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Emenda 13
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Corinne Lepage

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Kunsiderazzjoni 1a (ġdida)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

– wara li kkunsidra l-fatt li t-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika għadu ma jintitolax lill-
Parlament Ewropew biex ikun 
koleġiżlatur,

Or. fr

Emenda 14
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Corinne Lepage

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Kunsiderazzjoni 2

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

– wara li kkunsidra l-Artikolu 7 tat-Trattat 
li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-
Enerġija Atomika, skont liema artikolu ġie 
kkonsultat mill-Kunsill (C7-0032/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 7 tat-Trattat 
li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea għall-
Enerġija Atomika, skont liema artikolu ġie 
sempliċement ikkonsultat mill-Kunsill 
(C7-0032/2012),

Or. fr

Emenda 15
Laurence J.A.J. Stassen

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1
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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif 
emendata;

1. Jirrifjuta l-proposta tal-Kummissjoni;

Or. nl

Emenda 16
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Corinne Lepage

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni 
kif emendata;

1. Jirrifjuta l-proposta tal-Kummissjoni;

Or. fr

Emenda 17
Jean-Pierre Audy

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif 
emendata;

1. Jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni kif 
emendata;

Or. fr

Emenda 18
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Corinne Lepage

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Paragrafu 1a (ġdid)
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Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

1a. Jistieden lill-Kummissjoni tbiddel il-
proposta tagħha sabiex il-Euratom 
twaqqaf il-kostruzzjoni tar-reattur 
sperimentali ITER u ttemm il-ftehim 
ITER;

Or. en

Emenda 19
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Il-Ftehim dwar l-Istabbiliment tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali għall-
Enerġija mill-Fużjoni ITER għall-
Implimentazzjoni Konġunta tal-Proġett 
ITER (minn hawn ‘il quddiem il-"Ftehim 
ITER”) ġie ffirmat fil-
21 ta’ Novembru 2006 mill-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija Atomika (Euratom), 
ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, ir-
Repubblika tal-Indja, il-Ġappun, ir-
Repubblika tal-Korea, il-Federazzjoni 
Russa u l-Istati Uniti tal-Amerka. Il-Ftehim 
ITER jistabbilixxi l-Organizzazzjoni 
Internazzjonali għall-Enerġija mill-Fużjoni 
ITER (minn hawn ‘il quddiem l-
"Organizzazzjoni ITER”), li għandha r-
responsabiltà sħiħa għall-kostruzzjoni, l-
operat, l-esplojtazzjoni u d-deattivazzjoni 
tal-faċilitajiet ITER.

(1) Il-Ftehim dwar l-Istabbiliment tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali għall-
Enerġija mill-Fużjoni ITER (ir-reattur 
termonukleari sperimentali 
internazzjonali) għall-Implimentazzjoni 
Konġunta tal-Proġett ITER (minn hawn ‘il 
quddiem il-"Ftehim ITER”) ġie ffirmat fil-
21 ta’ Novembru 2006 mill-Komunità 
Ewropea tal-Enerġija Atomika (Euratom), 
ir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, ir-
Repubblika tal-Indja, il-Ġappun, ir-
Repubblika tal-Korea, il-Federazzjoni 
Russa u l-Istati Uniti tal-Amerika. Il-
Ftehim ITER jistabbilixxi l-
Organizzazzjoni Internazzjonali għall-
Enerġija mill-Fużjoni ITER (minn hawn ‘il 
quddiem l-"Organizzazzjoni ITER”), li 
għandha r-responsabiltà sħiħa għall-
kostruzzjoni, l-operat, l-esplojtazzjoni u d-
deattivazzjoni tal-faċilitajiet ITER.

Or. fr

Emenda 20
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Corinne Lepage
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-Ftehim ITER jagħti lok sabiex il-
partijiet jirtiraw minn dan il-ftehim;

Or. fr

Emenda 21
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Fil-qafas tan-negozjati sabiex jinkiseb 
l-appoġġ tal-partijiet ITER l-oħrajn biex 
jitranġa s-sit għall-ITER fl-Ewropa, il-
Ftehim bejn il-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika u l-Gvern tal-Ġappun 
għall-Implimentazzjoni Konġunta tal-
Attivitajiet ta’ Approċċ Usa’ fil-Qasam tar-
Riċerka dwar l-Enerġija mill-Fużjoni ġie 
konkluż fl-2007 bl-istabbiliment ta’ 
attivitajiet ta’ riċerka konġunta 
kumplimentari dwar il-fużjoni fit-territorju 
tal-Ġappun sabiex jiġi żgurat bidu rapidu 
tal-operat ta' prestazzjoni għolja tal-ITER. 
L-attivitajiet ta’ Approċċ Usa’ u l-
attivitajiet oħra relatati mal-ITER huma 
kkoordinati permezz tal-Impriża Konġunta 
Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp ta’ 
Enerġija mill-Fużjoni. Il-finanzjament tal-
attivitajiet tal-Approċċ Usa’ huwa 
prinċipalment żgurat permezz ta’ 
kontribuzzjonijiet in natura minn ċerti 
membri tal-Impriża Konġunta Ewropea 
għall-ITER u l-Iżvilupp ta’ Enerġija mill-
Fużjoni, waqt li l-parti li tibqa’ mill-
kontribuzzjoni tal-Euratom hija koperta 
mill-baġit tal-Euratom.

