ġlieda kontra il-faqar. Din 
għandha tqis l-importanza tal-mitigazzjoni, 
inkluża l-migrazzjoni marbuta mat-tibdil 
fil-klima, u d-demografija fl-iżvilupp futur 
tal-poltiki Ewropej.

Or. en

Emenda 896
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.1.2a. Sforzi biex jiġu indirizzati mudelli 
Ewropej għall-koeżjoni soċjali u l-
benessri bħala parametri ta' referenza 
internazzjonali
L-Ewropa u l-Unjoni żviluppaw 
kombinazzjoni speċifika u pjuttost unika 
ta' progress ekonomiku, politiki soċjali 
mmirati lejn livell għoli ta' koeżjoni 
soċjali, valuri kulturali u umanistiċi 
kondiviżi li jħaddnu d-demokrazija u l-
istat tad-dritt komuni għal kulħadd, id-
drittijiet tal-bniedem, ir-rispett u l-
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konservazzjoni tad-diversità tal-
patrimonju kulturali, kif ukoll il-
promozzjoni tal-edukazzjoni u x-xjenzi, l-
arti u d-dixxiplini umanistiċi bħala 
muturi fundamentali tal-progress u tal-
benessri soċjali u ekonomiku. Dan il-
"Mudell Soċjali Ewropew" 
ikkontribwixxa b'ċertu mod għat-tiswir 
tal-unità tal-Ewropa u tar-rwol 
internazzjonali tagħha.
Il-globalizzazzjoni u d-demografija, kif 
ukoll l-integrazzjoni Ewropea stess, u l-
bidla tal-ambjent internazzonali, 
ekonomiku u finanzjarju, illum jistgħu 
jinħassu bħala sfidi kbar u bħala fatturi li 
jsawru d-diversità u l-futur tal-mudelli 
soċjali Ewropej tal-iżvilupp ekonomiku.
Ir-riċerka kapaċi tagħti kontribut ta' 
għarfien ġdid lill-mod li kif aħna nifhmu 
dawk il-fatturi u l-isfidi fl-Ewropa kollha, 
u kif il-politiki pubbliċi jistgħu 
jinteraġixxu u jikkontribwixxu għas-
sostenibbiltà tal-objettivi soċjali u 
ekonomiċi l-kbar tagħna, tirrappreżenta 
għalhekk prijorità li għandha tiġi 
ttrattata.
Għandu jitqies il-ħolqien ta' parametri ta'
referenza tad-dinamika tas-soċjetajiet u 
tal-ekonomiji Ewropej fid-dawl tat-tisħiħ 
tal-unità u tal-inklużività tal-Ewropa 
bħala muturi fundamentali tal-progress 
ekonomiku u soċjali, filwaqt li jiġu 
valutati u mqabbla l-politiki pubbliċi mad-
diversità tal-isfidi fl-Ewropa kollha, jiġu 
mifhuma l-kundizzjonijiet u l-
opportunitajiet il-ġodda għal integrazzjoni 
Ewropea akbar, jiġi valutat ir-rwol tal-
mudell Ewropew u tal-elementi u s-
sinerġiji soċjali, kulturali, xjentifiċi u 
ekonomiċi tiegħu bħala għejun ta' 
vantaġġi komparattivi tal-Unjoni f'livell 
dinji.

Or. en
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Emenda 897
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sistema storika, politika, soċjali u 
kulturali distinta tal-Ewropa hija dejjem 
iktar konfrontata mill-impatt tal-bidliet 
globali. Sabiex tiġi żviluppata iktar l-
azzjoni esterna tagħha fil-viċinat tagħha 
stess u lil hinn kif ukoll ir-rwol tagħha 
bħala attriċi globali, l-Ewropa għandha 
ttejjeb il-kapaċitajiet tagħha ta'
definizzjoni, prijoritizzazzjoni, 
spjegazzjoni, valutazzjoni u promozzjoni 
tal-objettivi ta' politika tagħha ma' reġjuni 
tad-dinja u soċjetatjiet oħra sabiex ikun 
hemm aktar kooperazzjoni jew prevenzjoni 
jew soluzzjoni tal-kunflitti. F'dan ir-
rigward, għandha ttejjeb ukoll il-
kapaċitajiet tagħha ta' antiċipazzjoni u 
reazzjoni għall-evoluzzjoni u impatti tal-
globalizzazzjoni. Dan jesiġi fehim akbar 
tal-istorja, kulturi u sistemi 
politiċiekonomiċi ta' reġjuni oħrajn tad-
dinja , kif ukoll ir-rwol u l-influwenza tal-
atturi transnazzjonali. Finalment, l-Ewropa 
għandha wkoll tikkontribwixxi lill-
governanza globali fi sferi ewlenin bħall-
kummerċ, żvilupp, xogħol, kooperazzjoni 
ekonomika, drittijiet tal-bniedem, difiża u 
sigurtà. Dan jimplika l-potenzjal li jinbnew 
kapaċitajiet ġodda kemm jekk f'termini ta' 
għodod, sistemi u strumenti ta' analiżi jew 
f'termini ta' diplomazija fl-arena 
internazzjonali formali u informali ma' 
atturi governattivi u dawk mhux 
governattivi.

Is-sistema storika, politika, soċjali u 
kulturali distinta tal-Ewropa hija dejjem 
iktar konfrontata mill-impatt tal-bidliet 
globali. Sabiex tiġi żviluppata iktar l-
azzjoni esterna tagħha fil-viċinat tagħha 
stess u lil hinn kif ukoll ir-rwol tagħha 
bħala attriċi globali, l-Ewropa għandha 
ttejjeb il-kapaċitajiet u l-bażi tal-għarfien 
tagħha għal definizzjoni, prijoritizzazzjoni, 
spjegazzjoni, valutazzjoni u promozzjoni 
tal-objettivi ta' politika tagħha ma' reġjuni 
tad-dinja u soċjetajiet oħra sabiex ikun 
hemm aktar kooperazzjoni jew prevenzjoni 
jew soluzzjoni tal-kunflitti. F'dan ir-
rigward, għandha ttejjeb ukoll il-bażi tal-
għardien tagħha rigward il-kunflitti, it-
trasformazzjoni ta' kunflitt u l-
kooperazzjoni kif ukoll il-kapaċitajiet 
tagħha ta' antiċipazzjoni u reazzjoni għall-
evoluzzjoni u impatti tal-globalizzazzjoni. 
Dan jesiġi fehim akbar tal-istorja, kulturi u 
sistemi politikoekonomiċi ta' reġjuni oħrajn 
tad-dinja, kif ukoll ir-rwol u l-influwenza 
tal-atturi transnazzjonali. Finalment, l-
Ewropa għandha wkoll tikkontribwixxi lill-
governanza globali fi sferi ewlenin bħall-
kummerċ, żvilupp, xogħol, kooperazzjoni 
ekonomika, drittijiet tal-bniedem, 
prevenzjoni tal-kunflitti, konsolidament 
tal-paċi u sigurtà. Dan jimplika l-potenzjal 
li jinbnew kapaċitajiet ġodda kemm jekk 
f'termini ta' għodod, sistemi u strumenti ta' 
analiżi jew f'termini ta' diplomazija fl-
arena internazzjonali formali u informali 
ma' atturi governattivi u dawk mhux 
governattivi.

Or. en
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Emenda 898
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.1.4. L-għeluq tad-distakk fir-riċerka u l-
innovazzjoni fl-Ewropa

Hemm differenzi reġjonali sinifikanti 
madwar l-Ewropa fil-prestazzjoni tar-
riċerka u innovazzjoni li jeħtieġu li jiġu 
indirizzati. Il-miżuri se jimmiraw għall-
isfruttar tal-eċċellenza u innovazzjoni u se 
jkunu distinti, komplimentari u sinerġistiċi 
ma' politiki u azzjonijiet tal-Fondi tal-
Politika ta' Koeżjoni. Dawn jinkludu:

6.1.4. L-għeluq tad-distakk fir-riċerka u l-
innovazzjoni fl-Ewropa.

Hemm differenzi reġjonali sinifikanti 
madwar l-Ewropa fil-prestazzjoni tar-
riċerka u innovazzjoni li jeħtieġu li jiġu 
indirizzati. Il-miżuri se jimmiraw għall-
isfruttar tal-eċċellenza u innovazzjoni, ir-
rikonoxximent tal-bżonn ta' sostenn u ta' 
żamma tat-tisħiħ tal-kapaċitajiet, 
partikolarment l-infrastrutturi ta' riċerka 
u l-iżvilupp tal-kapital uman fl-Istati 
Membri tal-UE-12. Tali miżuri se jkunu 
distinti, komplimentari u sinerġistiċi ma' 
politiki u azzjonijiet tal-Fondi tal-Politika 
ta' Koeżjoni. Dawn jinkludu:

Or. en

Emenda 899
Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.4 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Il-konnessjoni, f'kompetizzjoni, bejn – Il-konnessjoni bejn istituzzjonijiet, ċentri 
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istituzzjonijiet, ċentri ta' eċċellenza u 
reġjuni innovattivi emerġenti fi Stati 
Membri inqas żviluppati ma' 
kontropartijiet mexxejja internazzjoni li 
jinsabu x'imkien ieħor fl-Ewropa. Dan se 
jinvolvi lil-ħolqien ta' timijiet ta' 
istituzzjonijiet ta' riċerka eċċellenti, 
ġemellaġġ ta' perunal, skambji, parir u 
assistenza esperti u l-iżvilupp ta' strateġiji 
konġunti għall-istabbiliment ta' ċentri ta' 
eċċellenza li jistgħu jkunu appoġġati mill-
fondi tal-Politika ta' Koeżjoni f'reġjuni 
inqas żviluppati. Se jitqiesu l-ħolqien ta' 
rabtiet ma' raggruppamenti innovattivi u r-
rikonoxximent tal-eċċellenza fir-reġjuni 
inqas żviluppati, inkluż mill-analiżi inter 
pares u l-għoti ta' tikketti ta' eċċellenza lil 
dawk l-istituzzjonijiet li jissodisfaw l-
istandards internazzjonali.

ta' eċċellenza u bliet u reġjuni innovattivi 
emerġenti ma' kontropartijiet mexxejja
internazzjonali li jinsabu xi mkien ieħor fl-
Ewropa. Dan se jinvolvi lil-ħolqien ta' 
timijiet ta' istituzzjonijiet ta' riċerka 
eċċellenti, ġemellaġġ ta' perunal, skambji, 
parir u assistenza esperti u l-iżvilupp ta' 
strateġiji konġunti għall-istabbiliment ta' 
ċentri ta' eċċellenza li jistgħu jkunu 
appoġġati mill-fondi tal-Politika ta' 
Koeżjoni f'reġjuni inqas żviluppati u 
permezz ta' Orizzont 2020 dawk f'fażi ta' 
tranżizzjoni u kompetittivi. Se jitqiesu l-
ħolqien ta' rabtiet ma' raggruppamenti 
innovattivi u r-rikonoxximent tal-
eċċellenza fir-reġjuni inqas żviluppati u 
fir-reġjuni f'fażi ta' żvilupp, inkluż mill-
analiżi inter pares u l-għoti ta' tikketti ta' 
eċċellenza lil dawk l-istituzzjonijiet li 
jissodisfaw l-istandards internazzjonali.

Or. en

Emenda 900
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.4 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-konnessjoni, f'kompetizzjoni, bejn 
istituzzjonijiet, ċentri ta' eċċellenza u 
reġjuni innovattivi emerġenti fi Stati 
Membri inqas żviluppati ma' kontropartijiet 
mexxejja internazzjoni li jinsabu x'imkien
ieħor fl-Ewropa. Dan se jinvolvi lil-ħolqien 
ta' timijiet ta' istituzzjonijiet ta' riċerka 
eċċellenti, ġemellaġġ ta' perunal, skambji, 
parir u assistenza esperti u l-iżvilupp ta' 
strateġiji konġunti għall-istabbiliment ta' 
ċentri ta' eċċellenza li jistgħu jkunu 
appoġġati mill-fondi tal-Politika ta' 
Koeżjoni f'reġjuni inqas żviluppati. Se 
jitqiesu l-ħolqien ta' rabtiet ma' 
raggruppamenti innovattivi u r-

Il-konnessjoni, f'kompetizzjoni, bejn 
istituzzjonijiet, ċentri ta' eċċellenza u 
reġjuni innovattivi emerġenti fi Stati 
Membri inqas żviluppati ma' kontropartijiet 
mexxejja internazzjonali li jinsabu xi mkien
ieħor fl-Ewropa. Dan, b'enfażi partikolari 
fuq l-Istati Membri tal-UE-12, se jinvolvi 
lil-ħolqien ta' timijiet ta' istituzzjonijiet ta' 
riċerka eċċellenti, ġemellaġġ ta' perunal, 
skambji, parir u assistenza esperti u l-
iżvilupp ta' strateġiji konġunti għall-
istabbiliment ta' ċentri ta' eċċellenza li 
jistgħu jkunu appoġġati mill-fondi tal-
Politika ta' Koeżjoni f'reġjuni inqas 
żviluppati. Se jitqiesu l-ħolqien ta' rabtiet 
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rikonoxximent tal-eċċellenza fir-reġjuni 
inqas żviluppati, inkluż mill-analiżi inter 
pares u l-għoti ta' tikketti ta' eċċellenza lil 
dawk l-istituzzjonijiet li jissodisfaw l-
istandards internazzjonali.

ma' raggruppamenti innovattivi u r-
rikonoxximent tal-eċċellenza fir-reġjuni 
inqas żviluppati, inkluż mill-analiżi inter 
pares u l-għoti ta' tikketti ta' eċċellenza lil 
dawk l-istituzzjonijiet li jissodisfaw l-
istandards internazzjonali.

Or. en

Emenda 901
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.4 – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– It-trattament preferenzjali għall-għażla 
tal-finanzjamenti ta' proġetti għall-
proġetti eċċellenti, meta membru wieħed 
ta' ġemellaġġ ikun ġej minn reġjun inqas 
żviluppat.

Or. en

Emenda 902
Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.4 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– L-istabbiliment tal-"President tal-ERA"
sabiex jiġu attirati akkademiċi brillanti lejn 
istituzzjonijiet b'potenzjal ċar ta' riċerka ta' 
eċċellenza, sabiex jgħinu lil dawn l-
istituzzjonijiet jisfruttaw bis-sħiħ il-
potenzjal u għalhekk joħolqu kundizżonijiet
ugwali għar-riċerka u innovazzjoni fiż-
Żona Ewropea tar-Riċerka. Dan se jinkludi 
appoġġ istituzzjonali għall-ħolqien ta' 
ambjent kompetittiv ta' riċerka u l-
kundizzjonijiet qafas neċessarji għall-

– L-istabbiliment tal-"Kattedri ŻER"
sabiex jiġu attirati akkademiċi brillanti lejn 
istituzzjonijiet b'potenzjal ċar ta' riċerka ta' 
eċċellenza, sabiex jgħinu lil dawn l-
istituzzjonijiet jisfruttaw bis-sħiħ il-
potenzjal u għalhekk joħolqu kundizzonijiet
ugwali għar-riċerka u innovazzjoni fiż-
Żona Ewropea tar-Riċerka. Dan se jinkludi 
appoġġ istituzzjonali u reġjonali għall-
ħolqien ta' ambjent kompetittiv ta' riċerka u 
l-kundizzjonijiet qafas neċessarji għall-
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attirar, żamma u żvilupp tal-aħjar talent ta' 
riċerka fi ħdan dawn l-istituzzjonijiet.

attirar, żamma u żvilupp tal-aħjar talent ta' 
riċerka fi ħdan dawn l-istituzzjonijiet kif 
ukoll biex dawn l-istituzzjonijiet jiġu 
integrati fl-ekosistemi reġjonali tal-
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 903
Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.4 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– L-istabbiliment tal-"President tal-ERA"
sabiex jiġu attirati akkademiċi brillanti lejn 
istituzzjonijiet b'potenzjal ċar ta' riċerka ta' 
eċċellenza, sabiex jgħinu lil dawn l-
istituzzjonijiet jisfruttaw bis-sħiħ il-
potenzjal u għalhekk joħolqu kundizżonijiet
ugwali għar-riċerka u innovazzjoni fiż-
Żona Ewropea tar-Riċerka. Dan se jinkludi 
appoġġ istituzzjonali għall-ħolqien ta' 
ambjent kompetittiv ta' riċerka u l-
kundizzjonijiet qafas neċessarji għall-
attirar, żamma u żvilupp tal-aħjar talent ta' 
riċerka fi ħdan dawn l-istituzzjonijiet.

– L-istabbiliment ta' massimu ta' 40 
"Kattedra ŻER" sabiex jiġu attirati 
akkademiċi brillanti lejn istituzzjonijiet 
b'potenzjal ċar ta' riċerka ta' eċċellenza, 
sabiex jgħinu lil dawn l-istituzzjonijiet 
jisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal u għalhekk 
joħolqu kundizzonijiet ugwali għar-riċerka 
u innovazzjoni fiż-Żona Ewropea tar-
Riċerka. Dan se jinkludi appoġġ 
istituzzjonali għall-ħolqien ta' ambjent 
kompetittiv ta' riċerka u l-kundizzjonijiet 
qafas neċessarji għall-attirar, żamma u 
żvilupp tal-aħjar talent ta' riċerka fi ħdan 
dawn l-istituzzjonijiet.

Or. en

Emenda 904
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.4 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– L-istabbiliment tal-"President tal-ERA"
sabiex jiġu attirati akkademiċi brillanti lejn 
istituzzjonijiet b'potenzjal ċar ta' riċerka ta' 

– L-istabbiliment tal-"Kattedri ŻER"
sabiex jiġu attirati akkademiċi brillanti lejn 
istituzzjonijiet b'potenzjal ċar ta' riċerka ta' 
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eċċellenza, sabiex jgħinu lil dawn l-
istituzzjonijiet jisfruttaw bis-sħiħ il-
potenzjal u għalhekk joħolqu kundizżonijiet
ugwali għar-riċerka u innovazzjoni fiż-
Żona Ewropea tar-Riċerka. Dan se jinkludi 
appoġġ istituzzjonali għall-ħolqien ta' 
ambjent kompetittiv ta' riċerka u l-
kundizzjonijiet qafas neċessarji għall-
attirar, żamma u żvilupp tal-aħjar talent ta' 
riċerka fi ħdan dawn l-istituzzjonijiet.

eċċellenza, sabiex jgħinu lil dawn l-
istituzzjonijiet jisfruttaw bis-sħiħ il-
potenzjal u għalhekk joħolqu kundizzonijiet
ugwali għar-riċerka u innovazzjoni fiż-
Żona Ewropea tar-Riċerka. Dan se jinkludi 
appoġġ istituzzjonali u reġjonali għall-
ħolqien ta' ambjent kompetittiv ta' riċerka u 
l-kundizzjonijiet qafas neċessarji għall-
attirar, żamma u żvilupp tal-aħjar talent ta' 
riċerka fi ħdan dawn l-istituzzjonijiet kif 
ukoll biex dawn l-istituzzjonijiet jiġu 
integrati fl-ekosistemi reġjonali tal-
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 905
Lambert van Nistelrooij

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.4 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– L-inkoraġġiment ta' reġjuni li 
jikkondividu speċjalizzazzjonijiet 
intelliġenti simili biex jidħlu f'netwerk 
ma' xulxin bil-għan li jiżviluppaw katini 
ta' valur kompetittivi fuq livell 
internazzjonali.

Or. en

Emenda 906
Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.4 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– L-appoġġ għall-iżvilupp u monitoraġġ ta' 
strateġiji intelliġenti ta' speċjalizzazzjoni .
Faċilità ta' appoġġ tal-politika għandha 

– L-appoġġ għall-iżvilupp u monitoraġġ ta' 
strateġiji intelliġenti ta' speċjalizzazzjoni.
Faċilità ta' appoġġ tal-politika għandha 
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tkun żviluppata u t-tagħlim tal-politika fuq 
livell reġjonali se jkun ffaċilitat permezz 
tal-evalwazzjoni internazzjonali inter pares
u l-iskambju tal-aħjar prattiki.

tkun żviluppata u t-tagħlim tal-politika fir-
reġjuni u fl-ibliet se jkun ffaċilitat permezz 
tal-evalwazzjoni internazzjonali inter pares
u l-iskambju tal-aħjar prattiki.

Or. en

Emenda 907
Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.4 – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– L-appoġġ favur reġjuni u bliet li 
jikkondividu speċjalizzazzjonijiet 
intelliġenti simili biex jidħlu f'netwerk 
ma' xulxin bil-għan li jiżviluppaw katini 
ta' valur kompetittivi fuq livell
internazzjonali.

Or. en

Emenda 908
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.4 – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– L-appoġġ għall-ħolqien ta' kapaċità ta' 
riċerka permezz, fost affarijiet oħra, ta' 
sostenn favur l-aċċess min-naħa tar-
riċerkaturi mir-reġjuni inqas żviluppati 
għal data medika, bijoloġika u xjentifika 
oħra u għal banek ta' kampjuni u tal-
ħolqien ta' banek ta' data/kampjuni fir-
reġjuni inqas żviluppati bħala parti miż-
ŻER.

Or. en



PE492.826v02-00 110/170 AM\909647MT.doc

MT

Emenda 909
Patrizia Toia

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.4 – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– L-adozzjoni ta' miżuri prattiċi biex 
jikkontribwixxi ħalli jiżguraw li r-riċerka 
ffinanzjata fil-qafas tal-programm 
Orizzont 2020 jiġu sfruttati l-ewwel u 
qabel kollox fl-Unjoni.

Or. it

Emenda 910
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.4 – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– L-aġevolazzjoni tal-aktar aċċess wiesa' 
possibbli għall-pubblikazzjonijiet 
xjentifiċi u akkademiċi u għad-data li 
tirriżulta mir-riċerka f'dawn ir-reġjuni.

Or. fr

Emenda 911
Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.4 – inċiż 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Is-sostenn għall-iżvilupp ta' netwerks ta' 
sħubijiet fuq bażi tripla fi ħdan reġjuni li 
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jistgħu jikkollaboraw biex jikkoordinaw l-
azzjonijiet ta' hawn fuq: ġemellaġġi, 
skambju tal-aħjar prattiki, l-integrazzjoni 
tal-"Kattedri ŻER" fis-sistema reġjonali 
ta' riċerka u innovazzjoni, sostenn għan-
netwerks internazzjonali marbuta mal-
kompetenzi reġjonali identifikati u l-
iskambju tal-aħjar prattiki dwar strateġiji 
ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti.

Or. en

Emenda 912
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.1 – punt 6.1.4 – inċiż 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Is-sostenn għall-miżuri ta' promozzjoni 
ta' tmexxija ta' konsorzju ta' proġett min-
naħa ta' ċentri ta' riċerka li jinsabu fl-
Istati Membri tal-UE-12 u tat-taħriġ dwar 
l-organizzazzjoni u l-amministrazzjoni ta' 
proġetti.

Or. en

Emenda 913
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.2. [...] imħassar

Or. en
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Emenda 914
Teresa Riera Madurell

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.2.1. Tisħiħ tal-bażi ta' evidenza u appoġġ 
għall-Unjoni tal-Innovazzjoni u ż-Żona 
Ewropea għar-Riċerka.

6.2.1. Tisħiħ tal-bażi ta' evidenza u appoġġ 
għall-Unjoni tal-Innovazzjoni u ż-Żona 
Ewropea għar-Riċerka f'kuntest ta' 
ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali negattivi

Or. en

Emenda 915
Marisa Matias

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġu vvalutati u prijoritizzati l-
investimenti u jissaħħu l-Unjoni tal-
Innovazzjoni u ż-Żona Ewropea għar-
Riċerka, se jiġu appoġġati l-analiżi tal-
politiki , sistemi u atturi tar-riċerka u 
innovazzjoni fl-Ewropa u pajjiżi terzi, kif 
ukoll l-iżvilupp ta' indikaturi, infrastrutturi 
ta' dejta u informazzjoni. Attivitajiet li 
jħarsu 'l quddiem u inizjattivi pilota, analiżi 
ekonomika, monitoraġġ tal-politika, 
tagħlim reċiproku, għodod ta' 
koordinazzjoni u attivitajiet u l-iżvilupp ta' 
metodoloġiji għall-valutazzjoni tal-impatt u 
evalwazzjonijiet se jkunu wkoll, bl-isfruttar 
tar-reazzjonijiet diretto mill-partijiet 
interessati fir-riċerka, impriżi, awtoritajiet 
pubbliċi u ċittadini.

Sabiex jiġu vvalutati u prijoritizzati l-
investimenti u jissaħħu l-Unjoni tal-
Innovazzjoni u ż-Żona Ewropea għar-
Riċerka, se jiġu appoġġati l-analiżi tal-
politiki, sistemi u atturi tar-riċerka u 
innovazzjoni fl-Ewropa u pajjiżi terzi, kif 
ukoll l-iżvilupp ta' indikaturi, infrastrutturi 
ta' data u informazzjoni. Attivitajiet li 
jħarsu 'l quddiem u inizjattivi pilota, analiżi 
ekonomika, monitoraġġ tal-politika, 
tagħlim reċiproku, għodod ta' 
koordinazzjoni u attivitajiet u l-iżvilupp ta' 
metodoloġiji għall-valutazzjoni tal-impatt u 
evalwazzjonijiet se jkunu wkoll, bl-isfruttar 
tar-reazzjonijiet diretti mill-partijiet 
interessati fir-riċerka, impriżi, awtoritajiet 
pubbliċi, organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u ċittadini.

Or. en
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Emenda 916
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġu vvalutati u prijoritizzati l-
investimenti u jissaħħu l-Unjoni tal-
Innovazzjoni u ż-Żona Ewropea għar-
Riċerka, se jiġu appoġġati l-analiżi tal-
politiki , sistemi u atturi tar-riċerka u 
innovazzjoni fl-Ewropa u pajjiżi terzi, kif 
ukoll l-iżvilupp ta' indikaturi, infrastrutturi 
ta' dejta u informazzjoni. Attivitajiet li 
jħarsu 'l quddiem u inizjattivi pilota, analiżi 
ekonomika, monitoraġġ tal-politika, 
tagħlim reċiproku, għodod ta' 
koordinazzjoni u attivitajiet u l-iżvilupp ta' 
metodoloġiji għall-valutazzjoni tal-impatt u 
evalwazzjonijiet se jkunu wkoll, bl-isfruttar 
tar-reazzjonijiet diretto mill-partijiet 
interessati fir-riċerka, impriżi, awtoritajiet 
pubbliċi u ċittadini.

Sabiex jiġu vvalutati u prijoritizzati l-
investimenti u jissaħħu l-Unjoni tal-
Innovazzjoni u ż-Żona Ewropea għar-
Riċerka, se jiġu appoġġati l-analiżi tal-
politiki, sistemi u atturi tar-riċerka u 
innovazzjoni fl-Ewropa u pajjiżi terzi, kif 
ukoll l-iżvilupp ta' indikaturi, infrastrutturi 
ta' data u informazzjoni. Attivitajiet li 
jħarsu 'l quddiem u inizjattivi pilota, analiżi 
ekonomika, monitoraġġ tal-politika, 
tagħlim reċiproku, għodod ta' 
koordinazzjoni u attivitajiet u l-iżvilupp ta' 
metodoloġiji għall-valutazzjoni tal-impatt u 
evalwazzjonijiet se jkunu wkoll, bl-isfruttar 
tar-reazzjonijiet diretti mill-partijiet 
interessati fir-riċerka, impriżi, awtoritajiet 
pubbliċi, organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili u ċittadini.

Or. en

Emenda 917
Marisa Matias

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.1 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiġi implimentata l-inizjattiva tal-
Unjoni tal-Innovazzjoni, hemm ukoll il-
ħtieġa ta' appoġġ għall-innovazzjoni 
xprunata mis-suq bl-għan ta' tisħiħ tal-
kapaċità ta' innovazzjoni tad-ditti u t-
trawwim tal-kompetittività Ewropea. Dan 
se jesiġi titjib fil-kundizzjonijiet qafas 
globali għall-innovazzjoni kif ukoll l-

Sabiex tiġi implimentata l-inizjattiva tal-
Unjoni tal-Innovazzjoni, hemm ukoll il-
ħtieġa ta' appoġġ għall-innovazzjoni 
(privata u pubblika) xprunata mis-suq u 
mhux xprunata mis-suq bl-għan ta' tisħiħ 
tal-kapaċità ta' innovazzjoni tad-ditti u t-
trawwim tal-kompetittività Ewropea kif 
ukoll tar-reżiljenza soċjali, ekonomika u 
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indirizzar tal-ostakli speċifiċi li jipprevjenu 
t-tkabbir ta 'kumpaniji innovattivi. Se 
jkunu appoġġati mekkaniżmi b'saħħithom 
ta' appoġġ għall-innovazzjoni (pereżempju 
ġestjoni mtejba tar-raggruppamenti, 
sħubijiet privati pubbliċi u kooperazzjoni 
tan-netwerk), servizzi ta' appoġġ għall-
innovazzjoni ta' speċjalizzazzjoni għolja 
(pereżempju ġestjoni/sfruttar tal-IPR, 
ġestjoni tal-innovazzjoni, netwerks ta' 
akkwirenti) u analiżi tal-politiki pubbliċi 
b'konnessjoni mal-innovazzjoni. 
Kwistjonijiet speċifiċi għall-SMEs se jiġu 
appoġġati taħt l-għan speċifiku 
"Innovazzjoni fl-SMEs".

ekoloġika. Dan se jesiġi titjib fil-
kundizzjonijiet qafas globali għall-
innovazzjoni kif ukoll l-indirizzar tal-
ostakli speċifiċi li jipprevjenu t-tkabbir ta' 
kumpaniji innovattivi. Se jkunu appoġġati 
mekkaniżmi b'saħħithom ta' appoġġ għall-
innovazzjoni (pereżempju ġestjoni mtejba 
tar-raggruppamenti, sħubijiet privati 
pubbliċi u kooperazzjoni tan-netwerk), 
servizzi ta' appoġġ għall-innovazzjoni ta' 
speċjalizzazzjoni għolja (pereżempju 
ġestjoni/sfruttar tal-IPR, ġestjoni tal-
innovazzjoni, netwerks ta' akkwirenti) u 
analiżi tal-politiki pubbliċi b'konnessjoni 
mal-innovazzjoni. Kwistjonijiet speċifiċi 
għall-SMEs se jiġu appoġġati taħt l-għan 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs".

Or. en

Emenda 918
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Annex 1 – section 3 – point 6 – point 6.2 – point 6.2.1 – paragraph 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiġi implimentata l-inizjattiva tal-
Unjoni tal-Innovazzjoni, hemm ukoll il-
ħtieġa ta' appoġġ għall-innovazzjoni 
xprunata mis-suq bl-għan ta' tisħiħ tal-
kapaċità ta' innovazzjoni tad-ditti u t-
trawwim tal-kompetittività Ewropea. Dan 
se jesiġi titjib fil-kundizzjonijiet qafas 
globali għall-innovazzjoni kif ukoll l-
indirizzar tal-ostakli speċifiċi li jipprevjenu 
t-tkabbir ta 'kumpaniji innovattivi. Se 
jkunu appoġġati mekkaniżmi b'saħħithom 
ta' appoġġ għall-innovazzjoni (pereżempju 
ġestjoni mtejba tar-raggruppamenti, 
sħubijiet privati pubbliċi u kooperazzjoni 
tan-netwerk), servizzi ta' appoġġ għall-
innovazzjoni ta' speċjalizzazzjoni għolja
(pereżempju ġestjoni/sfruttar tal-IPR, 

Sabiex tiġi implimentata l-inizjattiva tal-
Unjoni tal-Innovazzjoni, hemm ukoll il-
ħtieġa ta' appoġġ għall-innovazzjoni
(privata u pubblika) xprunata mis-suq u 
mhux xprunata mis-suq bl-għan ta' tisħiħ 
tal-kapaċità ta' innovazzjoni tal-atturi 
privati u pubbliċi tas-settur kif anki taċ-
ċittadini, u t-trawwim tal-kompetittività 
Ewropea kif ukoll tar-reżiljenza soċjali, 
ekonomika u ekoloġika. Dan se jesiġi titjib 
fil-kundizzjonijiet qafas globali għall-
innovazzjoni kif ukoll l-indirizzar tal-
ostakli speċifiċi li jipprevjenu t-tkabbir ta' 
kumpaniji innovattivi. Se jkunu appoġġati 
mekkaniżmi b'saħħithom ta' appoġġ għall-
innovazzjoni (pereżempju ġestjoni mtejba 
tar-raggruppamenti, sħubijiet privati 
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ġestjoni tal-innovazzjoni, netwerks ta' 
akkwirenti) u analiżi tal-politiki pubbliċi 
b'konnessjoni mal-innovazzjoni.
Kwistjonijiet speċifiċi għall-SMEs se jiġu 
appoġġati taħt l-għan speċifiku
"Innovazzjoni fl-SMEs".

pubbliċi u kooperazzjoni tan-netwerk), 
servizzi ta' appoġġ għall-innovazzjoni ta' 
speċjalizzazzjoni għolja (pereżempju 
ġestjoni/sfruttar tal-IPR, ġestjoni tal-
innovazzjoni, netwerks ta' akkwirenti) u 
analiżi tal-politiki pubbliċi b'konnessjoni 
mal-innovazzjoni. Kwistjonijiet speċifiċi 
għall-SMEs se jiġu appoġġati taħt l-għan 
speċifiku "Innovazzjoni fl-SMEs".

Or. en

Emenda 919
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.1 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-trawwim tal-elaborazzjoni ta' strumenti 
ġodda se jikkostitwixxi objettiv ġdid bil-
għan li jagħtu aktar trasparenza tal-
portafolji tal-proprjetà intellettwali u tal-
ġestjoni tagħhom, tittejjeb il-kondiviżjoni 
tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali u 
jiġi sistematizzat l-immudellar tal-liċenzji 
li jiffaċilitaw it-transazzjonijiet, fosthom 
il-possibbiltà għall-SMEs u għall-
istituzzjonijiet pubbliċi li jieħdu sehem 
aktar attiv fl-innovazzjoni.

Or. fr

Emenda 920
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.1 – paragrafu 4b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-eżami ta' puli ta' privattivi stabbiliti 
f'ċerti oqsma teknoloġiċi biex jitħalla l-
użu kollettiv tad-drittijiet ta' proprjetà 
intellettwali bi tpattija għal tariffa idonea 
mħallsa lid-detentur tad-drittijiet.

Or. fr

Emenda 921
Teresa Riera Madurell

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.2.2. Esplorazzjoni ta' forom ġodda ta' 
innovazzjoni, inklużi l-innovazzjoni soċjali 
u l-kreattività

6.2.2. Esplorazzjoni u fehim ta' forom 
ġodda ta' innovazzjoni, inklużi l-
innovazzjoni soċjali u l-kreattività

Or. en

Emenda 922
Teresa Riera Madurell

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.2 - punt 6.2.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.2.3. Żgurar tal-involviment tas-soċjetà 
fir-riċerka u l-innovazzjoni

imħassar

Li jkun possibbli għalll-atturi kollha tas-
soċjetà li jinteraġixxu fiċ-ċiklu tal-
innovazzjoni jżid il-kwalità, rilevanza, 
aċċettabbiltà u s-sostenibbiltà tal-eżiti tal-
innovazzjoni permezz tal-integrazzjoni tal-
interessi u valuri tas-soċjetà. Dan jesiġi l-
iżvilupp ta' ħiliet, għarfien u kapaċitajiet 
speċifiċi fuq il-livelli individwali u 
organizzattivi, kif ukoll fuq dawk 
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nazzjonali u transnazzjonali. Soċjetà 
xjentifikament litterata, responsabbli u 
kreattiva għandha tkun imrawwma 
permezz tal-promozzjoni ta' metodi xierqa 
ta' edukazzjoni tax-xjenza u riċerka 
dwarhom. L-ugwaljanza bejn is-sessi 
għandha tkun promossa, b'mod 
partikolari permezz tal-appoġġ għall-
bidliet fl-organizzazzjoni tal-
istituzzjonijiet tar-riċerka u fil-kontenut u 
disinn tal-attivitajiet ta' riċerka. Sabiex 
titjieb iċ-ċirkolazzjoni tal-għarfien fi ħdan 
il-komunità xjentifika u l-pubbliku 
ġenerali, l-aċċessibiltà u l-użu tar-riżultati 
tar-riċerka ffinanzjata pubblikament 
għandha tiġi żviluppata iktar. Qafas Etiku 
għar-riċerka u innovazzjoni, bbażat fuq il-
prinċipji etiċi fundamentali, inklużi dawk 
riflessi fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
liġijiet tal-Unjoni u l-Konvenzjonijiet 
rilevanti kollha għandu jkun promoss 
b'koordinazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali rilevantri.

Or. en

Emenda 923
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.2.3. Żgurar tal-involviment tas-soċjetà 
fir-riċerka u l-innovazzjoni

6.2.3. Xjenza mas-soċjetà u għas-Soċjetà

Or. en

Emenda 924
Anna Záborská
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Li jkun possibbli għalll-atturi kollha tas-
soċjetà li jinteraġixxu fiċ-ċiklu tal-
innovazzjoni jżid il-kwalità, rilevanza, 
aċċettabbiltà u s-sostenibbiltà tal-eżiti tal-
innovazzjoni permezz tal-integrazzjoni tal-
interessi u valuri tas-soċjetà. Dan jesiġi l-
iżvilupp ta' ħiliet, għarfien u kapaċitajiet 
speċifiċi fuq il-livelli individwali u 
organizzattivi, kif ukoll fuq dawk 
nazzjonali u transnazzjonali. Soċjetà 
xjentifikament litterata, responsabbli u 
kreattiva għandha tkun imrawwma
permezz tal-promozzjoni ta' metodi xierqa 
ta' edukazzjoni tax-xjenza u riċerka 
dwarhom. L-ugwaljanza bejn is-sessi 
għandha tkun promossa, b'mod partikolari 
permezz tal-appoġġ għall-bidliet fl-
organizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tar-
riċerka u fil-kontenut u disinn tal-
attivitajiet ta' riċerka. Sabiex titjieb iċ-
ċirkolazzjoni tal-għarfien fi ħdan il-
komunità xjentifika u l-pubbliku ġenerali, 
l-aċċessibiltà u l-użu tar-riżultati tar-riċerka 
ffinanzjata pubblikament għandha tiġi 
żviluppata iktar. Qafas Etiku għar-riċerka u 
innovazzjoni, bbażat fuq il-prinċipji etiċi 
fundamentali, inklużi dawk riflessi fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea u l-liġijiet tal-Unjoni u l-
Konvenzjonijiet rilevanti kollha għandu 
jkun promoss b'koordinazzjoni mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
rilevantri.