(3) Fil-qafas tan-negozjati sabiex jinkiseb 
l-appoġġ tal-partijiet ITER l-oħrajn biex 
jitranġa s-sit għall-ITER fl-Ewropa, il-
Ftehim bejn il-Komunità Ewropea tal-
Enerġija Atomika u l-Gvern tal-Ġappun 
għall-Implimentazzjoni Konġunta tal-
Attivitajiet ta’ Approċċ Usa’ fil-Qasam tar-
Riċerka dwar l-Enerġija mill-Fużjoni ġie 
konkluż fl-2007 bl-istabbiliment ta’ 
attivitajiet ta’ riċerka konġunta 
kumplimentari dwar il-fużjoni fit-territorju 
tal-Ġappun sabiex jiġi żgurat bidu rapidu 
tal-operat ta' prestazzjoni għolja tal-ITER. 
L-attivitajiet ta’ Approċċ Usa’ u l-
attivitajiet oħra relatati mal-ITER huma 
kkoordinati permezz tal-Impriża Konġunta 
Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp ta’ 
Enerġija mill-Fużjoni. Il-finanzjament tal-
attivitajiet tal-Approċċ Usa’ huwa 
prinċipalment żgurat permezz ta’ 
kontribuzzjonijiet in natura minn ċerti 
membri tal-Impriża Konġunta Ewropea 
għall-ITER u l-Iżvilupp ta’ Enerġija mill-
Fużjoni, waqt li l-parti li tibqa’ mill-
kontribuzzjoni tal-Euratom hija koperta 
mill-baġit tal-Euratom. Il-Pjan 
Direzzjonali tal-Ftehim Ewropew dwar l-
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Iżvilupp tal-Fużjoni (EFDA) tal-2012 
għat-Twettiq Rapidu tal-Enerġija mill-
Fużjoni jidentifika l-ħtieġa ta’ appoġġ 
finanzjarju kontinwu għal proġetti 
ewlenin, sad-data meta jibda jiffunzjona l-
ITER, sabiex jiġu riżolti l-isfidi xjentifiċi 
u teknoloġiċi fit-triq lejn it-twettiq tal-
enerġija mill-fużjoni.

Or. en

Emenda 22
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-ispejjeż stmati għall-kostruzzjoni tal-
ITER żdiedu meta ppargunati mal-istimi
inizjali tal-2001, fuq liema kien ibbażat il-
Ftehim ITER. Fil-konklużjonijiet tiegħu
tat-12 ta’ Lulju 2010 dwar l-istatus tal-
ITER u l-passi ‘l quddiem possibbli, il-
Kunsill tal-Unjoni Ewropea illimita l-
kontribuzzjoni Ewropea għall-fażi tal-
kostruzzjoni tal-ITER għal ammont ta’ 
EUR 6,6 biljun f'valur tal-2008. Skont 
dawn il-konklużjonijiet, il-kontribuzzjoni 
Ewropea hija ffinanzjata mill-Euratom 
(80 %) u minn Franza (20 %) u tinkludi 
spejjeż ta' kostruzzjoni, kostijiet tal-operat 
u kontinġenzi. Bħala riżultat ta’ dawk il-
konklużjonijiet, il-Kummissjoni pproponiet 
li jiġi emendat il-Ftehim Interistituzzjonali 
tal-17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina 
baġitarja u t-tmexxija finanzjarja tajba fir-
rigward tal-qafas multiannwali (MFF)
għall-perjodu 2007-2013 jiġu pprovduti l-
fondi addizzjonali għall-ITER għall-
perjodu tal-2012-2013.

(4) L-ispejjeż stmati għall-kostruzzjoni tal-
ITER biss fl-2010 kienu kważi tliet darbiet 
l-istimi inizjali tal-2001, fuq liema kien 
ibbażat il-Ftehim ITER; u eskalaw minn 
ftit inqas minn EUR 5,9 biljun (f’valuri 
tal-2008) fl-2001 għal madwar EUR 16-
il billion (f’valuri tal-2008) fl-2010. Fil-
konklużjonijiet tiegħu tat-12 ta’ Lulju 2010 
dwar l-istatus tal-ITER u l-passi ‘l quddiem 
possibbli, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea 
llimita l-kontribuzzjoni Ewropea għall-fażi 
tal-kostruzzjoni tal-ITER (45 % tat-total)
għal ammont ta’ EUR 6,6 biljun f'valur tal-
2008. Skont dawn il-konklużjonijiet, il-
kontribuzzjoni Ewropea hija ffinanzjata 
mill-Euratom (80 %) u minn Franza (20 %) 
u tinkludi spejjeż ta' kostruzzjoni, kostijiet 
tal-operat u kontinġenzi, inklużi l-
implikazzjonijiet finanzjarji u baġitarji 
għall-ITER tad-diżastru naturali fil-
Ġappun f’Marzu 2011 u l-fatt li l-ITER 
irid jgħaddi minn stress tests għar-reatturi 
nukleari. Bħala riżultat ta’ dawk il-
konklużjonijiet, il-Kummissjoni pproponiet 
li jiġi emendat il-Ftehim Interistituzzjonali 
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tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina 
baġitarja u t-tmexxija finanzjarja tajba fir-
rigward tal-qafas pluriennali (QFP) għall-
perjodu 2007-2013 biex jiġu pprovduti l-
fondi addizzjonali għall-ITER għall-
perjodu tal-2012-2013.

Or. fr

Emenda 23
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-ispejjeż stmati għall-kostruzzjoni tal-
ITER żdiedu meta ppargunati mal-istimi 
inizjali tal-2001, fuq liema kien ibbażat il-
Ftehim ITER. Fil-konklużjonijiet tiegħu 
tat-12 ta’ Lulju 2010 dwar l-istatus tal-
ITER u l-passi ‘l quddiem possibbli, il-
Kunsill tal-Unjoni Ewropea illimita l-
kontribuzzjoni Ewropea għall-fażi tal-
kostruzzjoni tal-ITER għal ammont ta’ 
EUR 6,6 biljun f'valur tal-2008. Skont 
dawn il-konklużjonijiet, il-kontribuzzjoni 
Ewropea hija ffinanzjata mill-Euratom 
(80 %) u minn Franza (20 %) u tinkludi 
spejjeż ta' kostruzzjoni, kostijiet tal-operat 
u kontinġenzi. Bħala riżultat ta’ dawk il-
konklużjonijiet, il-Kummissjoni pproponiet 
li jiġi emendat il-Ftehim Interistituzzjonali 
tal-17 ta’ Mejju 2006 dwar id-dixxiplina 
baġitarja u t-tmexxija finanzjarja tajba fir-
rigward tal-qafas multiannwali (MFF)
għall-perjodu 2007-2013 jiġu pprovduti l-
fondi addizzjonali għall-ITER għall-
perjodu tal-2012-2013.