Li jkun possibbli għall-atturi kollha tas-
soċjetà li jinteraġixxu fiċ-ċiklu tal-
innovazzjoni jżid il-kwalità, rilevanza, 
aċċettabbiltà u s-sostenibbiltà tal-eżiti tal-
innovazzjoni permezz tal-integrazzjoni tal-
interessi u valuri tas-soċjetà. Dan jesiġi l-
iżvilupp ta' ħiliet, għarfien u kapaċitajiet 
speċifiċi fuq il-livelli individwali u 
organizzattivi, kif ukoll fuq dawk 
nazzjonali u transnazzjonali. Soċjetà 
xjentifikament litterata, responsabbli u 
kreattiva għandha tkun imrawma permezz 
tal-promozzjoni ta' metodi xierqa ta' 
edukazzjoni tax-xjenza u riċerka dwarhom. 
L-opportunitajiet indaqs għan-nisa u 
għall-irġiel għandhom ikunu promossi, 
b'mod partikolari permezz tal-appoġġ 
għall-bidliet fl-organizzazzjoni tal-
istituzzjonijiet tar-riċerka u fil-kontenut u 
disinn tal-attivitajiet ta' riċerka. Sabiex 
titjieb iċ-ċirkolazzjoni tal-għarfien fi ħdan 
il-komunità xjentifika u l-pubbliku 
ġenerali, l-aċċessibiltà u l-użu tar-riżultati 
tar-riċerka ffinanzjata pubblikament 
għandha tiġi żviluppata iktar. Qafas Etiku 
għar-riċerka u innovazzjoni, bbażat fuq il-
prinċipji etiċi fundamentali, inklużi dawk 
riflessi fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
tal-Unjoni Ewropea u l-liġijiet tal-Unjoni u 
l-Konvenzjonijiet rilevanti kollha għandu 
jkun promoss b'koordinazzjoni mal-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
rilevanti.

Or. en

Emenda 925
Gaston Franco

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Li jkun possibbli għalll-atturi kollha tas-
soċjetà li jinteraġixxu fiċ-ċiklu tal-
innovazzjoni jżid il-kwalità, rilevanza, 
aċċettabbiltà u s-sostenibbiltà tal-eżiti tal-
innovazzjoni permezz tal-integrazzjoni tal-
interessi u valuri tas-soċjetà. Dan jesiġi l-
iżvilupp ta' ħiliet, għarfien u kapaċitajiet 
speċifiċi fuq il-livelli individwali u 
organizzattivi, kif ukoll fuq dawk 
nazzjonali u transnazzjonali. Soċjetà 
xjentifikament litterata, responsabbli u 
kreattiva għandha tkun imrawwma 
permezz tal-promozzjoni ta' metodi xierqa 
ta' edukazzjoni tax-xjenza u riċerka 
dwarhom. L-ugwaljanza bejn is-sessi 
għandha tkun promossa, b'mod 
partikolari permezz tal-appoġġ għall-
bidliet fl-organizzazzjoni tal-
istituzzjonijiet tar-riċerka u fil-kontenut u 
disinn tal-attivitajiet ta' riċerka. Sabiex 
titjieb iċ-ċirkolazzjoni tal-għarfien fi ħdan 
il-komunità xjentifika u l-pubbliku 
ġenerali, l-aċċessibiltà u l-użu tar-riżultati 
tar-riċerka ffinanzjata pubblikament 
għandha tiġi żviluppata iktar. Qafas Etiku 
għar-riċerka u innovazzjoni, bbażat fuq il-
prinċipji etiċi fundamentali, inklużi dawk 
riflessi fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u l-
liġijiet tal-Unjoni u l-Konvenzjonijiet 
rilevanti kollha għandu jkun promoss 
b'koordinazzjoni mal-organizzazzjonijiet 
internazzjonali rilevantri.

Sabiex jinbena djalogu effikaċi bejn ix-
xjenza u s-soċjetà, jiġi reklutat talent ġdid 
għax-xjenza u titlaqqa' l-eċċellenza 
xjentifika mal-għarfien u r-responsabbiltà 
soċjali dawn l-attivitajiet li ġejjin 
għandhom jiġu appoġġati:

- Karrieri xjentifiċi u teknoloġiċi attraenti 
għal studenti żgħażagħ: promozzjoni fl-
iskejjel ta' karrieri xjentifiċi fl-oqsma tax-
xjenza, it-teknoloġija u l-inġinerija; il-
ftuħ tal-universitajiet għall-istudenti 
żgħażagħ; u l-promozzjoni min-naħa tal-
awtoritajiet nazzjonali u reġjonali ta' 
mużewijiet ta' xjenzi interattivi u 
attraenti; it-trawwim ta' interazzjoni 
sostenibbli bejn l-iskejjl u l-istituti ta' 
riċerka, u bejn l-istudenti u l-famiji 
tagħhom, l-għalliema tax-xjenzi u r-
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riċerkaturi; l-involviment tal-ġenerazzjoni 
li qed tikber permezz ta' laboratorji ta' 
ideat taż-żgħażagħ, dibattiti, promozzjoni 
tal-karrieri xjentifiċi u tekniċi, konkorsi 
għall-promozzjoni tal-kreattività u tal-
innovazzjoni fil-pedagoġija.

Or. en

Emenda 926
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.2 - punt 6.2.3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.2.3a. Riċerka dwar u paragun tal-
proċessi li jagġtu kuntest favorevoli għall-
kreattività u l-innovazzjoni.
Il-forniment ta' fehim aħjar tal-kuntest 
soċjali, kulturali, ekonomiku u politiku 
għall-innovazzjoni għandu jkun prijorità. 
Jeħtieġ għarfien ġdid ta' kif is-"soċjetajiet 
innovattivi" jinbtu u jistagħnew. Fil-
kuntest internazzjonali attwali, dan 
jeħtieġ ħarsa ġdida lejn il-kundizzjonijiet 
għas-sostenibbiltà tal-kuntesti 
soċjoekonomiċi innovattivi bbażati fuq 
ħidma dettaljata u sistematika fuq il-post 
u analiżi komparattiva.
Il-koeżjoni soċjali u l-prevedibbiltà tal-
ġustizzja, l-edukazzjoni, id-demokrazija, 
it-tolleranza u d-diversità huma fatturi li 
jeħtieġu jkunu kkunsidrati b'attenzjoni 
bil-għan li jiġu identifikati u sfruttati 
aħjar il-vantaġġi komparattivi Ewropej 
fuq livell dinji u li jingħata sostenn aħjar 
u bbażat fuq provi għall-politiki fil-qasam 
tal-innovazzjoni.
B'mod partikolari, ir-rwol tal-perċezzjoni 
taż-żgħażagħ fil-konfront tal-
opportunitajiet għall-innovazzjoni fil-
kuntest ekonomiku attwali kkaratterizzat 
minn livell għoli ta' qgħad f'bosta reġjuni 
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tal-UE għandu jkun mifhum bir-reqqa 
fir-rigward tal-edukazzjoni u tar-riskju ta' 
eżodu tal-imħuħ.
Jeħtieġ li r-rwol tal-politiki fil-qasam tal-
govenanza tar-riskju jkun mifhum aħjar 
f'dawk li huma r-relazzjonijiet tiegħu mal-
politiki fil-qasam tal-innovazzjoni u t-
tiswir ta' fatturi u atturi tal-innovazzjoni. 
Il-kjarifika, fil-kuntest tal-innovazzjoni, 
ta' xi wħud mill-kontroversji attwali, 
bħad-dibattitu tar-riskju kontra l-
prekawzjoni, jew tar-rwol ta' kuntesti 
regolatorji diversi, għandha importanza 
kbira u tesiġi approċċi xjentifiċi 
imparzjali ġodda.

Or. en

Emenda 927
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.2.4. Promozzjoni ta' kooperazzjoni 
koerenti u effettiva ma' pajjiżi terzi

6.2.4. Fehim ta' kif kooperazzjoni koerenti 
u effettiva fir-riċerka u fit-taħriġ avvanzat
ma' pajjiżi terzi trawwem l-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 928
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.2 – punt 6.2.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet orizzontali se jiżguraw l–
iżvilupp strateġiku tal-kooperazzjoni 
internazzjonali tul l-Orizzont 2020 u 
jindirizzaw l-objettivi trasversali tal-

L-attivitajiet orizzontali se jiżguraw l-
iżvilupp strateġiku tal-kooperazzjoni 
internazzjonali tul l-Orizzont 2020 u 
jindirizzaw l-objettivi trasversali tal-
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politika . L-attivitajiet li jappoġġaw il-
djalogi bilaterali, multilaterali u 
bireġjonali, fir-riċerka u innovazzjoni, ma' 
pajjiżi terzi, reġjuni, fora internazzjonali u 
organizzazzjonijiet se jiffaċilitaw l-
iskambju ta' politika, tagħlim reċiproku u 
iffissar tal-pijoritajiet, jippromwovu l-
aċċess reċiproku għall-programmi u 
jimmonitorjaw l-impatt tal-kooperazzjoni. 
L-attivitajiet ta' netwerking u ġemellaġġ se 
jiffaċilitaw l-isħubija ottimali bejn l-atturi 
tar-riċerka u l-innovazzjoni fuq iż-żewġ 
naħat u jtejbu l-kompetenzi u l-kapaċità ta' 
kooperazzjoni f'pajjiżi terzi inqas 
avvanzati. L-attitivajiet se jippromwovu l-
koordinazzjoni ta' politiki u programmi ta' 
kooperazzjoni tal-Unjoni u dawk 
nazzjonali, kif ukoll azzjonijiet konġunti 
tal-Istati Membri u Pajjiżi Assoċjati ma' 
pajjiżi terzi sabiex isaħħu l-impatt ġenerali. 
Finalment, il-preżenza tar-riċerka u 
innovazzjoni Ewropea fil-pajjiżi terzi 
għandha tkun ikkonsolidata u msaħħa, 
notevolment bil-promozzjoni tal-ħolqien 
tad-'djar ta' xjenza u innovazzjoni' 
Ewropej, servizzi lill-organizzazzjonijiet 
Ewropej li jestendu l-attivitajiet tagħhom 
f'pajjiżi terzi u l-ftuħ ta' ċentri ta' riċerka 
stabbiliti b'mod konġunt ma' pajjiżi terzi 
għal organizzazzjonijiet jew riċerkaturi 
minn Stati Membri oħra u Pajjiżi Assoċjati.

politika. Jeżisti l-bżonn ta' fehim u 
promozzjoni tal-attivitajiet li jappoġġaw il-
djalogi bilaterali, multilaterali u 
bireġjonali, fir-riċerka u innovazzjoni, ma' 
pajjiżi terzi, reġjuni, fora internazzjonali u 
organizzazzjonijiet se jiffaċilitaw l-
iskambju ta' politika, tagħlim reċiproku u 
ffissar tal-pijoritajiet, jippromwovu l-
aċċess reċiproku għall-programmi u 
jimmonitorjaw l-impatt tal-kooperazzjoni. 
L-attivitajiet ta' netwerking u ġemellaġġ se 
jiffaċilitaw l-isħubija ottimali bejn l-atturi
tar-riċerka u l-innovazzjoni fuq iż-żewġ 
naħat u jtejbu l-kompetenzi u l-kapaċità ta' 
kooperazzjoni f'pajjiżi terzi inqas 
avvanzati. L-attitivajiet se jeżaminaw u
jippromwovu l-koordinazzjoni ta' politiki u 
programmi ta' kooperazzjoni tal-Unjoni u 
dawk nazzjonali, kif ukoll azzjonijiet 
konġunti tal-Istati Membri u Pajjiżi 
Assoċjati ma' pajjiżi terzi sabiex isaħħu l-
impatt ġenerali. Finalment, il-preżenza tar-
riċerka u innovazzjoni Ewropea fil-pajjiżi 
terzi għandha tkun ikkonsolidata u msaħħa, 
notevolment bil-promozzjoni tal-ħolqien 
tad-'djar ta' xjenza u innovazzjoni' 
Ewropej, servizzi lill-organizzazzjonijiet 
Ewropej li jestendu l-attivitajiet tagħhom 
f'pajjiżi terzi u l-ftuħ ta' ċentri ta' riċerka 
stabbiliti b'mod konġunt ma' pajjiżi terzi 
għal organizzazzjonijiet jew riċerkaturi 
minn Stati Membri oħra u Pajjiżi Assoċjati.

Or. en

Emenda 929
Vicky Ford

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.2 - punt 6.2.4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.2.4a. Tixrid tal-eċċellenza u twessigħ 
tal-parteċipazzjoni
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Bl-iskop li jimtela d-distakk eżistenti bejn 
ir-riċerka u l-innovazzjoni fi ħdan żoni, 
reġjuni u Stati Membri fl-Ewropa, se jiġu 
żviluppati sinerġiji u komplementarjetajiet 
mal-Fondi Strutturali, kemm 'il fuq 
(tisħiħ tal-kapaċitajiet fl-Istati Membri 
biex ikunu preparati aħajr għall-
parteċipazzjoni tagħhom fl-Orizzont 2020) 
u 'l isfel (sfruttament u tixrid tar-riżultati 
tar-riċerka u tal-innovazzjoni li joħorġu 
mill-Orizzont 2020). Fejn ikun possibbli, 
se tkun promossa l-interoperabbiltà bejn 
iż-żewġ strumenti. Se jitħeġġew il-
finanzjamenti kumulattivi jew kombinati.
F'dan il-kuntest, il-miżuri se jimmiraw li 
jisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal tal-firxa ta' 
talent fl-Ewropa u b'hekk jiġi ottimizzat l-
impatt ekonomiku u soċjali tar-riċerka u 
l-innovazzjoni u se jkunu distinti minn 
xulxin iżda kumplimentari fir-rigward tal-
politiki u l-azzjonijiet tal-Fondi għall-
politika ta' koeżjoni. Dawn il-miżuri 
jinkludu:
(a) Il-kollegament f'kompetizzjoni l-istituti 
emerġenti, iċ-ċentri ta' eċċellenza u r-
reġjuni innovattivi f'żoni, reġjuni jew 
Stati Membri inqas żviluppati ma' 
kontropartijiet internazzjonali ewlenin 
f'partijiet oħra fl-Ewropa. Dan se jinvolvi 
l-għaqda fi gruppi ta' istituti jew 
dipartimenti ta' riċerka eċċellenti u dawk 
minn żoni jew reġjuni inqas żviluppati, 
ġemellaġġi, skambji tal-persunal, 
konsulenza u assistenza minn esperti u l-
iżvilupp ta' strateġiji konġunti għall-
istabbiliment ta' ċentri ta’ eċċellenza. 
Dawn jistgħu jkunu appoġġati mill-fondi 
tal-politika ta' koeżjoni f'reġjuni inqas 
żviluppati. Se jitqiesu l-ħolqien ta' rabtiet 
ma' raggruppamenti innovattivi u r-
rikonoxximent tal-eċċellenza fir-reġjuni 
inqas żviluppati, inkluż mill-analiżi inter 
pares u l-għoti ta' tikketti ta' eċċellenza lil 
dawk l-istituti li jissodisfaw l-istandards 
internazzjonali.
(b) L-istabbiliment ta' 40 "Kattedra ŻER" 
sabiex jiġu attirati akkademiċi brillanti 
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lejn istituti jew dipartimenti b'potenzjal 
ċar ta' riċerka ta' eċċellenza, sabiex 
jgħinu lil dawn l-istituzzjonijiet jisfruttaw 
bis-sħiħ il-potenzjal u għalhekk joħolqu 
kundizzonijiet ugwali għar-riċerka u 
innovazzjoni fiż-Żona Ewropea tar-
Riċerka. Dan se jinkludi appoġġ 
istituzzjonali għall-ħolqien ta' ambjent 
kompetittiv ta' riċerka u l-kundizzjonijiet 
qafas neċessarji għall-attrazzjoni, żamma 
u żvilupp tal-aħjar talent ta' riċerka fi 
ħdan dawn l-istituzzjonijiet.
(c) L-għoti ta' "marka ta' eċċellenza" 
għal proġetti tal-KER, Marie Sklodowska-
Curie jew kollaborattivi li rċevew 
valutazzjoni pożittiva u li ma setgħux 
jibbenefikaw minn finanzjamenti oħra 
minħabba r-restrizzjonijiet baġitarji. Il-
fondi nazzjonali u reġjonali jafu jkunu 
b'hekk imħeġġa jikkontribwixxu għall-
finanzjament ta' tali proġetti li, anki jekk 
jissodisfaw il-kriterji ta' eċċellenza, ma 
jistgħux jibbenefikaw minn fondi 
minħabba n-nuqqas ta' fondi Ewropej.
(d) L-għoti ta' "marka ta' eċċellenza" lil 
proġetti li jkunu tlestew sabiex ikun 
iffaċilitat il-finanzjament tas-segwitu (eż. 
proġetti pilota, proġeti ta' dimostrazzjoni 
jew ta' valorizzazzjoni tar-riżultati tar-
riċerka) minn sorsi nazzjonali jew 
reġjonali.
(e) L-għoti ta' għotjiet KER "ta' ritorn" 
lir-riċerkaturi li attwalment jiżvolġu l-
attivitajiet tagħhom barra l-Ewropa u 
jixtiequ jaħdmu fl-Ewropa.
(f) L-appoġġ għal ftehimiet 
kumplimentari ffirmati fost il-benefiċjarji 
tal-organizzazzjonijiet tal-proġetti ta' 
riċerka kollaborattiva ma' entitajiet u 
organizzazzjonijiet oħra stabbiliti 
prinċipalment f'pajjiżi oħra minbarra 
dawk involuti direttament fil-proġett bl-
objettiv speċifiku ta' ffaċilitar tal-
opportunitajiet ta' taħriġ (jiġifieri 
pożizzjonijiet ta' dottorat u ta' 
postdottorat).
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(g) It-tisħiħ ta' netwerks ta’ suċċess li 
jimmiraw li jistabbilixxu netwerking 
istituzzjonali ta' kwalità għolja fir-riċerka 
u fl-innovazzjoni. Ser tingħata attenzjoni 
patrtikolari lil COST sabiex ikunu 
promossi attivitajiet ta' identifikazzjoni u 
konnessjoni ta’ "niċeċ ta' eċċellenza" 
(komunitajiet xjentifiċi ta' kwalità għolja 
u investigaturi fil-bidu tal-karriera) fl-
Ewropa kollha.
(h) L-iżvilupp ta' mekkaniżmi ta' taħriġ 
speċifiku dwar kif għandha ssir il-
parteċipazzjoni f'Orizzont 2020, filwaqt li 
jittieħed vantaġġ sħiħ minn netwerks 
eżistenti bħall-Punti ta' Kuntatt 
Nazzjonali.
(i) It-tqegħid għad-dispożizzjoni ta' boroż 
ta' studju ta' dottorat u postdottorat, kif 
ukoll boroż ta' studju ta’ taħriġ avvanzat 
għal inġiniera għall-aċċess tal-
infrastrutturi ta' riċerka internazzjonali 
kollha fl-Ewropa, inklużi dawk ġestiti 
minn organizzazzjonijiet xjentifiċi 
internazzjonali.
(j) L-appoġġ għall-iżvilupp u monitoraġġ 
ta' strateġiji intelliġenti ta' 
speċjalizzazzjoni. Faċilità ta' appoġġ tal-
politika għandha tkun żviluppata u t-
tagħlim tal-politiki fuq livell reġjonali se 
jkun ffaċilitat permezz tal-evalwazzjoni 
internazzjonali inter pares u l-iskambju 
tal-aħjar prattiki.
(k) Il-ħolqien ta' suq online fejn ser tkun 
tista' tiġi rreklamata l-proprjetà 
intelletwali sabiex jinġabru flimkien id-
detenturi u l-utenti tad-drittijiet tal-
proprjetà intelletwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Abbażi tar-rapport Carvalho, emenda 58, b'limitu fuq l-għadd ta' kattedri ŻER stabbiliti.
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Emenda 930
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.2a. Soċjetajiet riflessivi – patrimonju 
kulturali u identità Ewropea
L-għan huwa li jingħata kontribut biex 
tiġi mifhuma l-bażi intelletwali tal-
Ewropa: l-istorja tagħha u l-bosta 
influwenzi Ewropej u mhux Ewropej; 
bħala ispirazzjoni għal ħajjietna llum. L-
Ewropa hija kkaratterizzata minn diversi 
tradizzjonijiet differenti kif ukoll 
identitajiet reġjonali u nazzjonali. Din id-
diversità u l-opportunitajiet tagħha 
għandhom ikunu rikonoxxuti u 
kkunsidrati.
Ġabriet Ewropej, inklużi dawk diġitali, 
f'bibljoteki, arkivji, mużewijiet, galleriji u 
istituzzjonijiet pubbliċi oħrajn għandhom 
rikkezza ta' dokumentazzjoni u oġġetti 
rikki mhux sfruttati għal studju. Dawn ir-
riżorsi tal-patrimonju kulturali 
jirrappreżentaw l-istorja ta' Stati Membri 
individwali iżda anki l-patrimonju 
kollettiv ta' Unjoni Ewropea li żviluppat 
maż-żmien. Tali materjali għandhom isiru 
aċċessibbli permezz ta' teknoloġiji ġodda 
u innovattivi u ta' servizzi integrati ta' 
informazzjoni ddedikati għar-riċerkaturi 
u għaċ-ċittadini biex jippermettu viżjoni 
lejn il-futur bl-użu tal-arkivju tal-
imgħoddi u biex jikkontribwixxu għall-
intelliġenza parteċipattiva Ewropea. L-
aċċessibbiltà u l-konservazzjoni tal-
patrimonju kulturali f'dawn il-forom hija 
meħtieġa għall-vitalità tar-relazzjonijiet 
eżistenti bejn il-kulturi Ewropej u fi ħdan 
il-kultura Ewropea billi tiġi kkunsidrata 
wkoll l-importanza tal-patrimonju 
kulturali bħala mutur ekonomiku 
b'saħħtu f'ekonomika postindustrijali u l-
kontribut tiegħu għat-tkabbir ekonomiku 
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sostenibbli.

Or. en

Emenda 931
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.2a. – Is-soċjetajiet li jirrispettaw il-
patrimonju kulturali tagħhom u 
jippromwovu l-iżvilupp ekonomiku tiegħu
Minkejja li l-patrimonju kulturali huwa 
wieħed mis-setturi l-aktar promettenti tal-
ekonomija Ewropea għall-futur qrib, 
jeżistu ostakli teknoloġiċi, soċjali u 
kulturali li jeħtieġu jingħelbu.
Objettivi speċifiċi:
– il-promozzjoni tar-riċerka orjentata lejn 
il-konservazzjoni u l-ħarsien tal-
patrimonju kulturali
– l-iżvilupp ta' mudelli u metodi 
ekonomiċi li bis-saħħa tagħhom issir 
valutazzjoni tal-aspetti soċjoekonomiċi 
tal-patrimonju kulturali

Or. es

Ġustifikazzjoni

La economía de Europa esta hoy en día estrechamente ligada a la cultura - el sector cultural 
y creativo genera una facturación de más de 654 billones de euros, aportado 2,6% al PIB y 
en los últimos años se ha producido un crecimiento del 12,3%1. Además, el patrimonio 
cultural está estrechamente relacionado con otras actividades económicas como el turismo. 
En 2011, el 10% del PIB de la UE y el 12% de la mano de obra estaban involucrados en 
actividades relacionadas con el turismo. El patrimonio cultural es uno de los más 
prometedores sectores de la economía europea en el futuro cercano, sin embargo existen 
barreras tecnológicas, sociales y culturales que todavía hay que superar. Estas barreras 
impiden ver el potencial del valor económico del patrimonio cultural y son en su mayoría 
relacionados con la compatibilidad de los usos competitivos con los valores del patrimonio 
cultural, la necesidad de modelos económicos y la evaluación de las dimensiones socio-
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económicas. También es necesario asegurarse de que las actuales necesidades exigidas por 
los ciudadanos también se cumplen mediante la transformación responsable de los edificios 
históricos y ciudades. Las nuevas tecnologías son necesarias para promover la 
competitividad de las empresas europeas (especialmente PYME's) que participan en 
Patrimonio Cultural, con la integración exitosa de todos los interesados en un sector del 
mundo líder en Europa. Más que nunca, la investigación en el próximo Programa Marco es 
un método indispensable para la solución eficaz y relevante de problemas en el cuidado del 
patrimonio cultural, promoviendo así su longevidad, mediante el fomento del valor 
socioeconómico de este importante legado y el reconocimiento de este reto social.

Emenda 932
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3. [...] imħassar

Or. en

Emenda 933
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3. Soċjetajiet siguri 6.3. Tisħiħ tas-sigurtà umana, ħarsien tal-
libertà u tal-libertajiet ċivili

Or. en

Emenda 934
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 1



AM\909647MT.doc 129/170 PE492.826v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini tagħha u 
l-imsieħba internazzjoni tagħha huma 
affrontati b'firxa ta' theddid għas-sigurtà 
bħall-kriminalità, terroriżmu u emerġenzi 
tal-massa minħabba diżastri magħmula 
mill-bniedem jew naturali. Dan it-theddid 
jista' jinfirex tul il-konfini u jimmira għal 
miri fiżiċi jew iċ-ċiberspazju. Pereżempju 
l-attakki kontra s-siti tal-Internet tal-
awtoritajiet pubbliċi u l-entitajiet privati, 
mhux biss jimminaw il-fiduċja taċ-
ċittadin iżda wkoll jaffettwaw serjament 
is-setturi essenzjali bħall-enerġija, 
trasport, saħħa, finanzi u 
telekomunikazzjonijiet.

imħassar

Or. en

Emenda 935
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini tagħha u l-
imsieħba internazzjoni tagħha huma 
affrontati b'firxa ta' theddid għas-sigurtà 
bħall-kriminalità, terroriżmu u emerġenzi 
tal-massa minħabba diżastri magħmula 
mill-bniedem jew naturali. Dan it-theddid 
jista' jinfirex tul il-konfini u jimmira għal 
miri fiżiċi jew iċ-ċiberspazju. Pereżempju 
l-attakki kontra s-siti tal-Internet tal-
awtoritajiet pubbliċi u l-entitajiet privati, 
mhux biss jimminaw il-fiduċja taċ-ċittadin 
iżda wkoll jaffettwaw serjament is-setturi 
essenzjali bħall-enerġija, trasport, saħħa, 
finanzi u telekomunikazzjonijiet.

L-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini tagħha u l-
imsieħba internazzjonali tagħha huma 
affrontati b'firxa ta' theddid u sfidi għas-
sigurtà bħall-kriminalità, terroriżmu, 
kunflitti etniċi u politiċi u emerġenzi tal-
massa minħabba diżastri magħmula mill-
bniedem jew naturali. Dawn l-isfidi jistgħu 
jinfirxu tul il-konfini u jimmira għal miri 
fiżiċi jew iċ-ċiberspazju. Pereżempju l-
attakki kontra s-siti tal-Internet tal-
awtoritajiet pubbliċi u l-entitajiet privati, 
mhux biss jimminaw il-fiduċja taċ-ċittadin 
iżda wkoll jaffettwaw serjament is-setturi 
essenzjali bħall-enerġija, trasport, saħħa, 
finanzi u telekomunikazzjonijiet.
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Or. en

Emenda 936
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini tagħha u l-
imsieħba internazzjoni tagħha huma 
affrontati b'firxa ta' theddid għas-sigurtà 
bħall-kriminalità, terroriżmu u emerġenzi 
tal-massa minħabba diżastri magħmula 
mill-bniedem jew naturali. Dan it-theddid 
jista' jinfirex tul il-konfini u jimmira għal 
miri fiżiċi jew iċ-ċiberspazju. Pereżempju 
l-attakki kontra s-siti tal-Internet tal-
awtoritajiet pubbliċi u l-entitajiet privati, 
mhux biss jimminaw il-fiduċja taċ-ċittadin 
iżda wkoll jaffettwaw serjament is-setturi 
essenzjali bħall-enerġija, trasport, saħħa, 
finanzi u telekomunikazzjonijiet.

L-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini tagħha u l-
imsieħba internazzjonali tagħha huma 
affrontati b'firxa ta' theddid għas-sigurtà 
bħall-kriminalità, terroriżmu, 
immigrazzjoni klandestina u emerġenzi 
tal-massa minħabba diżastri magħmula 
mill-bniedem jew naturali. Dan it-theddid 
jista' jinfirex tul il-konfini u jimmira għal 
miri fiżiċi jew iċ-ċiberspazju. Pereżempju 
l-attakki kontra s-siti tal-Internet tal-
awtoritajiet pubbliċi u l-entitajiet privati, 
mhux biss jimminaw il-fiduċja taċ-ċittadin 
iżda wkoll jaffettwaw serjament is-setturi 
essenzjali bħall-enerġija, trasport, saħħa, 
finanzi u telekomunikazzjonijiet.

Or. it

Emenda 937
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi antiċipat, evitat u mmaniġġjat 
dan it-theddid, huwa neċessarju li jiġu 
żviluppati u applikati teknoloġiji, 
soluzzjonijiet, għodda ta' antiċipazzjoni u 
għarfien innovattivi, tiġi stimulata l-
kooperazzjoni bejn il-fornituri u l-utenti, 
jinstabu soluzzjonijiet tas-sigurtà ċivili, 
titjieb il-kompetittività tas-sigurtà, 

imħassar
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industriji tal-ICT u tas-servizzi Ewropej u 
jiġi evitat u miġġieled l-abbuż tal-
privatezza u ksur tad-drittijiet tal-bniedem 
fuq l-Internet.

Or. en

Emenda 938
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi antiċipat, evitat u mmaniġġjat 
dan it-theddid, huwa neċessarju li jiġu 
żviluppati u applikati teknoloġiji, 
soluzzjonijiet, għodda ta' antiċipazzjoni u 
għarfien innovattivi, tiġi stimulata l-
kooperazzjoni bejn il-fornituri u l-utenti, 
jinstabu soluzzjonijiet tas-sigurtà ċivili, 
titjieb il-kompetittività tas-sigurtà, 
industriji tal-ICT u tas-servizzi Ewropej u 
jiġi evitat u miġġieled l-abbuż tal-
privatezza u ksur tad-drittijiet tal-bniedem 
fuq l-Internet.

Sabiex jiġi antiċipat, evitat u mmaniġġjat 
dan it-theddid, huwa neċessarju li jiġu 
żviluppati u applikati teknoloġiji, 
soluzzjonijiet, għodda ta' antiċipazzjoni u 
għarfien innovattivi, tiġi stimulata l-
kooperazzjoni bejn il-fornituri u l-utenti, 
jinstabu soluzzjonijiet tas-sigurtà ċivili, 
titjieb il-kompetittività tas-sigurtà, 
industriji tal-ICT u tas-servizzi Ewropej u 
jiġi evitat u miġġieled l-abbuż tal-
privatezza u ksur tad-drittijiet tal-bniedem 
fuq l-Internet. Jeħtieġ ukoll li ssir riċerka 
tad-dimensjonijiet soċjali ta' tali theddid, 
bil-għan li jinkiseb fehim tal-kawżi u tar-
riperkussjonijiet tiegħu u jiġu żviluppati 
reazzjonijiet effikaċi fil-qasam tal-politika 
soċjali.

Or. en

Emenda 939
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jiġi antiċipat, evitat u mmaniġġjat 
dan it-theddid, huwa neċessarju li jiġu 
żviluppati u applikati teknoloġiji, 
soluzzjonijiet, għodda ta' antiċipazzjoni u 
għarfien innovattivi, tiġi stimulata l-
kooperazzjoni bejn il-fornituri u l-utenti, 
jinstabu soluzzjonijiet tas-sigurtà ċivili,
titjieb il-kompetittività tas-sigurtà, 
industriji tal-ICT u tas-servizzi Ewropej u
jiġi evitat u miġġieled l-abbuż tal-
privatezza u ksur tad-drittijiet tal-bniedem 
fuq l-Internet.

Sabiex jiġi antiċipat, evitat u mmaniġġjat 
dan it-theddid, huwa neċessarju li jiġu 
żviluppati u applikati teknoloġiji, 
soluzzjonijiet, għodda ta' antiċipazzjoni u 
għarfien innovattivi, tiġi stimulata l-
kooperazzjoni bejn il-fornituri u l-utenti, 
jinstabu soluzzjonijiet tas-sigurtà ċivili, jiġi 
evitat u miġġieled l-abbuż tal-privatezza u 
ksur tad-drittijiet tal-bniedem fuq l-
Internet.

Or. en

Emenda 940
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 941
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għaldaqstant il-koordinazzjoni u t-titjib 
taż-żona ta' riċerka tas-sigurtà se jkunu 
element essenzjali u se jgħinu fl-immappjar 
tal-isforzi ta' riċerka preżenti, inkluż l-
antiċipazzjoni, u jtejbu il-kundizzjonijiet 

L-involviment aktar strett tal-
organizzazzjonijiet taċ-ċittadini u tas-
soċjetà ċivili u x-xjenzi politiċi, soċjali u 
umani fiż-żona ta' riċerka tas-sigurtà se 
jkunu element essenzjali u se jgħinu fl-
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legali u proċeduri rilevanti għall-
koordinazzjoni, inklużi l-attivitajiet 
prenormativi. L-attivitajiet se jsegwu 
approċċ orjentat lejn il-missjoni u 
jintegraw id-dimensjonijiet rilevanti tas-
Soċjetà. Dawn se jappoġġaw il-politiki tal-
Unjoni għas-sigurtà interna u esterna, 
politiki ta' difiża u d-dispożizzjoni rilevanti 
ġdida tat-Trattat ta' Liżbona, u jiżguraw iċ-
ċibersigurtà, fiduċja u privatezza fis-Suq 
Diġitali uniku. Se jiġu indirizzati l-objettivi 
li ġejjin:

immappjar tal-isforzi ta' riċerka preżenti, u 
jtejbu r-rilevanza tal-attivitajiet segwiti u 
tar-rispett tad-drittijiet fundamentali u tal-
libertajiet taċ-ċittadini. L-attivitajiet se 
jsegwu approċċ li jqiegħed lir-riċerka fi 
ħdan il-qafas tal-problemi tas-soċjetà u 
jintegra d-dimensjonijiet rilevanti tas-
soċjetà. Dawn se jappoġġaw il-politiki tal-
Unjoni għas-sigurtà interna u esterna, 
politiki ta' difiża u d-dispożizzjoni rilevanti 
ġdida tat-Trattat ta' Lisbona, u jiżguraw iċ-
ċibersigurtà, fiduċja u privatezza fis-suq 
diġitali uniku. Se jiġu indirizzati l-objettivi 
li ġejjin:

Or. en

Emenda 942
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3.1. Ġlieda kontra l-kriminalità u t-
terroriżmu

imħassar

Il-ambizzjoni hija kemm li jkunu evitat 
inċidenti kif ukoll li jkunu mmitigati l-
konsegwenzi potenzjali tagħhom. Dan 
jesiġi teknoloġiji u kapaċitajiet ġodda 
(inklużi dawk kontra iċ-ċiberkriminalità u 
ċ-ċiberterroriżmu) ta' appoġġ għas-saħħa, 
ikel, ilma u sigurtà ambjentali li huma 
essenzjali għall-iffunzjonar tajjeb tas-
soċjetà u l-ekonomija. Teknoloġiji u 
kapaċitajiet dedikati ġodda se jgħinu biex 
jiġu protetti infrastrutturi , sistemi u 
servizzi kritiċi (inklużi l-
komunikazzjonijiet, trasport, saħħa, ikel, 
ilma, enerġija, loġistika u l-katina tal-
provvista, u l-ambjent). Dan se jinkludi l-
analizzar u l-assigurar tal-infrastrutturi 
kritiċi pubbliċi u privati netwerkjati u 
servizzi kontra kwalunkwe tip ta' theddid.
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Or. en

Emenda 943
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3.1. Ġlieda kontra l-kriminalità u t-
terroriżmu

6.3.1. Ġlieda kontra l-kriminalità u t-
terroriżmu, inkluż il-fehim tad-
dimensjonijiet soċjali ta' tali problemi u l-
identifikazzoni effikaċi tal-miżuri fil-
qasam tal-politika soċjali intiżi li jittrattaw 
tali problemi.

Or. en

Emenda 944
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ambizzjoni hija kemm li jkunu evitat 
inċidenti kif ukoll li jkunu mmitigati l-
konsegwenzi potenzjali tagħhom. Dan 
jesiġi teknoloġiji u kapaċitajiet ġodda 
(inklużi dawk kontra iċ-ċiberkriminalità u 
ċ-ċiberterroriżmu) ta' appoġġ għas-saħħa, 
ikel, ilma u sigurtà ambjentali li huma 
essenzjali għall-iffunzjonar tajjeb tas-
soċjetà u l-ekonomija. Teknoloġiji u 
kapaċitajiet dedikati ġodda se jgħinu biex 
jiġu protetti infrastrutturi , sistemi u 
servizzi kritiċi (inklużi l-
komunikazzjonijiet, trasport, saħħa, ikel, 
ilma, enerġija, loġistika u l-katina tal-
provvista, u l-ambjent). Dan se jinkludi l-
analizzar u l-assigurar tal-infrastrutturi 
kritiċi pubbliċi u privati netwerkjati u 

imħassar
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servizzi kontra kwalunkwe tip ta' theddid.