(4) L-ispejjeż stmati għall-kostruzzjoni tal-
ITER żdiedu meta ppargunati mal-istimi 
inizjali tal-2001, fuq liema kien ibbażat il-
Ftehim ITER. Fil-konklużjonijiet tiegħu 
tat-12 ta’ Lulju 2010 dwar l-istatus tal-
ITER u l-passi ‘l quddiem possibbli, il-
Kunsill tal-Unjoni Ewropea stabbilixxa l-
kontribuzzjoni Ewropea għall-fażi tal-
kostruzzjoni tal-ITER għal ammont ta’ 
xejn inqas minn EUR 6,6 biljun f'valur tal-
2008. Skont dawn il-konklużjonijiet, il-
kontribuzzjoni Ewropea hija ffinanzjata 
mill-Euratom (80 %) u minn Franza (20 %) 
u tinkludi spejjeż ta' kostruzzjoni, kostijiet 
tal-operat u kontinġenzi. Bħala riżultat ta’ 
dawk il-konklużjonijiet, il-Kummissjoni 
pproponiet li jiġi emendat il-Ftehim 
Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 
dwar id-dixxiplina baġitarja u t-tmexxija 
finanzjarja tajba fir-rigward tal-qafas 
pluriennali (QFP) għall-perjodu 2007-
2013 biex jiġu pprovduti l-fondi 
addizzjonali għall-ITER għall-perjodu tal-
2012-2013.

Or. nl
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Emenda 24
Elisabetta Gardini

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) L-ammont massimu tal-finanzjament 
ITER għandu jiġi rrispettat u m’għandux 
jinqabeż. L-ebda eċċess tal-ispejjeż ma 
għandu jhedded il-finanzjament u l-
implimentazzjoni ta’ politiki oħra tal-
Unjoni. 

Or. en

Emenda 25
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-previżjonijiet tal-ispiża 2010 għall-
kostruzzjoni tal-ITER għadhom iridu jiġu 
emendati minkejja l-għadd kbir ta’ eċċess 
tal-ispejjeż;

Or. fr

Emenda 26
Elisabetta Gardini

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għall-perjodu ta’ wara l-2013, il-
Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha 

(5) Il-proġett ITER għandu jikkonsolida t-
tmexxija Ewropea fil-qasam tal-fużjoni 
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“Baġit għall-Ewropa 2020"ipproponiet li 
tiffinanzja l-proġett ITER lil hinn mill-
MFF. Għalhekk, il-Programm 
Supplimentari ta’ Riċerka għall-proġett 
ITER għandu jiġi stabbilit għall-perjodu 
tal-2014 sal-2018.

permezz tal-ilħuq f’waqtu tal-għanijiet 
iddikjarati ta’ kostruzzjoni u sfruttament.
Il-pajjiżi terzi li kkonkludew ftehimiet ta’ 
kooperazzjoni mal-Euratom li jassoċjaw l-
attivitajiet ta’ riċerka rispettivi fil-qasam 
tal-fużjoni nukleari kkontrollata 
għandhom ikunu jistgħu jikkontribwixxu 
għal kwalunkwe Programm 
Supplimentari.

Or. en

Emenda 27
Kent Johansson, Nils Torvalds

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għall-perjodu ta’ wara l-2013, il-
Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha 
“Baġit għall-Ewropa 2020"ipproponiet li 
tiffinanzja l-proġett ITER lil hinn mill-
MFF. Għalhekk, il-Programm 
Supplimentari ta’ Riċerka għall-proġett 
ITER għandu jiġi stabbilit għall-perjodu 
tal-2014 sal-2018.

(5) Għall-perjodu ta’ wara l-2013, il-
Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha 
“Baġit għall-Ewropa 2020" ipproponiet li 
tiffinanzja l-proġett ITER lil hinn mil-limiti 
massimi tal-QFP, sabiex ikun żgurat li l-
eċċess possibbli tal-ispejjeż ma jheddidx 
il-finanzjament u l-implimentazzjoni 
b’suċċess ta’ politiki oħra tal-Unjoni, 
partikolarment fil-qasam tar-riċerka, 
filwaqt li jinżammu s-setgħat sħaħ taż-
żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja. 
Għalhekk, il-Programm Supplimentari ta’ 
Riċerka għall-proġett ITER għandu jiġi 
stabbilit għall-perjodu tal-2014 sal-2018.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-soluzzjoni li l-ITER jitqiegħed barra mill-QFP, jiġifieri b’tali mod li jmur lil hinn mil-limiti 
massimi tiegħu, għandha l-vantaġġ li tevita r-riallokazzjonijiet possibbli favur l-ITER 
askapitu ta’ programmi oħra tal-UE u speċifikament il-programmi ta’ riċerka taħt l-
Intestatura 1a, prinċipalment il-Programm Orizzont 2020, kif kien il-każ fil-passat.
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Emenda 28
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għall-perjodu ta’ wara l-2013, il-
Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha 
“Baġit għall-Ewropa 2020"ipproponiet li 
tiffinanzja l-proġett ITER lil hinn mill-
MFF. Għalhekk, il-Programm 
Supplimentari ta’ Riċerka għall-proġett 
ITER għandu jiġi stabbilit għall-perjodu 
tal-2014 sal-2018.

(5) Għall-perjodu ta’ wara l-2013, il-
Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha 
“Baġit għall-Ewropa 2020" ipproponiet
ġustament li tiffinanzja l-proġett ITER lil 
hinn mill-QFP bl-għan li jiġi evitat trikkib 
fuq programmi tal-UE bħal dawk dwar ir-
riċerka, l-edukazzjoni u t-titjib tal-
kompetittività tal-SMEs. Għalhekk, il-
Programm Supplimentari ta’ Riċerka għall-
proġett ITER għandu jiġi stabbilit għall-
perjodu tal-2014 sal-2018 sabiex l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jikkontribwixxu 
għall-finanzjament tal-ITER fuq bażi 
volontarja, b’konformità mar-
restrizzjonijiet stipulati fil-konklużjonijiet 
tal-Kunsill imsemmija qabel tat-
12 ta' Lulju 2010.

Or. fr

Emenda 29
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-kontribuzzjoni Ewropea għall-
ispiża totali kumulattiva tal-kostruzzjoni u 
t-tħaddim tal-ITER, inklużi l-kontinġenzi, 
m’għandhom, taħt l-ebda ċirkustanza, 
jeċċedu l-ammont stipulat mill-Kunsill fit-
12 ta' Lulju 2010. L-eċċessi baġitarji 
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futuri m’għandhom bl-ebda mod, għamla 
jew forma jaffettwaw il-kontribwenti 
Ewropej jew il-baġit Ewropew. Il-
Kummissjoni għandha twettaq ukoll 
valutazzjoni kemm jista’ jkun malajr ta’ 
kemm se jiswa l-irtirar mis-servizz u d-
dekummissjonar tal-ITER.

Or. fr

Emenda 30
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Programm Supplimentari ta’ Riċerka 
għall-proġett ITER għandu jkun iffinanzjat 
b'kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri 
bbażati fuq rata ta' sejħa applikata għad-
Dħul Nazzjonali Gross (DNG) ta’ kull 
Stat Membru kif definit għall-iskop tal-
kalkolu tal-kontribuzzjoni abbażi tad-
DNG tar-riżorsi proprji tal-Baġit Ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea. Dawk il-
kontribuzzjonijiet għandhom isiru lill-
Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, u 
għandhom jiġu assenjati għal dak il-
Programm. Pajjiżi terzi li kkonkludew 
ftehim ta’ kooperazzjoni mal-Euratom fil-
qasam tal-fużjoni nukleari kkontrollata li 
jassoċja l-programmi ta’ riċerka rispettivi 
tagħhom mal-programmi Euratom 
għandhom ukoll ikunu jistgħu 
jikkontribwixxi għal dak il-Programm.

(6) Il-Programm Supplimentari ta’ Riċerka 
għall-proġett ITER għandu jkun iffinanzjat 
mill-baġit eżistenti għall-ITER.

Or. nl

Emenda 31
Evžen Tošenovský, Vicky Ford
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Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Programm Supplimentari ta’ Riċerka 
għall-proġett ITER għandu jkun iffinanzjat 
b'kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri 
bbażati fuq rata ta' sejħa applikata għad-
Dħul Nazzjonali Gross (DNG) ta’ kull 
Stat Membru kif definit għall-iskop tal-
kalkolu tal-kontribuzzjoni abbażi tad-
DNG tar-riżorsi proprji tal-Baġit Ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea. Dawk il-
kontribuzzjonijiet għandhom isiru lill-
Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, u 
għandhom jiġu assenjati għal dak il-
Programm. Pajjiżi terzi li kkonkludew 
ftehim ta’ kooperazzjoni mal-Euratom fil-
qasam tal-fużjoni nukleari kkontrollata li 
jassoċja l-programmi ta’ riċerka rispettivi 
tagħhom mal-programmi Euratom 
għandhom ukoll ikunu jistgħu 
jikkontribwixxi għal dak il-Programm.

(6) Il-Programm Supplimentari ta’ Riċerka 
għall-proġett ITER għandu jkun iffinanzjat 
taħt il-QFP. Il-finanzjament għandu jiġi 
mill-QFP filwaqt li jiġi ffissat ammont 
massimu delimitat għall-kontribuzzjonijiet 
mill-baġit tal-Unjoni għas-snin 2014-2018 
u l-ebda finanzjament addizzjonali tal-
proġett ITER ma għandu jipperikola 
proġetti oħrajn taħt is-subintestatura 1a fi 
ħdan il-QFP. Pajjiżi terzi li kkonkludew 
ftehim ta’ kooperazzjoni mal-Euratom fil-
qasam tal-fużjoni nukleari kkontrollata li 
jassoċja l-programmi ta’ riċerka rispettivi 
tagħhom mal-programmi Euratom 
għandhom ukoll ikunu jistgħu 
jikkontribwixxi għal dak il-Programm.

Or. en

Emenda 32
Kent Johansson, Nils Torvalds

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Programm Supplimentari ta’ Riċerka 
għall-proġett ITER għandu jkun iffinanzjat 
b'kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri 
bbażati fuq rata ta' sejħa applikata għad-
Dħul Nazzjonali Gross (DNG) ta’ kull 
Stat Membru kif definit għall-iskop tal-
kalkolu tal-kontribuzzjoni abbażi tad-
DNG tar-riżorsi proprji tal-Baġit Ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea. Dawk il-
kontribuzzjonijiet għandhom isiru lill-
Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, u 

(6) Il-Programm Supplimentari ta’ Riċerka 
għall-proġett ITER għandu jkun iffinanzjat 
lil hinn mil-limiti massimi tal-QFP u l-
ammont massimu tal-finanzjament tiegħu 
għandu jkun delimitat mill-baġit tal-
Unjoni fir-Regolament tal-QFP. Dan l-
ammont massimu għandu jitqies 
addizzjonali għall-baġit propost mill-
Kummissjoni għall-programm 
Orizzont 2020 jew programmi oħra tal-
Unjoni. Pajjiżi terzi li kkonkludew ftehim 
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għandhom jiġu assenjati għal dak il-
Programm. Pajjiżi terzi li kkonkludew 
ftehim ta’ kooperazzjoni mal-Euratom fil-
qasam tal-fużjoni nukleari kkontrollata li 
jassoċja l-programmi ta’ riċerka rispettivi 
tagħhom mal-programmi Euratom 
għandhom ukoll ikunu jistgħu 
jikkontribwixxi għal dak il-Programm.

ta’ kooperazzjoni mal-Euratom fil-qasam 
tal-fużjoni nukleari kkontrollata li jassoċja 
l-programmi ta’ riċerka rispettivi tagħhom 
mal-programmi Euratom għandhom ukoll 
ikunu jistgħu jikkontribwixxi għal dak il-
Programm.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-finanzjament għandu jitqies addizzjonali għall-baġit propost mill-Kummissjoni għall-
programm Orizzont 2020 jew programmi oħra tal-Unjoni.