Or. en

Emenda 945
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ambizzjoni hija kemm li jkunu evitat 
inċidenti kif ukoll li jkunu mmitigati l-
konsegwenzi potenzjali tagħhom. Dan 
jesiġi teknoloġiji u kapaċitajiet ġodda 
(inklużi dawk kontra iċ-ċiberkriminalità u 
ċ-ċiberterroriżmu) ta' appoġġ għas-saħħa, 
ikel, ilma u sigurtà ambjentali li huma 
essenzjali għall-iffunzjonar tajjeb tas-
soċjetà u l-ekonomija. Teknoloġiji u 
kapaċitajiet dedikati ġodda se jgħinu biex 
jiġu protetti infrastrutturi , sistemi u 
servizzi kritiċi (inklużi l-
komunikazzjonijiet, trasport, saħħa, ikel, 
ilma, enerġija, loġistika u l-katina tal-
provvista, u l-ambjent). Dan se jinkludi l-
analizzar u l-assigurar tal-infrastrutturi 
kritiċi pubbliċi u privati netwerkjati u 
servizzi kontra kwalunkwe tip ta' theddid.

L-ambizzjoni hija kemm li jkunu evitat 
inċidenti kif ukoll li jkunu mmitigati l-
konsegwenzi potenzjali tagħhom. Dan 
jesiġi fehim tal-kawżi u tar-
riperkussjonijiet, kif ukoll l-iżvilupp ta' 
teknoloġiji u kapaċitajiet ġodda (inklużi 
dawk kontra iċ-ċiberkriminalità u ċ-
ċiberterroriżmu) ta' appoġġ għas-saħħa, 
ikel, ilma u sigurtà ambjentali li huma 
essenzjali għall-iffunzjonar tajjeb tas-
soċjetà u l-ekonomija. Teknoloġiji u 
kapaċitajiet dedikati ġodda se jgħinu biex 
jiġu protetti infrastrutturi, sistemi u 
servizzi kritiċi (inklużi l-
komunikazzjonijiet, trasport, saħħa, ikel, 
ilma, enerġija, loġistika u l-katina tal-
provvista, u l-ambjent). Dan se jinkludi l-
analizzar u l-assigurar tal-infrastrutturi 
kritiċi pubbliċi u privati netwerkjati u 
servizzi kontra kwalunkwe tip ta' theddid.
Tingħata wkoll attenzjoni lid-
dimensjonijiet soċjali u komportamentali 
tal-kriminalità u tat-terroriżmu, bil-għan 
li jiġu mifhuma kompletament il-kawżi u 
r-riperkussjonijiet tagħhom, u jiġu 
identifikati l-miżuri fil-qasam tal-politika 
soċjali intiżi li jittrattaw tali problemi.

Or. en

Emenda 946
Philippe Lamberts
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f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ambizzjoni hija kemm li jkunu evitat 
inċidenti kif ukoll li jkunu mmitigati l-
konsegwenzi potenzjali tagħhom. Dan 
jesiġi teknoloġiji u kapaċitajiet ġodda
(inklużi dawk kontra iċ-ċiberkriminalità u 
ċ-ċiberterroriżmu) ta' appoġġ għas-saħħa, 
ikel, ilma u sigurtà ambjentali li huma 
essenzjali għall-iffunzjonar tajjeb tas-
soċjetà u l-ekonomija. Teknoloġiji u 
kapaċitajiet dedikati ġodda se jgħinu biex 
jiġu protetti infrastrutturi , sistemi u 
servizzi kritiċi (inklużi l-
komunikazzjonijiet, trasport, saħħa, ikel, 
ilma, enerġija, loġistika u l-katina tal-
provvista, u l-ambjent). Dan se jinkludi l-
analizzar u l-assigurar tal-infrastrutturi 
kritiċi pubbliċi u privati netwerkjati u 
servizzi kontra kwalunkwe tip ta' theddid.

L-ambizzjoni hija kemm li jkunu evitat 
inċidenti kif ukoll li jkunu mmitigati l-
konsegwenzi potenzjali tagħhom. Dan 
jesiġi fehim tar-raġunijiet li hemm wara l-
kunflitti u l-kooperazzjoni, teknoloġiji u 
kapaċitajiet ġodda (inklużi dawk kontra iċ-
ċiberkriminalità u ċ-ċiberterroriżmu) ta' 
appoġġ għall-istat tad-dritt, ir-
responsabbiltà demokratika, settur tas-
sigurtà u tal-ġustizzja responsabbli u 
trasparenti; saħħa, ikel, ilma u sigurtà 
ambjentali li huma essenzjali għall-
iffunzjonar tajjeb tas-soċjetà u l-ekonomija.
Strumenti u kunċetti analitiżi ġodda,
teknoloġiji u kapaċitajiet dedikati ġodda se 
jgħinu biex jiġu protetti infrastrutturi,
sistemi u servizzi kritiċi (inklużi l-
komunikazzjonijiet, trasport, saħħa, ikel, 
ilma, enerġija, loġistika u l-katina tal-
provvista, u l-ambjent). Dan se jinkludi l-
analizzar u l-assigurar tal-infrastrutturi 
kritiċi pubbliċi u privati netwerkjati u 
servizzi kontra kwalunkwe tip ta' theddid.

Or. en

Emenda 947
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tinħtieġ riċerka biex jiġu identifikati r-
raġunijiet għala n-nies isiru radikalizzati 
fil-vjolenza u l-miżuri effikaċi fil-qasam 
tal-politika soċjali biex jiġġieldu tali 
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raġunijiet. L-ambizzjoni hija dik li ssir 
riċerka li tagħti kemm provi kif ukoll 
proposti ta' politika soċjali li jkunu 
effikaċi fil-prevenzjoni tar-
radikalizzazzjoni fil-vjolenza u l-
insodisfazzjon soċjali jiġi inkanalat lejn 
djalogu u protesta paċifiċi u demokratiċi.

Or. en

Emenda 948
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.1 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riċerka se ssir wkoll, permezz ta' 
involviment maċ-ċittadini u mar-
rappreżentanti eletti, dwar il-grad ta' 
riskju li s-soċjetà disposta tieħu bi tpattija 
għal inqas miżuri invadenti kontra t-
terroriżmu. Dan jesiġi l-impenn 
sistematiku fi djalogu, inkwadrat u 
mmexxi f'kuntest xjentifiku, biex jiġu 
stabbiliti l-limiti għar-riskju u l-limiti 
għall-intrużjoni li ċ-ċittadini disposti 
jaċċettaw u l-kumpensazzjoni meħtieġa. 
Din ir-riċerka għandha tkun ingranata 
biex tagħti bażi għal teħid ta' deċiżjonijiet 
abbażi ta' provi u djalogu politiku li 
jirrifletti r-realtajiet soċjali.

Or. en

Emenda 949
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.1 – paragrafu 1c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-proċeduri tal-ġustizzja riparatorja 
jistgħu jikkontribwixxu fl-aspetti ta' 
"prevenzjoni" u ta' "reazzjoni" tal-
istrateġija kontra t-terroriżmu. Ir-riċerka 
għandha tinkludi l-livell ta' involviment 
sa liema l-vittmi tal-attakki terroristiċi 
lesti jidħlu ma' atturi reali jew potenzjali 
ta' reati fil-proċeduri tal-ġustizzja 
riparatorja biex jgħinu l-fehim reċiproku 
kemm tal-kawżi primarji tat-terroriżmu 
kif ukoll tar-riperkussjonijiet li din tħalli 
fuq il-vittmi; ir-riċerka għandha wkoll 
teżamina l-impatt li l-proċeduri tal-
ġudizzja riparatorja tħalli fuq il-
prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni fil-
vjolenza min-naħa tal-gruppi "f'riskju"; 
finalment, tali riċerka għandha tinvestiga 
l-kontribut li l-ġustizzja riparatorja tista' 
tagħti għall-fejqan tal-komunitajiet 
milquta minn delitti terroristiċi gravi.

Or. en

Emenda 950
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.1 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bil-għan li jiġu evitati l-inċidenti, l-
attenzjoni tar-riċerka għandu jitqiegħed 
fuq il-fehim tar-raġunijiet fuq il-livell tal-
individwu jew fuq il-livell ta' grupp soċjali 
speċifiku għall-kriminalità u r-
radikalizzazzjoni politika inklużi forom 
estremi ta' vjolenza politika bħal attakki 
terroristiċi. Ix-xjenza soċjali, speċjalment 
is-soċjoloġija, il-psikoloġija u x-xjenza 
politika żviluppaw metodi u teoriji xierqa 
ta' riċerka bil-għan li jingħataw tweġibiet 
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għal dawn it-tipi ta' mistoqsijiet ta' 
riċerka.

Or. en

Emenda 951
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3.2. Tisħiħ tas-sigurtà permezz ta' 
mmaniġġjar tal-fruntieri

imħassar

It-teknoloġiji u kapaċitajiet huma wkoll 
meħtieġa sabiex isaħħu s-sistemi, 
tagħmir, għodod, proċessi u metodi għall-
identifikazzjoni rapida sabiex tittejjeb is-
sigurtà tal-fruntieri, inklużi kemm il-
kwistjonijiet ta' kontroll kif ukoll dawk ta' 
sorveljanza, filwaqt li jiġi sfruttat il-
potenzjal kollu tal-EUROSUR. Dawn se 
jiġu żviluppati u ttestjati filwaqt li jitqiesu 
l-effettività, konformita' mal-prinċipji 
legali u etiċi, proporzjonalità, 
aċċettazzjoni soċjali u r-rispett tad-
drittijiet fundamentali tagħhom. Ir-
riċerka se tappoġġa wkoll it-titjib tal-
ġestjoni integrata tal-fruntieri Ewropej, 
anke permezz ta' iktar kooperazzjoni mal-
pajjiżi kandidati, kandidati potenzjali u 
pajjiżi tal-Politika Ewropea tal-Viċinat.

Or. en

Emenda 952
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3.2. Tisħiħ tas-sigurtà permezz ta' 
mmaniġġjar tal-fruntieri

imħassar

It-teknoloġiji u kapaċitajiet huma wkoll 
meħtieġa sabiex isaħħu s-sistemi, 
tagħmir, għodod, proċessi u metodi għall-
identifikazzjoni rapida sabiex tittejjeb is-
sigurtà tal-fruntieri, inklużi kemm il-
kwistjonijiet ta' kontroll kif ukoll dawk ta' 
sorveljanza, filwaqt li jiġi sfruttat il-
potenzjal kollu tal-EUROSUR. Dawn se 
jiġu żviluppati u ttestjati filwaqt li jitqiesu 
l-effettività, konformita' mal-prinċipji 
legali u etiċi, proporzjonalità, 
aċċettazzjoni soċjali u r-rispett tad-
drittijiet fundamentali tagħhom. Ir-
riċerka se tappoġġa wkoll it-titjib tal-
ġestjoni integrata tal-fruntieri Ewropej, 
anke permezz ta' iktar kooperazzjoni mal-
pajjiżi kandidati, kandidati potenzjali u 
pajjiżi tal-Politika Ewropea tal-Viċinat.

Or. en

Emenda 953
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-teknoloġiji u kapaċitajiet huma wkoll 
meħtieġa sabiex isaħħu s-sistemi, 
tagħmir, għodod, proċessi u metodi għall-
identifikazzjoni rapida sabiex tittejjeb is-
sigurtà tal-fruntieri, inklużi kemm il-
kwistjonijiet ta' kontroll kif ukoll dawk ta' 
sorveljanza, filwaqt li jiġi sfruttat il-
potenzjal kollu tal-EUROSUR. Dawn se 
jiġu żviluppati u ttestjati filwaqt li jitqiesu 
l-effettività, konformita' mal-prinċipji 
legali u etiċi, proporzjonalità, 
aċċettazzjoni soċjali u r-rispett tad-

imħassar
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drittijiet fundamentali tagħhom. Ir-
riċerka se tappoġġa wkoll it-titjib tal-
ġestjoni integrata tal-fruntieri Ewropej, 
anke permezz ta' iktar kooperazzjoni mal-
pajjiżi kandidati, kandidati potenzjali u 
pajjiżi tal-Politika Ewropea tal-Viċinat.

Or. en

Emenda 954
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-teknoloġiji u kapaċitajiet huma wkoll 
meħtieġa sabiex isaħħu s-sistemi, tagħmir, 
għodod, proċessi u metodi għall-
identifikazzjoni rapida sabiex tittejjeb is-
sigurtà tal-fruntieri, inklużi kemm il-
kwistjonijiet ta' kontroll kif ukoll dawk ta' 
sorveljanza, filwaqt li jiġi sfruttat il-
potenzjal kollu tal-EUROSUR. Dawn se 
jiġu żviluppati u ttestjati filwaqt li jitqiesu 
l-effettività, konformita' mal-prinċipji 
legali u etiċi, proporzjonalità, aċċettazzjoni 
soċjali u r-rispett tad-drittijiet fundamentali 
tagħhom. Ir-riċerka se tappoġġa wkoll it-
titjib tal-ġestjoni integrata tal-fruntieri 
Ewropej, anke permezz ta' iktar 
kooperazzjoni mal-pajjiżi kandidati, 
kandidati potenzjali u pajjiżi tal-Politika 
Ewropea tal-Viċinat.

It-teknoloġiji u kapaċitajiet huma wkoll 
meħtieġa sabiex isaħħu s-sistemi, tagħmir, 
għodod, proċessi u metodi għall-
identifikazzjoni rapida sabiex tittejjeb is-
sigurtà tal-fruntieri, inklużi kemm il-
kwistjonijiet ta' kontroll kif ukoll dawk ta' 
sorveljanza, filwaqt li jiġi sfruttat il-
potenzjal kollu tal-EUROSUR, is-sistema 
ewropea ta' sorveljanza tal-fruntieri. 
Dawn se jiġu żviluppati u ttestjati filwaqt li 
jitqiesu l-effettività, konformità mal-
prinċipji legali u etiċi, proporzjonalità, 
aċċettazzjoni soċjali u r-rispett tad-drittijiet 
fundamentali tagħhom. Ir-riċerka se 
tappoġġa wkoll it-titjib tal-ġestjoni 
integrata tal-fruntieri Ewropej, anke 
permezz ta' iktar kooperazzjoni mal-pajjiżi 
kandidati, kandidati potenzjali u pajjiżi tal-
Politika Ewropea tal-Viċinat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-akronimi jridu jiddaħħlu.
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Emenda 955
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3.3. Provvista ta' ċibersigurtà imħassar
Iċ-ċibersigurtà hija prerekwiżit għan-nies, 
negozji u servizzi pubbliċi sabiex 
jibbenefikaw mill-opportunitajiet offruti 
mill-Internet. Din tesiġi li tiġi provduta 
sigurtà għas-sistemi, netwerks, apparat ta' 
aċċess u softwer u servizzi, inkluż il-cloud 
computing, filwaqt li titqies l-
interoperabbiltà ta' teknoloġiji multipli. 
Ir-riċerka se tipprevjeni, tiskopri u 
timmaniġġja ċiberattakk f'ħin reali 
madwar id-dominji u ġuriżdizzjonijiet 
multipli, u tipproteġi l-infrastrutturi kritiċi 
tal-ICT. Is-soċjetà diġitali hija fi żvilupp 
sħiħ b'użi u abbużi, li jinbidlu b'mod 
kostanti, tal-Internet, modi ġodda ta' 
interazzjoni soċjali, servizzi ġodda mobbli 
u bbażati fil-post u t-tfaċċar tal-Internet 
tal-Affarijiet. Dan jesiġi tip ta' riċerka 
ġdida li għandha tkun attivata mill-
applikazzjonijiet u xejriet ta' użu u tas-
soċjetà emerġenti. Se jitwettqu inizjattivi 
ta' riċerka bi prontezza, inkluża r-Riċerka 
u l-Iżvlupp proattiva sabiex jirreaġixxu 
malajr għall-iżviluppi komtemporanji 
ġodda fil-fiduċja u sigurtà.

Or. en

Emenda 956
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċibersigurtà hija prerekwiżit għan-nies, 
negozji u servizzi pubbliċi sabiex 
jibbenefikaw mill-opportunitajiet offruti 
mill-Internet. Din tesiġi li tiġi provduta 
sigurtà għas-sistemi, netwerks, apparat ta' 
aċċess u softwer u servizzi, inkluż il-cloud 
computing, filwaqt li titqies l-
interoperabbiltà ta' teknoloġiji multipli. 
Ir-riċerka se tipprevjeni, tiskopri u 
timmaniġġja ċiberattakk f'ħin reali 
madwar id-dominji u ġuriżdizzjonijiet 
multipli, u tipproteġi l-infrastrutturi kritiċi 
tal-ICT. Is-soċjetà diġitali hija fi żvilupp 
sħiħ b'użi u abbużi, li jinbidlu b'mod 
kostanti, tal-Internet, modi ġodda ta' 
interazzjoni soċjali, servizzi ġodda mobbli 
u bbażati fil-post u t-tfaċċar tal-Internet 
tal-Affarijiet. Dan jesiġi tip ta' riċerka 
ġdida li għandha tkun attivata mill-
applikazzjonijiet u xejriet ta' użu u tas-
soċjetà emerġenti. Se jitwettqu inizjattivi 
ta' riċerka bi prontezza, inkluża r-Riċerka 
u l-Iżvlupp proattiva sabiex jirreaġixxu 
malajr għall-iżviluppi komtemporanji 
ġodda fil-fiduċja u sigurtà.

imħassar

Or. en

Emenda 957
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċibersigurtà hija prerekwiżit għan-nies, 
negozji u servizzi pubbliċi sabiex 
jibbenefikaw mill-opportunitajiet offruti 
mill-Internet. Din tesiġi li tiġi provduta 
sigurtà għas-sistemi, netwerks, apparat ta' 
aċċess u softwer u servizzi, inkluż il-cloud 
computing, filwaqt li titqies l-

imħassar



PE492.826v02-00 144/170 AM\909647MT.doc

MT

interoperabbiltà ta' teknoloġiji multipli. 
Ir-riċerka se tipprevjeni, tiskopri u 
timmaniġġja ċiberattakk f'ħin reali 
madwar id-dominji u ġuriżdizzjonijiet 
multipli, u tipproteġi l-infrastrutturi kritiċi 
tal-ICT. Is-soċjetà diġitali hija fi żvilupp 
sħiħ b'użi u abbużi, li jinbidlu b'mod 
kostanti, tal-Internet, modi ġodda ta' 
interazzjoni soċjali, servizzi ġodda mobbli 
u bbażati fil-post u t-tfaċċar tal-Internet 
tal-Affarijiet. Dan jesiġi tip ta' riċerka 
ġdida li għandha tkun attivata mill-
applikazzjonijiet u xejriet ta' użu u tas-
soċjetà emerġenti. Se jitwettqu inizjattivi 
ta' riċerka bi prontezza, inkluża r-Riċerka 
u l-Iżvlupp proattiva sabiex jirreaġixxu 
malajr għall-iżviluppi komtemporanji 
ġodda fil-fiduċja u sigurtà.

Or. en

Emenda 958
Petru Constantin Luhan

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċibersigurtà hija prerekwiżit għan-nies, 
negozji u servizzi pubbliċi sabiex 
jibbenefikaw mill-opportunitajiet offruti 
mill-Internet. Din tesiġi li tiġi provduta 
sigurtà għas-sistemi, netwerks, apparat ta' 
aċċess u softwer u servizzi, inkluż il-cloud 
computing, filwaqt li titqies l-
interoperabbiltà ta' teknoloġiji multipli. Ir-
riċerka se tipprevjeni, tiskopri u 
timmaniġġja ċiberattakk f'ħin reali madwar 
id-dominji u ġuriżdizzjonijiet multipli, u 
tipproteġi l-infrastrutturi kritiċi tal-ICT. Is-
soċjetà diġitali hija fi żvilupp sħiħ b'użi u 
abbużi, li jinbidlu b'mod kostanti, tal-
Internet, modi ġodda ta' interazzjoni 
soċjali, servizzi ġodda mobbli u bbażati fil-
post u t-tfaċċar tal-Internet tal-Affarijiet.

Iċ-ċibersigurtà hija prerekwiżit għan-nies, 
negozji u servizzi pubbliċi sabiex 
jibbenefikaw mill-opportunitajiet offruti 
mill-Internet. Din tesiġi li tiġi provduta 
sigurtà għas-sistemi, netwerks, apparat ta' 
aċċess u softwer u servizzi, inkluż il-cloud 
computing, filwaqt li titqies l-
interoperabbiltà ta' teknoloġiji multipli. Ir-
riċerka se tipprevjeni, tiskopri u 
timmaniġġja ċiberattakk f'ħin reali madwar 
id-dominji u ġurisdizzjonijiet multipli, u 
tipproteġi l-infrastrutturi kritiċi tal-ICT. Is-
soċjetà diġitali hija fi żvilupp sħiħ b'użi u 
abbużi, li jinbidlu b'mod kostanti, tal-
Internet, modi ġodda ta' interazzjoni 
soċjali, modi ġodda ta' transazzjonijiet 
online, transazzjonijiet finanzjarji 
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Dan jesiġi tip ta' riċerka ġdida li għandha 
tkun attivata mill-applikazzjonijiet u xejriet
ta' użu u tas-soċjetà emerġenti. Se 
jitwettqu inizjattivi ta' riċerka bi prontezza, 
inkluża r-Riċerka u l-Iżvlupp proattiva 
sabiex jirreaġixxu malajr għall-iżviluppi
komtemporanji ġodda fil-fiduċja u sigurtà.

(kummerċ elettroniku) servizzi ġodda 
mobbli u bbażati fil-post u t-tfaċċar tal-
Internet tal-Affarijiet. Dan jesiġi tip ta' 
riċerka ġdida li għandha tkun attivata mill-
applikazzjonijiet, użu, mudelli 
kummerċjali speċifiċi u xejriet tas-soċjetà 
emerġenti. Se jitwettqu inizjattivi ta' 
riċerka bi prontezza, inkluża r-Riċerka u l-
Iżvlupp proattiva sabiex jirreaġixxu malajr 
għall-iżviluppi kontemporanji ġodda fil-
fiduċja u sigurtà.

Or. en

Emenda 959
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3.4. Iż-żieda tar-reżiljenza tal-Ewropa 
għall-krizijiet u d-dizastri

imħassar

Din tesiġi l-iżvilupp ta' teknoloġiji u 
kapaċitajiet ddedikati li jappoġġaw it-tipi 
differenti ta' operazzjonijiet ta' ġestjoni ta' 
emerġenza (bħal pereżempju protezzjoni 
ċivili, tifi tan-nar, għajnuna umanitarja, 
difiza ċivili, prevenzjoni tal-kunflitti, 
żvilupp ta' kompiti ta' salvataġġ tal-
infrastrutturi ta' informazzjoni medika u 
stabilizzazzjoni ta' wara krizi), kif ukoll l-
infurzar tal-liġi. Ir-riċerka se tkopri l-
katina sħiħa tal-ġestjoni tal-kriżijiet u r-
reżiljenza, u tappoġġa t-twaqqif ta' 
kapaċità Ewropea ta' reazzjoni għall-
emerġenzi.
L-attivitajiet fost l-oqsma kollha ta' 
missjoni se jindirizzaw ukoll l-
integrazzjoni u l-interoperabbiltà tas-
sistemi u servizzi, inklużi l-aspetti bħall-
komunikazzjoni, arkitetturi distribwiti u 
fatturi umani. Dan jesiġi ukoll l-
integrazzjoni tal-kapaċitajiet ċivili u 
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militari fil-kompiti li jvarjaw mill-
protezzjoni ċivili għall-għajnuna 
umanitarja, ġestjoni tal-fruntieri jew 
żamma tal-paċi. Dan se jinkludi l-iżvilupp 
teknoloġiku fil-qasam sensittiv tat-
teknoloġiji ta' użu doppju sabiex 
jiggarantixxi l-interoperabbiltà bejn il-
protezzjoni ċivili u l-forzi militari u fost il-
forzi tal-protezzjoni ċivili madwar id-
dinja, kif ukoll l-aspetti ta' affidabbilità, 
ta' organizzazzjoni, legali u etiċi, 
kwistjonijiet kummerċjali, protezzjoni tal-
kunfidenzjalità u l-integrità tal-
informazzjoni u t-traċċabiltà tat-
tranżazzjonijiet u proċessi kollha.

Or. en

Emenda 960
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din tesiġi l-iżvilupp ta' teknoloġiji u 
kapaċitajiet ddedikati li jappoġġaw it-tipi 
differenti ta' operazzjonijiet ta' ġestjoni ta' 
emerġenza (bħal pereżempju protezzjoni 
ċivili, tifi tan-nar, għajnuna umanitarja, 
difiza ċivili, prevenzjoni tal-kunflitti, 
żvilupp ta' kompiti ta' salvataġġ tal-
infrastrutturi ta' informazzjoni medika u 
stabilizzazzjoni ta' wara krizi), kif ukoll l-
infurzar tal-liġi. Ir-riċerka se tkopri l-
katina sħiħa tal-ġestjoni tal-kriżijiet u r-
reżiljenza, u tappoġġa t-twaqqif ta' 
kapaċità Ewropea ta' reazzjoni għall-
emerġenzi.

imħassar

Or. en
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Emenda 961
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din tesiġi l-iżvilupp ta' teknoloġiji u 
kapaċitajiet ddedikati li jappoġġaw it-tipi 
differenti ta' operazzjonijiet ta' ġestjoni ta' 
emerġenza (bħal pereżempju protezzjoni 
ċivili, tifi tan-nar, għajnuna umanitarja,
difiza ċivili, prevenzjoni tal-kunflitti,
żvilupp ta' kompiti ta' salvataġġ tal-
infrastrutturi ta' informazzjoni medika u
stabilizzazzjoni ta' wara krizi), kif ukoll l-
infurzar tal-liġi. Ir-riċerka se tkopri l-
katina sħiħa tal-ġestjoni tal-kriżijiet u r-
reżiljenza, u tappoġġa t-twaqqif ta' kapaċità 
Ewropea ta' reazzjoni għall-emerġenzi.

Din tesiġi l-iżvilupp ta' strumenti u 
kunċetti analitiċi ddedikati inklużi
teknoloġiji u kapaċitajiet li jappoġġaw it-
tipi differenti ta' operazzjonijiet ta' ġestjoni 
ta' emerġenza (bħal pereżempju protezzjoni 
ċivili, tifi tan-nar u tniġġis tal-baħar, 
għajnuna umanitarja, diżastri naturali u 
kkawżati mill-bniedem, żvilupp ta' kompiti
ta' salvataġġ tal-infrastrutturi ta' 
informazzjoni medika u stabbilizzazzjoni
ta' wara kriżi, medjazzjoni, djalogu u 
rikonċiljazzjoni). Ir-riċerka se tkopri l-
katina sħiħa tal-ġestjoni tal-kriżijiet u tal-
konsolidament tal-paċi u r-reżiljenza tas-
soċjetà, u tappoġġa t-twaqqif ta' kapaċità 
Ewropea ta' reazzjoni għall-emerġenzi.

Or. en

Emenda 962
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din tesiġi l-iżvilupp ta' teknoloġiji u 
kapaċitajiet ddedikati li jappoġġaw it-tipi 
differenti ta' operazzjonijiet ta' ġestjoni ta' 
emerġenza (bħal pereżempju protezzjoni 
ċivili, tifi tan-nar, għajnuna umanitarja, 
difiza ċivili, prevenzjoni tal-kunflitti, 
żvilupp ta' kompiti ta' salvataġġ tal-
infrastrutturi ta' informazzjoni medika u 
stabilizzazzjoni ta' wara krizi), kif ukoll l-
infurzar tal-liġi. Ir-riċerka se tkopri l-katina 

Din tesiġi l-iżvilupp ta' teknoloġiji u 
kapaċitajiet ddedikati li jappoġġaw it-tipi 
differenti ta' operazzjonijiet ta' ġestjoni ta' 
emerġenza (bħal pereżempju protezzjoni 
ċivili, protezzjoni kontra l-għargħar, tifi 
tan-nar u tniġġis tal-baħar, għajnuna 
umanitarja, difiża ċivili, prevenzjoni tal-
kunflitti, żvilupp ta' kompiti ta' salvataġġ 
tal-infrastrutturi ta' informazzjoni medika u 
stabbilizzazzjoni ta' wara kriżi), kif ukoll l-
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sħiħa tal-ġestjoni tal-kriżijiet u r-reżiljenza,
u tappoġġa t-twaqqif ta' kapaċità Ewropea 
ta' reazzjoni għall-emerġenzi.

infurzar tal-liġi. Ir-riċerka se tkopri l-katina 
sħiħa tal-ġestjoni tal-kriżijiet u r-reżiljenza 
tas-soċjetà.

Or. de

Emenda 963
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet fost l-oqsma kollha ta' 
missjoni se jindirizzaw ukoll l-
integrazzjoni u l-interoperabbiltà tas-
sistemi u servizzi, inklużi l-aspetti bħall-
komunikazzjoni, arkitetturi distribwiti u 
fatturi umani. Dan jesiġi ukoll l-
integrazzjoni tal-kapaċitajiet ċivili u 
militari fil-kompiti li jvarjaw mill-
protezzjoni ċivili għall-għajnuna 
umanitarja, ġestjoni tal-fruntieri jew 
żamma tal-paċi. Dan se jinkludi l-iżvilupp 
teknoloġiku fil-qasam sensittiv tat-
teknoloġiji ta' użu doppju sabiex 
jiggarantixxi l-interoperabbiltà bejn il-
protezzjoni ċivili u l-forzi militari u fost il-
forzi tal-protezzjoni ċivili madwar id-
dinja, kif ukoll l-aspetti ta' affidabbilità, 
ta' organizzazzjoni, legali u etiċi, 
kwistjonijiet kummerċjali, protezzjoni tal-
kunfidenzjalità u l-integrità tal-
informazzjoni u t-traċċabiltà tat-
tranżazzjonijiet u proċessi kollha.

imħassar

Or. en

Emenda 964
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet fost l-oqsma kollha ta' 
missjoni se jindirizzaw ukoll l-
integrazzjoni u l-interoperabbiltà tas-
sistemi u servizzi, inklużi l-aspetti bħall-
komunikazzjoni, arkitetturi distribwiti u 
fatturi umani. Dan jesiġi ukoll l-
integrazzjoni tal-kapaċitajiet ċivili u 
militari fil-kompiti li jvarjaw mill-
protezzjoni ċivili għall-għajnuna 
umanitarja, ġestjoni tal-fruntieri jew 
żamma tal-paċi. Dan se jinkludi l-iżvilupp 
teknoloġiku fil-qasam sensittiv tat-
teknoloġiji ta' użu doppju sabiex 
jiggarantixxi l-interoperabbiltà bejn il-
protezzjoni ċivili u l-forzi militari u fost il-
forzi tal-protezzjoni ċivili madwar id-
dinja, kif ukoll l-aspetti ta' affidabbilità, 
ta' organizzazzjoni, legali u etiċi, 
kwistjonijiet kummerċjali, protezzjoni tal-
kunfidenzjalità u l-integrità tal-
informazzjoni u t-traċċabiltà tat-
tranżazzjonijiet u proċessi kollha.

L-attivitajiet fost l-oqsma kollha ta' 
missjoni se jindirizzaw ukoll l-
integrazzjoni u l-interoperabbiltà tas-
sistemi u servizzi, inklużi l-aspetti bħall-
komunikazzjoni, arkitetturi distribwiti u 
fatturi umani.

Or. en

Emenda 965
Petru Constantin Luhan

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet fost l-oqsma kollha ta' 
missjoni se jindirizzaw ukoll l-
integrazzjoni u l-interoperabbiltà tas-
sistemi u servizzi, inklużi l-aspetti bħall-
komunikazzjoni, arkitetturi distribwiti u 
fatturi umani. Dan jesiġi ukoll l-
integrazzjoni tal-kapaċitajiet ċivili u 
militari fil-kompiti li jvarjaw mill-

L-attivitajiet fost l-oqsma kollha ta' 
missjoni se jindirizzaw ukoll l-
integrazzjoni u l-interoperabbiltà tas-
sistemi u servizzi, inklużi l-aspetti bħall-
komunikazzjoni, arkitetturi distribwiti u 
fatturi umani. Dan jesiġi wkoll l-
integrazzjoni tal-kapaċitajiet ċivili u 
militari fil-kompiti li jvarjaw mill-
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protezzjoni ċivili għall-għajnuna 
umanitarja, ġestjoni tal-fruntieri jew 
żamma tal-paċi. Dan se jinkludi l-iżvilupp 
teknoloġiku fil-qasam sensittiv tat-
teknoloġiji ta' użu doppju sabiex 
jiggarantixxi l-interoperabbiltà bejn il-
protezzjoni ċivili u l-forzi militari u fost il-
forzi tal-protezzjoni ċivili madwar id-dinja, 
kif ukoll l-aspetti ta' affidabbilità, ta' 
organizzazzjoni, legali u etiċi, kwistjonijiet 
kummerċjali, protezzjoni tal-
kunfidenzjalità u l-integrità tal-
informazzjoni u t-traċċabiltà tat-
tranżazzjonijiet u proċessi kollha.

protezzjoni ċivili għall-għajnuna 
umanitarja, ġestjoni tal-fruntieri jew 
żamma tal-paċi. Dan se jinkludi l-iżvilupp 
teknoloġiku fil-qasam sensittiv tat-
teknoloġiji ta' użu doppju sabiex 
jiggarantixxi l-interoperabbiltà bejn il-
protezzjoni ċivili u l-forzi militari u fost il-
forzi tal-protezzjoni ċivili madwar id-dinja, 
kif ukoll l-aspetti ta' affidabbilità, ta' 
organizzazzjoni, legali u etiċi, kwistjonijiet 
kummerċjali, protezzjoni tal-
kunfidenzjalità u l-integrità tal-
informazzjoni u t-traċċabiltà tat-
tranżazzjonijiet u proċessi kollha, 
mingħajr ma jinkisru d-drittijiet 
fundamentali għall-privatezza u l-
protezzjoni tad-data personali.

Or. en

Emenda 966
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3.5. Żgurar tal-privatezza u libertà fl-
internet u titjib tad-dimensjoni tas-soċjetà 
fir-rigward tas-sigurtà

imħassar

Is-salvagwardja tad-dritt uman tal-
privatezza fis-soċjetà diġitali tesiġi l-
iżvilupp ta' oqfsa u teknoloġiji ta' 
privatezza mid-disinn mill-konċepiment 
tal-prodotti u servizzi. It-teknoloġiji se 
jkunu żviluppati biex jippermettu l-utenti 
li jikkontrollaw id-dejta personali 
tagħhom u l-użu tagħha minn partijiet 
terzi; kif ukoll għodod li jiskopru u 
jimblukkaw kontenut illegali u ksur tad-
dejta u biex jipproteġu d-drittijiet umani 
onlajn filwaqt li jipprevjenu li l-imġiba 
tan-nies b'mod individwali jew fi gruppi 
hija limitata mit-tiftix u pprofilar illegali.
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Kwalunkwe soluzzjoni u teknoloġija ġdida 
ta' sigurtà għandha bżonn li tkun 
aċċettabbli għas-soċjetà, tkun konformi 
mal-liġi tal-UE u dik internazzjonali, tkun 
effettiva u proporzjonata fl-
identifikazzjoni u l-indirizzar tat-theddida 
għas-sigurtà. Fehim aħjar tad-
dimensjonijiet soċjoekonomiċi, kulturali u 
antropoloġiċi tas-sigurtà, tal-kawżi ta' 
nuqqas ta' sigurtà, ir-rwol tal-midja u 
komunikazzjoni u l-perċezzjonijiet taċ-
ċittadin huma għalhekk essenzjali. Se jiġu 
indirizzati l-kwistjonijiet etiċi u l-
protezzjoni tal-valuri umani u d-drittijiet 
fundamentali.

Or. en

Emenda 967
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-salvagwardja tad-dritt uman tal-
privatezza fis-soċjetà diġitali tesiġi l-
iżvilupp ta' oqfsa u teknoloġiji ta' 
privatezza mid-disinn mill-konċepiment 
tal-prodotti u servizzi. It-teknoloġiji se 
jkunu żviluppati biex jippermettu l-utenti 
li jikkontrollaw id-dejta personali 
tagħhom u l-użu tagħha minn partijiet 
terzi; kif ukoll għodod li jiskopru u 
jimblukkaw kontenut illegali u ksur tad-
dejta u biex jipproteġu d-drittijiet umani 
onlajn filwaqt li jipprevjenu li l-imġiba 
tan-nies b'mod individwali jew fi gruppi 
hija limitata mit-tiftix u pprofilar illegali.

imħassar

Or. en
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Emenda 968
Petru Constantin Luhan

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-salvagwardja tad-dritt uman tal-
privatezza fis-soċjetà diġitali tesiġi l-
iżvilupp ta' oqfsa u teknoloġiji ta' 
privatezza mid-disinn mill-konċepiment 
tal-prodotti u servizzi. It-teknoloġiji se 
jkunu żviluppati biex jippermettu l-utenti 
li jikkontrollaw id-dejta personali tagħhom 
u l-użu tagħha minn partijiet terzi; kif ukoll 
għodod li jiskopru u jimblukkaw kontenut 
illegali u ksur tad-dejta u biex jipproteġu 
d-drittijiet umani onlajn filwaqt li
jipprevjenu li l-imġiba tan-nies b'mod 
individwali jew fi gruppi hija limitata mit-
tiftix u pprofilar illegali.