Emenda 33
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-Programm Supplimentari ta’ Riċerka 
għall-proġett ITER għandu jkun iffinanzjat 
b'kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri 
bbażati fuq rata ta' sejħa applikata għad-
Dħul Nazzjonali Gross (DNG) ta’ kull 
Stat Membru kif definit għall-iskop tal-
kalkolu tal-kontribuzzjoni abbażi tad-
DNG tar-riżorsi proprji tal-Baġit Ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea. Dawk il-
kontribuzzjonijiet għandhom isiru lill-Baġit 
Ġenerali tal-Unjoni Ewropea, u għandhom 
jiġu assenjati għal dak il-Programm. Pajjiżi 
terzi li kkonkludew ftehim ta’ 
kooperazzjoni mal-Euratom fil-qasam tal-
fużjoni nukleari kkontrollata li jassoċja l-
programmi ta’ riċerka rispettivi tagħhom 
mal-programmi Euratom għandhom ukoll 
ikunu jistgħu jikkontribwixxi għal dak il-
Programm.

(6) Il-Programm Supplimentari ta’ Riċerka 
għall-proġett ITER għandu jkun iffinanzjat 
b'kontribuzzjonijiet volontarji mill-Istati 
Membri. Dawk il-kontribuzzjonijiet 
għandhom isiru lill-Baġit Ġenerali tal-
Unjoni Ewropea, u għandhom jiġu 
assenjati għal dak il-Programm. Pajjiżi 
terzi li kkonkludew ftehim ta’ 
kooperazzjoni mal-Euratom fil-qasam tal-
fużjoni nukleari kkontrollata li jassoċja l-
programmi ta’ riċerka rispettivi tagħhom 
mal-programmi Euratom għandhom ukoll 
ikunu jistgħu jikkontribwixxi għal dak il-
Programm.
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Or. fr

Emenda 34
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Minkejja l-miżuri ta’ trażżin li 
għandhom ikomplu jiġu implimentati, il-
proġett ITER jista’ jkompli jġarrab 
eċċessi tal-ispejjeż minħabba n-natura 
xjentifika tiegħu, u minħabba r-riskju 
teknoloġiku u l-kobor tiegħu. Dan 
m’għandux jhedded ir-riżorsi limitati tal-
Baġit tal-Unjoni u l-implimentazzjoni ta’ 
politiki importanti oħrajn tal-Unjoni, 
b’mod speċifiku fl-Intestatura 
“Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi”. 
Jeħtieġ li d-delimitazzjoni tal-baġit tal-
Unjoni kontra tali eċċessi tal-ispejjeż 
tibbenefika minn salvagwardji legali 
xierqa.

Or. en

Emenda 35
Bernd Lange

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Għaldaqstant jidger ċar li l-proġett 
ITER mhux se jiġi ffinanzjat mill-baġit 
ġenerali tal-UE kif stipulat fil-qafas 
finanzjarju pluriennali (QFP). Il-
finanzjament tiegħu jrid ikun garantit u 
b’mod partikolari ma jridx jittieħed mill-
baġit ta’ riċerka tal-Kategorija 1a 
(Orizzont 2020).
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Or. de

Emenda 36
Kent Johansson, Nils Torvalds

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Kwalunkwe eċċess tal-ispejjeż iktar 
mill-ammont massimu ta’ (...) stabbilit fl-
Artikolu 3 m’għandux ikollu impatt fuq 
proġetti oħra ffinanzjati mill-baġit tal-
Unjoni u għandu jkun iffinanzjat permezz 
ta’ riżorsi addizzjonali lil hinn mil-limiti 
massimi skont kif ikun xieraq.

Or. en

Emenda 37
Kent Johansson, Nils Torvalds

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) Iż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja 
għandhom jaqblu li għandu jiġi evitat 
kwalunkwe posponiment jew tiġdid ta’ 
approprjazzjonijiet ta’ pagamenti li ma 
ġewx issodisfati relatati mal-proġett ITER 
u għandhom jimpenjaw ruħhom li 
jaħdmu flimkien biex jevitaw tali 
sitwazzjoni.

Or. en

Emenda 38
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Kumitat Xjentifiku u Tekniku 
pprovda lill-Kummissjoni l-opinjoni tiegħu 
dwar il-Programm Euratom għar-Riċerka u 
t-Taħriġ (2014-2018) li jikkontribwixxi 
għall-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni “Orizzont 2020”. Il-kontenut 
xjentifiku u tekniku tal-attivitajiet ITER 
jibqa’ l-istess f'dan il-Programm 
Supplimentari ta' Riċerka.

(8) Il-Kumitat Xjentifiku u Tekniku 
pprovda lill-Kummissjoni, iżda mhux lill-
Parlament, l-opinjoni tiegħu dwar il-
Programm Euratom għar-Riċerka u t-
Taħriġ (2014-2018) li jikkontribwixxi 
għall-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni “Orizzont 2020”.

Or. fr

Emenda 39
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Iż-żewġ fergħat tal-awtorità baġitarja 
għandhom jaqblu li għandu jiġi evitat 
kwalunkwe posponiment jew tiġdid ta’ 
approprjazzjonijiet ta’ pagamenti li ma 
ġewx issodisfati relatati mal-proġett 
ITER, u għandhom jimpenjaw ruħhom li 
jaħdmu flimkien biex jevitaw li tali 
sitwazzjoni sseħħ.

Or. en

Emenda 40
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Kif mitlub fil-prijoritajiet proposti fil-
pjan direzzjonali tal-EFDA għall-fużjoni, 
il-proġett tal-Joint European Torus (JET) 
għandu jkollu rwol ewlieni fit-tranżizzjoni 
tal-enerġija.

Or. en

Emenda 41
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Corinne Lepage

 Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm Supplimentari ta’ Riċerka 
għall-proġett ITER huwa stabbilit għall-
perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2018 (minn hawn ‘il 
quddiem il-“Programm”). Dan għandu 
jiffinanzja l-attivitajiet neċessarji sabiex 
tiġi pprovduta l-kontribuzzjoni tal-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 
(Euratom) lill-Organizzazzjoni ITER, 
inklużi dawk l-attivitajiet meħtieġa għall-
kostruzzjoni, l-operat u l-esplojtazzjoni 
tal-faċilitajiet ITER kif ukoll l-attivitajiet
relatati mal-ITER. L-objettiv, ir-raġunijiet
u l-attivitajiet xjentifiċi u teknoloġiċi tal-
Programm huma stabbiliti fl-Anness.