Is-salvagwardja tad-dritt uman tal-
privatezza fis-soċjetà diġitali tista' 
partikolarment tinkiseb billi jiġi garantit l-
iżvilupp ta' oqfsa u teknoloġiji ta' 
privatezza mid-disinn u ta' privatezza 
awtomatika mill-konċepiment tal-prodotti 
u servizzi u jinħolqu inċentivi li 
jippremjaw approċċi tal-privatezza mid-
disinn u tas-sigurtà mid-disinn. It-
teknoloġiji se jkunu żviluppati biex jagħtu 
s-setgħa lill-utenti biex jikkontrollaw id-
data personali tagħhom u l-użu tagħha 
minn partijiet terzi; kif ukoll għodod li 
jiskopru u jimblukkaw kontenut illegali u 
ksur tad-data b'mod li jipproteġi d-
drittijiet tal-bniedem u jipprevjeni li l-
imġiba tan-nies b'mod individwali jew fi 
gruppi hija suġġetta u/jew limitata mit-
tiftix u pprofilar illegali.

Or. en

Emenda 969
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe soluzzjoni u teknoloġija ġdida 
ta' sigurtà għandha bżonn li tkun 
aċċettabbli għas-soċjetà, tkun konformi 
mal-liġi tal-UE u dik internazzjonali, tkun 
effettiva u proporzjonata fl-
identifikazzjoni u l-indirizzar tat-theddida 
għas-sigurtà. Fehim aħjar tad-
dimensjonijiet soċjoekonomiċi, kulturali u 

imħassar
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antropoloġiċi tas-sigurtà, tal-kawżi ta' 
nuqqas ta' sigurtà, ir-rwol tal-midja u 
komunikazzjoni u l-perċezzjonijiet taċ-
ċittadin huma għalhekk essenzjali. Se jiġu 
indirizzati l-kwistjonijiet etiċi u l-
protezzjoni tal-valuri umani u d-drittijiet
fundamentali.

Or. en

Emenda 970
Petru Constantin Luhan

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe soluzzjoni u teknoloġija ġdida 
ta' sigurtà għandha bżonn li tkun 
aċċettabbli għas-soċjetà, tkun konformi 
mal-liġi tal-UE u dik internazzjonali, tkun 
effettiva u proporzjonata fl-identifikazzjoni 
u l-indirizzar tat-theddida għas-sigurtà. 
Fehim aħjar tad-dimensjonijiet 
soċjoekonomiċi, kulturali u antropoloġiċi 
tas-sigurtà, tal-kawżi ta' nuqqas ta' sigurtà, 
ir-rwol tal-midja u komunikazzjoni u l-
perċezzjonijiet taċ-ċittadin huma għalhekk 
essenzjali. Se jiġu indirizzati l-kwistjonijiet 
etiċi u l-protezzjoni tal-valuri umani u d-
drittijiet fundamentali.

Kwalunkwe soluzzjoni u teknoloġija ġdida 
ta' sigurtà għandha bżonn li tkun 
aċċettabbli għas-soċjetà, tkun konformi 
mad-dritt tal-UE u dak internazzjonali, 
tkun effettiva u proporzjonata fl-
identifikazzjoni u l-indirizzar tat-theddida 
għas-sigurtà. Fehim aħjar tad-
dimensjonijiet soċjoekonomiċi, kulturali u 
antropoloġiċi tas-sigurtà, tal-kawżi ta' 
nuqqas ta' sigurtà, ir-rwol tal-midja u 
komunikazzjoni u l-perċezzjonijiet taċ-
ċittadin huma għalhekk essenzjali. Se jiġu 
indirizzati l-kwistjonijiet etiċi u l-
protezzjoni tal-valuri umani u d-drittijiet 
fundamentali u jibqgħu fundamentali 
f'dan id-dibattitu.

Or. en

Emenda 971
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.5 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kwalunkwe soluzzjoni u teknoloġija ġdida 
ta' sigurtà għandha bżonn li tkun 
aċċettabbli għas-soċjetà, tkun konformi 
mal-liġi tal-UE u dik internazzjonali, tkun 
effettiva u proporzjonata fl-identifikazzjoni 
u l-indirizzar tat-theddida għas-sigurtà. 
Fehim aħjar tad-dimensjonijiet 
soċjoekonomiċi, kulturali u antropoloġiċi 
tas-sigurtà, tal-kawżi ta' nuqqas ta' sigurtà, 
ir-rwol tal-midja u komunikazzjoni u l-
perċezzjonijiet taċ-ċittadin huma għalhekk 
essenzjali. Se jiġu indirizzati l-kwistjonijiet 
etiċi u l-protezzjoni tal-valuri umani u d-
drittijiet fundamentali.

Kwalunkwe soluzzjoni u teknoloġija ġdida 
ta' sigurtà għandha bżonn li tkun 
aċċettabbli għas-soċjetà, tkun konformi 
mad-dritt tal-UE u dak internazzjonali, 
tkun effettiva u proporzjonata fl-
identifikazzjoni u l-indirizzar tat-theddida 
għas-sigurtà. Fehim aħjar tad-
dimensjonijiet soċjoekonomiċi, kulturali u 
antropoloġiċi tas-sigurtà, tal-kawżi ta' 
nuqqas ta' sigurtà, ir-rwol tal-midja u 
komunikazzjoni u l-perċezzjonijiet taċ-
ċittadin huma għalhekk essenzjali. Se jiġu 
garantiti l-kwistjonijiet etiċi u l-
protezzjoni tal-valuri umani u d-drittijiet 
fundamentali.

Or. en

Emenda 972
Christian Ehler

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3.6. Aspetti speċifiċi tal-
implimentazzjoni

imħassar

Peress li r-riċerka se jkollha orjentazzjoni 
lejn is-sigurtà ċivili, il-koordinazzjoni 
mal-attivitajiet tal-Aġenzija Ewropea tad-
Difiża (EDA) se tkun segwita b'mod attiv 
sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-
EDA, notevolment permezz tal-Qafas 
Ewropew ta' Kooperazzjoni diġà stabbilit, 
u b'hekk ikun rikonoxxut li jeżistu oqsma 
ta' teknoloġija ta' użu doppju rilevanti 
kemm għall-applikazzjonijiet ċivili kif 
ukoll dawk militari. Mekkaniżmi ta' 
koordinazzjoni mal-aġenziji rilevanti tal-
Unjoni, bħal pereżempju il-FRONTEX, l-
EMSA u l-Europol, se jiġu wkoll msaħħa 
aktar sabiex titjieb il-koordinazzjoni ta' 
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Programmi u politiki tal-Unjoni fil-qasam 
kemm tas-sigurtà interna kif ukoll dik 
esterna, u inizjattivi oħra tal-Unjoni.
Filwaqt li titqies in-natura partikolari tas-
sigurtà, se jiġu stabbiliti arranġamenti 
speċifiċi fir-rigward tal-ipprogrammar u 
governanza, inklużi arranġamenti mal-
Kumitat imsemmi fl-Artikolu 9 ta' din id-
Deċiżjoni. Informazzjoni klassifikata jew 
sensittiva relatata mas-sigurtà se tkun 
protetti u rekwiżiti partikolari u kriterji 
partikolari għal kooperazzjoni 
internazzjonali jistgħu jkunu speċifikati fi 
programmi ta' ħidma. Dan se jkun rifless 
ukoll fl-ipprogrammar u l-arranġamenti 
ta' governanza għal Soċjetajiet Siguri 
(inklużi aspetti komitoloġiċi).

Or. en

Emenda 973
Philippe Lamberts
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 6 – punt 6.3 – paragrafu 3 – punt 6.3.6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.3.6. Aspetti speċifiċi tal-
implimentazzjoni

imħassar

Peress li r-riċerka se jkollha orjentazzjoni 
lejn is-sigurtà ċivili, il-koordinazzjoni 
mal-attivitajiet tal-Aġenzija Ewropea tad-
Difiża (EDA) se tkun segwita b'mod attiv 
sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-
EDA, notevolment permezz tal-Qafas 
Ewropew ta' Kooperazzjoni diġà stabbilit, 
u b'hekk ikun rikonoxxut li jeżistu oqsma 
ta' teknoloġija ta' użu doppju rilevanti 
kemm għall-applikazzjonijiet ċivili kif 
ukoll dawk militari. Mekkaniżmi ta' 
koordinazzjoni mal-aġenziji rilevanti tal-
Unjoni, bħal pereżempju il-FRONTEX, l-
EMSA u l-Europol, se jiġu wkoll msaħħa 
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aktar sabiex titjieb il-koordinazzjoni ta' 
Programmi u politiki tal-Unjoni fil-qasam 
kemm tas-sigurtà interna kif ukoll dik 
esterna, u inizjattivi oħra tal-Unjoni.
Filwaqt li titqies in-natura partikolari tas-
sigurtà, se jiġu stabbiliti arranġamenti 
speċifiċi fir-rigward tal-ipprogrammar u 
governanza, inklużi arranġamenti mal-
Kumitat imsemmi fl-Artikolu 9 ta' din id-
Deċiżjoni. Informazzjoni klassifikata jew 
sensittiva relatata mas-sigurtà se tkun 
protetti u rekwiżiti partikolari u kriterji 
partikolari għal kooperazzjoni 
internazzjonali jistgħu jkunu speċifikati fi 
programmi ta' ħidma. Dan se jkun rifless 
ukoll fl-ipprogrammar u l-arranġamenti 
ta' governanza għal Soċjetajiet Siguri 
(inklużi aspetti komitoloġiċi).

Or. en

Emenda 974
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal deċiżjoni
Anness – parti 3 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Soċjetajiet siguri - Protezzjoni tal-
libertà u s-sigurtà tal-Ewropa u taċ-
ċittadini tagħha
L-Unjoni Ewropea, iċ-ċittadini tagħha u 
s-sħab internazzjonali tagħha huma 
affrontati b'firxa ta' theddid għas-sigurtà 
bħall-kriminalità, it-terroriżmu u l-
emerġenzi tal-massa minħabba diżastri 
naturali jew ikkawżati mill-bniedem. Dan 
it-theddid jista' jaqsam il-fruntieri u jolqot 
objettivi fiżiċi jew iċ-ċiberspazju. 
Pereżempju l-attakki kontra s-siti tal-
Internet tal-awtoritajiet pubbliċi u l-
entitajiet privati, mhux biss jimminaw il-
fiduċja taċ-ċittadin iżda wkoll jaffettwaw 
serjament is-setturi essenzjali bħall-
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enerġija, it-trasport, is-saħħa, il-finanzi u 
t-telekomunikazzjonijiet.
Sabiex jiġi antiċipat, evitat u ġestit dan it-
theddid, huwa neċessarju li jiġu żviluppati 
u applikati teknoloġiji, soluzzjonijiet, 
strumenti ta' previżjoni u għarfien 
innovattivi, tiġi stimulata l-kooperazzjoni 
bejn il-fornituri u l-utenti, jinstabu 
soluzzjonijiet tas-sigurtà ċivili, titjieb il-
kompetittività tas-sigurtà, l-industriji tal-
ICT u tas-servizzi Ewropej u jiġi evitat u 
miġġieled l-abbuż tal-privatezza u l-ksur 
tad-drittijiet tal-bniedem.
Għaldaqstant il-koordinament u t-titjib 
taż-żona ta' riċerka tas-sigurtà se jkunu 
element essenzjali u se jgħinu fl-
immappjar tal-isforzi ta' riċerka preżenti, 
inkluża l-previżjoni, u jtejbu il-
kundizzjonijiet ġuridiċi u proċeduri 
rilevanti għall-koordinament, inklużi l-
attivitajiet ta' standardizzazzjoni.
L-attivitajiet se jsegwu approċċ orjentat 
lejn il-missjoni u jintegraw id-
dimensjonijiet rilevanti tas-soċjetà. Se 
jappoġġaw il-politiki tal-Unjoni għas-
sigurtà interna u esterna; il-politiki ta' 
difiża, u d-dispożizzjoni rilevanti l-ġdida 
tat-Trattat ta' Lisbona, u jiżguraw 
ċibersigurtà, fiduċja u privatezza. Se jiġu 
indirizzati l-objettivi li ġejjin:
6a.1. Ġlieda kontra l-kriminalità u t-
terroriżmu
L-ambizzjoni hija kemm li jkunu evitati 
inċidenti kif ukoll li jkunu mitigati l-
konsegwenzi potenzjali tagħhom. Dan 
jesiġi teknoloġiji u kapaċitajiet ġodda 
(inklużi dawk kontra iċ-ċiberkriminalità u 
ċ-ċiberterroriżmu) ta' appoġġ għas-saħħa, 
ikel, ilma u sigurtà ambjentali li huma 
essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-
soċjetà u l-ekonomija. Teknoloġiji u 
kapaċitajiet dedikati ġodda se jgħinu biex 
jiġu protetti infrastrutturi , sistemi u 
servizzi kritiċi (inklużi l-
komunikazzjonijiet, trasport, saħħa, ikel, 
ilma, enerġija, loġistika u l-katina tal-
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provvista, u l-ambjent). Dan se jinkludi l-
analizzar u l-assigurar tal-infrastrutturi 
kritiċi pubbliċi u privati netwerkjati u 
servizzi kontra kwalunkwe tip ta' theddid. 
Temi addizzjonali mmirati għat-titjib tal-
protezzjoni ta' ċittadini se jrawmu l-
iżvilupp ta' soċjetajiet ċivili siguri.
6a. 2. Protezzjoni u titjib tar-reżiljenza tal-
infrastrutturi kritiċi
Teknoloġiji u kapaċitajiet dedikati ġodda 
se jgħinu biex jiġu protetti infrastrutturi, 
sistemi u servizzi kritiċi (inklużi l-
komunikazzjonijiet, trasport, saħħa, ikel, 
ilma, enerġija, loġistika u l-katina tal-
provvista, u l-ambjent). Dan se jinkludi l-
analizzar u l-assigurar tal-infrastrutturi 
kritiċi pubbliċi u privati netwerkjati u 
servizzi kontra kwalunkwe tip ta' theddid.
6a.3. Tisħiħ tas-sigurtà permezz ta' 
ġestjoni ta' fruntieri u sigurtà marittima
It-teknoloġiji u kapaċitajiet huma wkoll 
meħtieġa sabiex isaħħu s-sistemi, 
tagħmir, strumenti, proċessi u metodi 
għall-identifikazzjoni rapida sabiex 
tittejjeb is-sigurtà tal-fruntieri, inklużi 
kemm il-kwistjonijiet ta' kontroll kif ukoll 
dawk ta' sorveljanza, filwaqt li jiġi sfruttat 
il-potenzjal kollu tal-EUROSUR. Dawn se 
jiġu żviluppati u ttestjati filwaqt li jitqiesu 
l-effettività, konformità mal-prinċipji 
legali u etiċi, proporzjonalità, 
aċċettazzjoni soċjali u r-rispett tad-
drittijiet fundamentali tagħhom. Ir-
riċerka se tappoġġa wkoll it-titjib tal-
ġestjoni integrata tal-fruntieri Ewropej, 
anke permezz ta' iktar kooperazzjoni mal-
pajjiżi kandidati, kandidati potenzjali u 
pajjiżi tal-Politika Ewropea tal-Viċinat.
Għandha tiġi indirizzata l-firxa sħiħa ta' 
aspetti ta' sigurtà marittima. Din tinkludi 
aspetti tal-ġestjoni tal-fruntieri blu kif 
ukoll protezzjoni u kontroll ta’ trasport bl-
ilma.
6a.4. Forniment ta' ċibersigurtà
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Iċ-ċibersigurtà hija prerekwiżit għan-nies, 
negozji u servizzi pubbliċi sabiex 
jibbenefikaw mill-opportunitajiet offruti 
mill-Internet. Din tesiġi li tiġi provduta 
sigurtà għas-sistemi, netwerks, apparat ta' 
aċċess u softwer u servizzi, inkluż il-cloud 
computing, filwaqt li titqies l-
interoperabbiltà ta' teknoloġiji multipli. 
Riċerka għandha timpedixxi, tiskopri u 
timmaniġġja f'ħin reali ċiberattakki tul 
dominji u ġurisdizzjonijiet multipli, 
tikkontrobatti l-użu ħażin ta' 
ċiberteknoloġiji, timpedixxi vjolazzjonijiet 
ta' privatezza u tipproteġi infrastrutturi 
ICT kritiċi.
6a.5. Żieda tar-reżiljenza tal-Ewropa 
għall-kriżijiet u għad-diżastri
Din tesiġi l-iżvilupp ta' teknoloġiji u 
kapaċitajiet ddedikati li jappoġġaw it-tipi 
differenti ta' operazzjonijiet ta' ġestjoni ta' 
emerġenza (bħal pereżempju protezzjoni 
ċivili, tifi tan-nar u tniġġis tal-baħar, 
għajnuna umanitarja, difiża ċivili, 
prevenzjoni tal-kunflitti, żvilupp ta' 
kompiti ta' salvataġġ tal-infrastrutturi ta' 
informazzjoni medika u stabbilizzazzjoni 
ta' wara kriżi), kif ukoll l-infurzar tal-liġi. 
Ir-riċerka se tkopri l-katina sħiħa tal-
ġestjoni tal-kriżijiet u r-reżiljenza tas-
soċjetà, u tappoġġa t-twaqqif ta' kapaċità 
Ewropea ta' reazzjoni għall-emerġenzi.
L-attivitajiet fost l-oqsma kollha ta' 
missjoni se jindirizzaw ukoll l-
integrazzjoni u l-interoperabbiltà tas-
sistemi u servizzi, inklużi l-aspetti bħall-
komunikazzjoni, arkitetturi distribwiti u 
fatturi umani. Dan jesiġi ukoll l-
integrazzjoni tal-kapaċitajiet ċivili u 
militari fil-kompiti li jvarjaw mill-
protezzjoni ċivili għall-għajnuna 
umanitarja, ġestjoni tal-fruntieri jew 
żamma tal-paċi. Dan se jinkludi l-iżvilupp 
teknoloġiku fil-qasam sensittiv tat-
teknoloġiji ta' użu doppju sabiex 
jiggarantixxi l-interoperabbiltà bejn il-
protezzjoni ċivili u l-forzi militari u fost il-
forzi tal-protezzjoni ċivili madwar id-
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dinja, kif ukoll l-aspetti ta' affidabbilità, 
ta' organizzazzjoni, legali u etiċi, 
kwistjonijiet kummerċjali, protezzjoni tal-
kunfidenzjalità u l-integrità tal-
informazzjoni u t-traċċabiltà tat-
tranżazzjonijiet u proċessi kollha.
6a.6. Tkabbir tad-dimensjoni soċjali tas-
sigurtà u żgurar ta' privatezza u libertà 
fuq l-Internet
Kwalunkwe soluzzjoni u teknoloġija ġdida 
ta' sigurtà għandha bżonn li tkun 
aċċettabbli għas-soċjetà, tkun konformi 
mad-dritt tal-UE u dak internazzjonali, 
tkun effettiva u proporzjonata fl-
identifikazzjoni u l-indirizzar tat-theddida 
għas-sigurtà. Fehim aħjar tad-
dimensjonijiet soċjoekonomiċi, kulturali u 
antropoloġiċi tas-sigurtà, tal-kawżi ta' 
nuqqas ta' sigurtà, ir-rwol tal-midja u 
komunikazzjoni u l-perċezzjonijiet taċ-
ċittadin huma għalhekk essenzjali. Se jiġu 
indirizzati l-kwistjonijiet etiċi u l-
protezzjoni tal-valuri umani u d-drittijiet 
fundamentali.
Is-salvagwardja tad-dritt tal-bniedem tal-
privatezza fis-soċjetà diġitali tesiġi l-
iżvilupp ta' oqfsa u teknoloġiji ta' 
privatezza mid-disinn mill-konċepiment 
tal-prodotti u servizzi. It-teknoloġiji se 
jkunu żviluppati biex jippermettu l-utenti 
li jikkontrollaw id-data personali tagħhom 
u l-użu tagħha minn partijiet terzi; kif 
ukoll għodod li jiskopru u jimblukkaw 
kontenut illegali u ksur tad-data u biex 
jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem onlajn 
filwaqt li jipprevjenu li l-imġiba tan-nies 
b'mod individwali jew fi gruppi hija 
limitata mit-tiftix u pprofilar illegali.
6a.7. Appoġġ għall-politiki tas-sigurtà 
interna u esterna tal-Unjoni
Peress li l-linja li tifred is-siġurtà esterna 
u dik interna qed dejjem issir inqas ċara 
il-kunflitti barra mill-Ewropa u l-
konsegwenzi tagħhom jista' jkollhom 
impatt dirett fuq is-sigurtà tal-Ewropa. 
Barra minn dan, l-interfaċċja bejn 
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attivitajiet u politiki ċivili u orjentati lejn 
id-difiża teħtieġ attenzjoni partikolari 
peress li hemm opportunità kbira biex 
jiġu sfruttati sinerġiji bejn il-protezzjoni 
ċivili, valutazzjoni tas-sitwazzjoni, ġestjoni 
ta' kunflitti u prevenzjoni ta' kunflitti, 
attivitajiet ta' żamma tal-paċi u 
stabbilizzazzjoni post-kriżi. Għandu jiġi 
inkoraġġit investiment fl-iżvilupp ta' 
kapaċitajiet għall-ġestjoni ta' kriżijiet fejn 
ikunu ġew identifikati 
komplementarjetajiet, sabiex malajr 
jimtlew distakki fil-kapaċitajiet filwaqt li 
tiġi evitata duplikazzjoni mhux meħtieġa, 
jinħolqu sinerġiji u tiġi appoġġata l-
istandardizzazzjoni.
6a.8. Tisħiħ tal-istandardizzazzjoni u tal-
interoperabbiltà
L-attivitajiet prenormattivi u ta' 
standardizzazzjoni se jkun sostnuti fl-
oqsma kollha tal-missjonijiet. L-attenzjoni 
se tingħata lid-distakki ta' 
standardizzazzjoni idenfikati u l-
ġenerazzjoni li jmiss ta' strumenti u 
teknoloġiji. L-attivitajiet fost l-oqsma 
kollha ta' missjoni se jindirizzaw ukoll l-
integrazzjoni u l-interoperabbiltà tas-
sistemi u servizzi, inklużi l-aspetti bħall-
komunikazzjoni. Dan jesiġi ukoll l-
integrazzjoni tal-kapaċitajiet ċivili u 
militari fil-kompiti li jvarjaw mill-
protezzjoni ċivili għall-għajnuna 
umanitarja, ġestjoni tal-fruntieri jew 
żamma tal-paċi. Dan se jinkludi l-iżvilupp 
teknoloġiku fil-qasam tat-teknoloġiji 
b'użu doppju ("bridging technologies") 
sabiex jiggarantixxi l-interoperabbiltà 
bejn il-protezzjoni ċivili u l-forzi militari u 
fost il-forzi tal-protezzjoni ċivili fid-dinja 
kollha, kif ukoll l-aspetti ta' affidabbilità, 
ta' organizzazzjoni, ġuridiċi u etiċi, 
kwistjonijiet kummerċjali, protezzjoni tal-
kunfidenzjalità u l-integrità tal-
informazzjoni u t-traċċabiltà tat-
transazzjonijiet u tal-ipproċessar kollha.
6a.9. Aspetti speċifiċi tal-implimentazzjoni
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Peress li r-riċerka se jkollha orjentament 
lejn is-sigurtà ċivili, il-koordinament mal-
attivitajiet tal-Aġenzija Ewropea għad-
Difiża (AED) se tkun segwita b'mod attiv 
sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-
EDA, notevolment permezz tal-Qafas 
għall-Kooperazzjoni Ewropea diġà 
stabbilit, u b'hekk ikun rikonoxxut li 
jeżistu oqsma ta' teknoloġija ta' użu 
doppju rilevanti kemm għall-
applikazzjonijiet ċivili kif ukoll dawk 
militari. Mekkaniżmi ta' koordinament 
mal-aġenziji rilevanti tal-Unjoni, bħal 
pereżempju il-FRONTEX, l-EMSA u l-
Europol, se jiġu wkoll msaħħa aktar 
sabiex titjieb il-koordinament ta' 
programmi u politiki tal-Unjoni fil-qasam 
kemm tas-sigurtà interna kif ukoll dik 
esterna, u inizjattivi oħra tal-Unjoni.
Filwaqt li titqies in-natura partikolari tas-
sigurtà, se jiġu stabbiliti arranġamenti 
speċifiċi fir-rigward tal-programmazzjoni 
u governanza, inklużi arranġamenti mal-
Kumitat imsemmi fl-Artikolu 9 ta' din id-
Deċiżjoni. Informazzjoni klassifikata jew 
sensittiva relatata mas-sigurtà se tkun 
protetti u rekwiżiti partikolari u kriterji 
partikolari għal kooperazzjoni 
internazzjonali jistgħu jkunu speċifikati fi 
programmi ta' ħidma. Dan se jkun rifless 
ukoll fil-programmazzjoni u fl-
arranġamenti ta' governanza għal 
Soċjetajiet Siguri (inklużi aspetti tal-
komitoloġija).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fis-Seba' Programm Kwadru, ir-riċerka fil-qasam tas-sigurtà hija tema għaliha nnifisha 
b'passat eċċellenti. Dan il-qasam ġie implimentat b'suċċess kbir. Sadattant huwa l-Programm 
li rreġistra l-ogħla rati ta' parteċipazzjoni mill-SMEs, joffri applikazzjonijiet u soluzzjonijiet 
orjentati lejn is-suq u jforni bejn wieħed u ieħor 50 % tal-fondi pubbliċi kollha għar-riċerka 
fil-qasam tas-sigurtà fuq livell tal-UE u nazzjonali. Barra minn hekk it-Trattat ta' Lisbona 
jagħti lill-UE aktar setgħa fil-qasam tas-sigurtà. Il-kompiti relatati l-ġodda għandhom ikunu 
appoġġati minn tema xierqa tar-riċerka fil-qasam tas-sigurtà fi ħdan l-Orizzont 2020.
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Emenda 975
Amalia Sartori