Il-Programm Supplimentari ta’ Riċerka 
għall-proġett ITER huwa stabbilit għall-
perjodu mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-
31 ta’ Diċembru 2018 (minn hawn ‘il 
quddiem il-“Programm”). Dan għandu 
jiffinanzja l-attivitajiet relatati mar-
raġunijiet u l-attivitajiet tal-Programm, kif
stabbiliti fl-Anness.

Or. fr

Emenda 42
Kent Johansson, Nils Torvalds

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

 Il-Programm għandu jkun iffinanzjat 
permezz ta’ kontribuzzjoni massima ta’ 
EUR 2,573 miljun (f’valuri kurrenti) skont 
l-Artikolu 3.

Il-Programm għandu jkun iffinanzjat 
permezz ta’ kontribuzzjoni massima ta’ 
EUR 2,573 miljun (f’valuri kurrenti) lil 
hinn mill-limiti massimi tal-QFP, skont l-
Artikolu 3, b’mod addizzjonali għall-baġit 
propost mill-Kummissjoni għall-
programm Orizzont 2020 jew programmi 
oħra tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-soluzzjoni li l-ITER jitqiegħed barra mill-QFP, jiġifieri b’tali mod li jmur lil hinn mil-limiti 
massimi tiegħu, għandha l-vantaġġ li tevita r-riallokazzjonijiet possibbli favur l-ITER 
askapitu ta’ programmi oħra tal-UE u speċifikament il-programmi ta’ riċerka taħt l-
Intestatura 1a, prinċipalment il-Programm Orizzont 2020, kif kien il-każ fil-passat.

Emenda 43
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Programm għandu jkun iffinanzjat 
permezz ta’ kontribuzzjoni massima ta’ 
EUR 2,573 miljun (f’valuri kurrenti)
skont l-Artikolu 3.

Il-Programm għandu jkun iffinanzjat 
permezz ta’ kontribuzzjonijiet volontarji 
mill-Istati Membri, skont l-Artikolu 3.

Or. fr

Emenda 44
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1



PE506.175v01-00 20/33 AM\928808MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Programm għandu jkun iffinanzjat minn 
kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri, 
ibbażati fuq rata ta’ sejħa applikata għad-
Dħul Nazzjonali Gross (DNG) ta’ kull 
Stat Membru, kif definit għall-iskopijiet 
ta' kalkolu tal-kontribuzzjoni tar-riżorsi 
proprji abbażi tad-DNG lill-Baġit 
Ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Dawk il-
kontribuzzjonijiet għandhom ikunu 
kkunsidrati bħala dħul estern assenjat 
għall-Programm skont [l-Artikolu XX tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Ir-
Regolament Finanzjarju Ġdid].

Il-Programm għandu jkun iffinanzjat mill-
baġit eżistenti għall-ITER.

Or. nl

Emenda 45
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Programm għandu jkun iffinanzjat minn 
kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri, 
ibbażati fuq rata ta’ sejħa applikata għad-
Dħul Nazzjonali Gross (DNG) ta’ kull Stat 
Membru, kif definit għall-iskopijiet ta' 
kalkolu tal-kontribuzzjoni tar-riżorsi 
proprji abbażi tad-DNG lill-Baġit Ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea. Dawk il-
kontribuzzjonijiet għandhom ikunu 
kkunsidrati bħala dħul estern assenjat 
għall-Programm skont [l-Artikolu XX tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Ir-
Regolament Finanzjarju Ġdid].

Il-Programm għandu jkun iffinanzjat mill-
Qafas Finanzjarju Pluriennali lil hinn 
mil-limiti massimi tal-QFP, jiġifieri barra 
mill-Intestatura 1A. L-ebda eċċess tal-
ispejjeż iktar mill-kontribuzzjoni massima 
definita fl-Artikolu 2 ma għandu jkollu 
impatt fuq il-Baġit tal-Unjoni u tali eċċess 
għandu jiġi ffinanzjat bil-
kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri, 
ibbażati fuq rata ta’ sejħa applikata għad-
Dħul Nazzjonali Gross (DNG) ta’ kull Stat 
Membru, kif definit għall-iskopijiet ta' 
kalkolu tal-kontribuzzjoni tar-riżorsi 
proprji abbażi tad-DNG lill-Baġit Ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea. Dawk il-
kontribuzzjonijiet għandhom ikunu 
kkunsidrati bħala dħul estern assenjat 
għall-Programm skont [l-Artikolu XX tar-
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Regolament (UE) Nru XX/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Ir-
Regolament Finanzjarju Ġdid].

Or. en

Emenda 46
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Programm għandu jkun iffinanzjat 
permezz tal-kontribuzzjonijiet tal-Istati 
Membri, bbażati fuq ir-rata ta’ sejħa 
applikata għad-Dħul Nazzjonali Gross 
(DNG) ta’ kull Stat Membru, kif definit 
għall-iskop tal-kalkolu tal-kontribuzzjoni 
tar-riżorsi proprja skont id-DNG għall-
Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Dawk 
il-kontribuzzjonijiet għandhom ikunu 
kkunsidrati bħala dħul estern assenjat 
għall-Programm skont [l-Artikolu XX tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Ir-
Regolament Finanzjarju Ġdid].

Il-Programm għandu jkun iffinanzjat 
permezz ta’ kontribuzzjonijiet volontarji 
mill-Istati Membri. Dawk il-
kontribuzzjonijiet għandhom ikunu 
kkunsidrati bħala dħul estern assenjat 
għall-Programm skont [l-Artikolu XX tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Ir-
Regolament Finanzjarju Ġdid].

Or. fr

Emenda 47
Bernd Lange

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Programm għandu jkun iffinanzjat minn 
kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri, 
ibbażati fuq rata ta’ sejħa applikata għad-

Il-Programm għandu jkun iffinanzjat minn 
kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri, 
ibbażati fuq rata ta’ sejħa applikata għad-
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Dħul Nazzjonali Gross (DNG) ta’ kull Stat 
Membru, kif definit għall-iskopijiet ta' 
kalkolu tal-kontribuzzjoni tar-riżorsi 
proprji abbażi tad-DNG lill-Baġit Ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea. Dawk il-
kontribuzzjonijiet għandhom ikunu 
kkunsidrati bħala dħul estern assenjat 
għall-Programm skont [l-Artikolu XX tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Ir-
Regolament Finanzjarju Ġdid].  

Dħul Nazzjonali Gross (DNG) ta’ kull Stat 
Membru, kif definit għall-iskopijiet ta' 
kalkolu tal-kontribuzzjoni tar-riżorsi 
proprji abbażi tad-DNG lill-Baġit Ġenerali 
tal-Unjoni Ewropea. Dawk il-
kontribuzzjonijiet għandhom ikunu 
kkunsidrati bħala dħul estern assenjat 
għall-Programm skont [l-Artikolu XX tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Ir-
Regolament Finanzjarju Ġdid].  

Il-programm m’għandux ikun iffinanzjat 
mill-baġit ġenerali tal-UE kif stipulat fil-
QFP.

Or. de

Emenda 48
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-pajjiżi terzi li kkonkludew ftehim ta’ 
kooperazzjoni mal-Euratom fil-qasam tal-
fużjoni nukleari kkontrollata li jassoċjaw 
il-programmi rispettivi ta' riċerka tagħhom 
mal-programmi tal-Euratom (minn hawn 
‘il quddiem "pajjiżi assoċjati”) jistgħu 
wkoll jikkontribwixxu lill-Programm.

Il-pajjiżi terzi li kkonkludew ftehim ta’ 
kooperazzjoni mal-Euratom fil-qasam tal-
fużjoni nukleari kkontrollata li jassoċjaw 
il-programmi rispettivi ta' riċerka tagħhom 
mal-programmi tal-Euratom (minn hawn 
‘il quddiem "pajjiżi assoċjati”) jistgħu 
jikkontribwixxu għall-Programm.

Or. nl

Emenda 49
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
reviżjoni ta’ nofs it-term tal-Programm 
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Supplimentari ta’ Riċerka għall-proġett 
ITER 2014-2018 lill-Kunsill qabel it-
30 ta' Ġunju 2016.

Or. fr

Emenda 50
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa biex tiżgura li, meta jiġu 
implimentati l-azzjonijiet iffinanzjati skont 
din id-Deċiżjoni, jitħarsu l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
applikazzjoni ta' miżuri ta' prevenzjoni 
kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kontra 
kwalunkwe attività illegali oħra, bis-saħħa 
ta' verifki effettivi u, fil-każ li jiġu 
identifikati irregolaritajiet, permezz tal-
irkupru tal-ammonti mħallsa b'mod 
skorrett, u fejn xieraq, b'penali effettivi, 
proporzjonali u deterrenti.

Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa biex tiżgura li, meta jiġu 
implimentati l-azzjonijiet iffinanzjati skont 
din id-Deċiżjoni, jitħarsu l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
applikazzjoni ta' miżuri ta' prevenzjoni 
kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kontra 
kwalunkwe attività illegali oħra, bis-saħħa 
ta' verifki effettivi u, fil-każ li jiġu 
identifikati irregolaritajiet, permezz tal-
irkupru tal-ammonti mħallsa b'mod skorrett 
u b'penali effettivi, proporzjonali u 
deterrenti.

Or. fr

Emenda 51
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa biex tiżgura li, meta jiġu 
implimentati l-azzjonijiet iffinanzjati skont 
din id-Deċiżjoni, jitħarsu l-interessi 

Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa biex tiżgura li, meta jiġu 
implimentati l-azzjonijiet iffinanzjati skont 
din id-Deċiżjoni, jitħarsu l-interessi 
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finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
applikazzjoni ta' miżuri ta' prevenzjoni 
kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kontra 
kwalunkwe attività illegali oħra, bis-saħħa 
ta' verifki effettivi u, fil-każ li jiġu 
identifikati irregolaritajiet, permezz tal-
irkupru tal-ammonti mħallsa b'mod 
skorrett, u fejn xieraq, b'penali effettivi, 
proporzjonali u deterrenti.

finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
applikazzjoni ta' miżuri ta' prevenzjoni 
kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kontra 
kwalunkwe attività illegali oħra, bis-saħħa 
ta' verifki effettivi u, fil-każ li jiġu 
identifikati irregolaritajiet jew żbalji, 
permezz tal-irkupru tal-ammonti mħallsa 
b'mod skorrett, u fejn xieraq, b'penali 
effettivi, proporzjonali u deterrenti.

Or. fr

Emenda 52
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti 
tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu 
jkollhom is-setgħa tal-awditu, abbażi ta' 
dokumenti u ta' verifiki u spezzjonijiet fuq 
il-post, fuq il-benefiċjarji, il-partijiet 
kontraenti u s-subkuntratturi kollha u 
partijiet terzi oħrajn li rċevew fondi mill-
Unjoni skont din id-Deċiżjoni.

Il-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni 
jew ir-rappreżentanti tagħha u l-Qorti tal-
Awdituri għandu jkollhom is-setgħa tal-
awditu, abbażi ta' dokumenti u ta' verifiki u 
spezzjonijiet fuq il-post, fuq il-benefiċjarji, 
il-partijiet kontraenti u s-subkuntratturi 
kollha u partijiet terzi oħrajn li rċevew 
fondi mill-Unjoni skont din id-Deċiżjoni.

Or. fr

Emenda 53
Jean-Pierre Audy

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Bla ħsara għall-ewwel u t-tieni 
subparagrafi, ftehimiet ta' kooperazzjoni 
ma' pajjiżi terzi u ma' organizzazzjonijiet 
internazzjonali, ftehimiet ta' għotja, 
deċiżjonijiet ta' għotja u kuntratti li 

Bla ħsara għall-ewwel u t-tieni 
subparagrafi, ftehimiet ta' kooperazzjoni 
ma' pajjiżi terzi u ma' organizzazzjonijiet 
internazzjonali, ftehimiet ta' għotja, 
deċiżjonijiet ta' għotja u kuntratti li 
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jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta' din id-
Deċiżjoni għandhom jagħtu s-setgħa b'mod 
espliċitu lill-Kummissjoni u lill-OLAF 
biex iwettqu awditi, verifiki u spezzjonijiet 
fuq il-post.

jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta' din id-
Deċiżjoni għandhom jagħtu s-setgħa b'mod 
espliċitu lill-Kummissjoni u lill-OLAF 
biex iwettqu awditi, verifiki u spezzjonijiet 
fuq il-post. Ir-riżultati tal-awditi 
għandhom jintbagħtu lill-Parlament 
Ewropew.