Proposta għal deċiżjoni
Anness – parti 3 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Żieda tas-sigurtà tal-protezzjoni taċ-
ċittadini - Ġlieda kontra l-kriminalità u t-
terroriżmu.
L-ambizzjoni hija kemm li jkunu evitati 
inċidenti kif ukoll li jkunu mitigati l-
konsegwenzi potenzjali tagħhom. Dan 
jesiġi teknoloġiji u kapaċitajiet ġodda 
(inklużi dawk kontra iċ-ċiberkriminalità u 
ċ-ċiberterroriżmu) ta' appoġġ għas-saħħa, 
ikel, ilma u sigurtà ambjentali li huma 
essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-
soċjetà u l-ekonomija. Dan se jinkludi l-
analizzar u l-assigurar tal-infrastrutturi 
kritiċi pubbliċi u privati netwerkjati u 
servizzi kontra kwalunkwe tip ta' theddid. 
Temi addizzjonali mmirati għat-titjib tal-
protezzjoni ta' ċittadini se jrawmu l-
iżvilupp ta' soċjetajiet ċivili siguri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir tas-sentenza "Teknoloġiji ... u l-ambjent" li mhijiex konformi mal-missjoni ta' dan il-
qasam. Barra minn hekk, din is-sentenza diġà hija mdaħħla fil-punt 6a2. Din id-duplikazzjoni 
għandha tiġi evitata.

Emenda 976
Amalia Sartori

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. Żieda tar-reżiljenza tal-Ewropa għall-
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kriżijiet u d-diżastri
Din tesiġi l-iżvilupp ta' teknoloġiji u 
kapaċitajiet ddedikati li jappoġġaw it-tipi 
differenti ta' operazzjonijiet ta' ġestjoni ta' 
emerġenza (bħal pereżempju protezzjoni 
ċivili, tifi tan-nar u tniġġis tal-baħar, 
għajnuna umanitarja, difiża ċivili, żvilupp 
ta' kompiti ta' salvataġġ tal-infrastrutturi 
ta' informazzjoni medika), kif ukoll l-
infurzar tal-liġi. Ir-riċerka se tkopri l-
katina sħiħa tal-ġestjoni tal-kriżijiet u r-
reżiljenza tas-soċjetà, u tappoġġa t-
twaqqif ta' kapaċità Ewropea ta' reazzjoni 
għall-emerġenzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prevenzjoni tal-kunflitt u l-istabbilizzazzjoni ta' wara l-kriżi diġà huma parti mit-
taqsima 6a.7 - Appoġġ għall-politiki tas-sigurtà interna u esterna tal-Unjoni. Id-duplikazzjoni
tal-istess kontenut f'żewġ taqsimijiet differenti taf toħloq taħwid.

Emenda 977
Amalia Sartori

Proposta għal deċiżjoni
Anness – parti 3 – punt 6c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6c. Appoġġ għall-politiki tas-sigurtà 
interna u esterna tal-Unjoni
Peress li l-linja li tifred is-siġurtà esterna 
u dik interna qed dejjem issir inqas ċara 
il-kunflitti barra mill-Ewropa u l-
konsegwenzi tagħhom jista' jkollhom 
impatt dirett fuq is-sigurtà tal-Ewropa. 
Barra minn dan l-interfaċċja bejn 
attivitajiet u politiki ċivili u orjentati lejn 
id-difiża teħtieġ attenzjoni partikolari 
peress li hemm opportunità kbira biex 
jiġu sfruttati sinerġiji bejn il-protezzjoni 
ċivili, valutazzjoni tas-sitwazzjoni, ġestjoni 
ta' kunflitti u prevenzjoni ta' kunflitti, 
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attivitajiet ta' żamma tal-paċi u 
stabbilizzazzjoni post-kriżi. Għandu jiġi 
inkoraġġit investiment fl-iżvilupp ta' 
kapaċitajiet għall-ġestjoni ta' kunflitti fejn 
ikunu ġew identifikati 
komplementarjetajiet, sabiex malajr 
jimtlew distakki fil-kapaċitajiet filwaqt li 
tiġi evitata duplikazzjoni mhux meħtieġa, 
jinħolqu sinerġiji u tiġi appoġġata l-
istandardizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prevenzjoni tal-kunflitt u l-istabbilizzazzjoni ta' wara l-kriżi diġà huma parti mit-
taqsima 6a.7 - Appoġġ għall-politiki tas-sigurtà interna u esterna tal-Unjoni. Id-duplikazzjoni 
tal-istess kontenut f'żewġ taqsimijiet differenti taf toħloq taħwid. Il-ġestjoni tal-kriżijiet diġà 
hija koperta mit-taqsima "6a.5. Żieda tar-reżiljenza tal-Ewropa għall-kriżijiet u d-diżastri" u 
f'dan il-każ ma għandhiex tiddaħħal.

Emenda 978
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti IV – punt 2 - intestatura

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tmexxija Industrijali 2. Tmexxija Industrijali u tas-Servizzi

Or. ro

Emenda 979
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal deċiżjoni
Anness I – Parti IV – punt 3.3 - intestatura

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.3. Enerġija sigura, nadifa u effiċjenti 3.3. Effiċjenza enerġetika u enerġija 
sigura, nadifa u effiċjenti
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Or. ro

Emenda 980
Oreste Rossi

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 4 – punt 3 – punt 3.3 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-JRC se jiffoka fuq il-miri tal-20/20/20 
għall-klima u l-enerġija u t-tranżizzjoni tal-
Unjoni għal ekonomija kompetittiva 
b'livell baxx ta' karbonju sal-2050 bir-
riċerka dwar l-aspetti teknoloġiċi u 
soċjoekonomiċi ta':

Il-JRC se jiffoka fuq il-miri tal-20/20/20 
għall-klima u l-enerġija u t-tranżizzjoni tal-
Unjoni għal ekonomija kompetittiva 
b'livell baxx ta' karbonju bir-riċerka dwar l-
aspetti teknoloġiċi u soċjoekonomiċi ta':

Or. it

Ġustifikazzjoni

Kif jindika ismu stess, l-orizzont tal-programm huwa limitat għall-2020, biex b'hekk ikun 
konsistenti mal-Istrateġija 2020 u mal-objettivi "20-20-20". Aktar milli jsir riferiment għal 
xenarji futuri għad-deċennji li ġejjin, huwa preferibbli li wieħed jikkonċentra fuq il-kisba tal-
objettivi għall-2020.

Emenda 981
Niki Tzavela

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 4 – punt 3 – punt 3.3 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Sigurtà tal-provvista ta' enerġija, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-konnessjonijiet u 
interdipendenzi mal-provvista tal-enerġija 
u s-sistemi ta' trażmissjoni extra-Ewropej; 
immappjar ta' sorsi ta' Enerġija indiġeni 
primarji u esterni infrastrutturi li tiddependi 
fuqhom l-Ewropa.

(a) Sigurtà u diversità tal-provvista ta' 
enerġija, b'mod partikolari fir-rigward tal-
konnessjonijiet u interdipendenzi mal-
provvista tal-enerġija u s-sistemi ta' 
trażmissjoni extra-Ewropej; immappjar ta' 
sorsi ta' Enerġija indiġeni primarji u esterni 
infrastrutturi li tiddependi fuqhom l-
Ewropa.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-JRC jikkonċentra b'mod wiesa' fuq miżuri tas-"sigurtà tal-provvista" għall-UE, l-
attenzjoni tar-riċerka trid tingħata lill-element tad-"diversità" tar-rotot u tat-tranżitu tal-
provvisti.

Emenda 982
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 4 – punt 3 – punt 3.6 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) Tisħiħ tal-kapaċità tal-Unjoni għat-
tnaqqis ta' riskju ta' diżastru u ġestjoni ta' 
diżastri naturali magħmula mill-bniedem, 
notevolment permezz tal-iżvilupp ta' 
sistemi globali ta' avviż bikri ta' bosta 
perikoli globali u informazzjoni dwar il-
ġestjoni tar-riskji, bl-użu tat-teknoloġiji 
għall-Osservazzjoni tad-Dinja.

(h) Tisħiħ tal-kapaċità tal-Unjoni għat-
tnaqqis ta' riskju ta' diżastru u ġestjoni ta' 
diżastri naturali magħmula mill-bniedem, 
notevolment permezz tal-iżvilupp ta' 
faċilitajiet tat-testijiet, ta' sistemi globali ta' 
avviż bikri ta' bosta perikoli globali u 
informazzjoni dwar il-ġestjoni tar-riskji, bl-
użu tat-teknoloġiji għall-Osservazzjoni tad-
Dinja.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta dak li jkun jittratta d-diżastri naturali jew magħmulin mill-bniedem, jeħtieġu mhux biss 
osservazzjoni u twissija iżda wkoll assistenza prattika meta jseħħ diżastru – il-faċilitajiet 
speċifiċi għat-testijiet li jippermettu t-tħejjija prattika għad-diżastri, eż. għargħar gravi, huma 
għalhekk importanti wkoll f'termini ta' protezzjoni tas-soċjetà.

Emenda 983
Markus Pieper

Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 4 – punt 3 – punt 3.6 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) L-iżvilupp tad-dimostrazzjoni u ta' 
installazzjonijiet pilota għas-simulazzjoni 
tad-diżastri biex jitnaqqas ir-riskju tad-
diżastri u titjieb il-ġestjoni lokali tad-
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diżastru, b'rigward partikolari għall-
protezzjoni kontra l-għargħar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Meta dak li jkun jittratta d-diżastri naturali jew magħmulin mill-bniedem, jeħtieġu mhux biss 
osservazzjoni u twissija iżda wkoll assistenza prattika meta jseħħ diżastru – il-faċilitajiet 
speċifiċi għat-testijiet li jippermettu t-tħejjija prattika għad-diżastri, eż. għargħar gravi, huma 
għalhekk importanti wkoll f'termini ta' protezzjoni tas-soċjetà.

Emenda 984
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni
Anness II – parti 1 – paragrafu 1 – punt 2 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Applikazzjonijiet ta' privattivi fit-
Teknoloġiji Futuri u Emerġenti

– Applikazzjonijiet ta' privattivi u mudelli 
ta' utilità fit-Teknoloġiji Futuri u 
Emerġenti

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet tal-kompletezza..

Emenda 985
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni
Anness II – parti 1 – paragrafu 1 – punt 3 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Ċirkolazzjoni transettorjali u bejn il-
pajjiżi tar-riċerkaturi, inklużi l-kandidati 
għal Dottorat

– Ċirkolazzjoni transettorjali u bejn il-
pajjiżi tar-riċerkaturi, inklużi l-kandidati 
għal Dottorat u għadd ta' 
pubblikazzjonijiet f'rivisti speċjalizzati, 
proġetti ta' riċerka u żvilupp u 
innovazzjoni, ispirati miċ-ċirkolazzjoni
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultati reali tal-attività jridu jkunu disponibbli; inkella, tista' tibqa' biss iċ-ċirkolazzjoni.

Emenda 986
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta għal deċiżjoni
Anness II – parti 1 – paragrafu 1 – punt 4 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Infrastrutturi għar-riċerka li jsiru 
aċċessibbli għar-riċerkaturi kollha fl-
Ewropa u lil hinn permezz tal-appoġġ tal-
Unjoni.

– Infrastrutturi għar-riċerka żviluppati fl-
Ewropa kollha li jsiru aċċessibbli għar-
riċerkaturi kollha fl-Ewropa u lil hinn 
permezz tal-appoġġ tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 987
Vladko Todorov Panayotov

Proposta għal deċiżjoni
Anness II – parti 2 – paragrafu 1 – punt 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– L-applikazzjonijiet tal-privattivi miksuba 
fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali 
differenti

– L-applikazzjonijiet tal-privattivi u tal-
mudelli ta' utilità miksuba fit-teknoloġiji 
abilitanti u industrijali differenti

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet tal-kompletezza.

Emenda 988
Vladko Todorov Panayotov
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Proposta għal deċiżjoni
Anness II – parti 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– L-applikazzjoni tal-privattivi fiż-żona tal-
Isfidi Soċjali differenti

– L-applikazzjoni tal-privattivi u tal-
mudelli ta' utilità fiż-żona tal-Isfidi Soċjali 
differenti

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet tal-kompletezza.