Or. fr

Emenda 54
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa biex tiżgura li, meta jiġu 
implimentati l-azzjonijiet iffinanzjati skont 
din id-Deċiżjoni, jitħarsu l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
applikazzjoni ta' miżuri ta' prevenzjoni 
kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kontra 
kwalunkwe attività illegali oħra, bis-saħħa
ta' verifki effettivi u, fil-każ li jiġu 
identifikati irregolaritajiet, permezz tal-
irkupru tal-ammonti mħallsa b'mod 
skorrett, u fejn xieraq, b'penali effettivi, 
proporzjonali u deterrenti.

Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa biex tiżgura li, meta jiġu 
implimentati l-azzjonijiet iffinanzjati skont 
din id-Deċiżjoni, jitħarsu l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
applikazzjoni ta' miżuri ta' prevenzjoni 
kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kontra 
kwalunkwe attività illegali oħra, bis-saħħa 
ta' verifki effettivi u, fil-każ li jiġu 
identifikati irregolaritajiet, permezz tal-
irkupru tal-ammonti mħallsa b'mod 
skorrett, u fejn xieraq, b'penali effettivi, 
proporzjonali u deterrenti. Il-Kummissjoni 
għandha tattwa wkoll miżuri xierqa li 
jiżguraw il-kontroll adegwat tar-riskji u li 
jevitaw l-eċċess tal-ispejjeż.

Or. en

Emenda 55
Kent Johansson, Nils Torvalds

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa biex tiżgura li, meta jiġu 
implimentati l-azzjonijiet iffinanzjati skont 
din id-Deċiżjoni, jitħarsu l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
applikazzjoni ta' miżuri ta' prevenzjoni 
kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kontra 
kwalunkwe attività illegali oħra, bis-saħħa 
ta' verifki effettivi u, fil-każ li jiġu 
identifikati irregolaritajiet, permezz tal-
irkupru tal-ammonti mħallsa b'mod 
skorrett, u fejn xieraq, b'penali effettivi, 
proporzjonali u deterrenti.

2. Il-Kummissjoni għandha tieħu l-miżuri 
xierqa biex tiżgura li, meta jiġu 
implimentati l-azzjonijiet iffinanzjati skont 
din id-Deċiżjoni, jitħarsu l-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-
applikazzjoni ta' miżuri ta' prevenzjoni 
kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kontra 
kwalunkwe attività illegali oħra, bis-saħħa 
ta' verifki effettivi u, fil-każ li jiġu 
identifikati irregolaritajiet, permezz tal-
irkupru tal-ammonti mħallsa b'mod 
skorrett, u fejn xieraq, b'penali effettivi, 
proporzjonali u deterrenti. Il-Kummissjoni 
għandha tattwa wkoll miżuri xierqa li 
jiżguraw il-kontroll adegwat tar-riskji u li 
jevitaw l-eċċess tal-ispejjeż.

Or. en

Emenda 56
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti 
tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu 
jkollhom is-setgħa tal-awditu, abbażi ta' 
dokumenti u ta' verifiki u spezzjonijiet fuq 
il-post, fuq il-benefiċjarji, il-partijiet 
kontraenti u s-subkuntratturi kollha u 
partijiet terzi oħrajn li rċevew fondi mill-
Unjoni skont din id-Deċiżjoni.

Il-Kummissjoni jew ir-rappreżentanti 
tagħha u l-Qorti tal-Awdituri għandu 
jkollhom is-setgħa tal-awditu, abbażi ta' 
dokumenti u ta' verifiki u spezzjonijiet fuq 
il-post, fuq il-benefiċjarji, il-partijiet 
kontraenti u s-subkuntratturi kollha u 
partijiet terzi oħrajn li rċevew fondi mill-
Unjoni skont din id-Deċiżjoni. Il-
Kummissjoni għandha tinforma fuq bażi 
regolari lill-Parlament Ewropew dwar l-
iżvilupp tal-programm b’mod partikolari 
f’dak li għandu x’jaqsam mal-ispejjeż u l-
iskeda.

Or. en
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Emenda 57
Elisabetta Gardini

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fondi addizzjonali għall-proġett ITER 
mhux se jiġu koperti bil-baġit imsemmi 
qabel. Barra minn hekk, kwalunkwe 
finanzjament li jaqbeż il-limitu ddikjarat 
mhux se jislet fondi minn fondi ta' 
proġetti paralleli.

Or. en

Emenda 58
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Objettiv xjentifiku u teknoloġiku – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-objettiv tal-Programm Supplimentari ta' 
Riċerka għall-proġett ITER għandu jkun li 
jimplimenta l-ITER bħala pass importanti 
'il quddiem lejn il-ħolqien ta’ prototipi ta’ 
reatturi għal stazzjonijiet tal-enerġija 
mill-fużjoni li huma sikuri, sostenibbli, 
ambjentalment responsabbli, u 
ekonomikament vijabbli.

L-objettiv tal-Programm Supplimentari ta' 
Riċerka għall-proġett ITER għandu jkun li 
jimplimenta l-ITER.

Or. fr

Emenda 59
Laurence J.A.J. Stassen
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Proposta għal deċiżjoni
Anness – Objettiv xjentifiku u teknoloġiku – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-objettiv tal-Programm Supplimentari ta' 
Riċerka għall-proġett ITER għandu jkun li 
jimplimenta l-ITER bħala pass importanti 
'il quddiem lejn il-ħolqien ta’ prototipi ta’ 
reatturi għal stazzjonijiet tal-enerġija mill-
fużjoni li huma sikuri, sostenibbli, 
ambjentalment responsabbli, u 
ekonomikament vijabbli.

L-objettiv tal-Programm Supplimentari ta' 
Riċerka għall-proġett ITER għandu jkun li 
jimplimenta l-ITER bħala pass importanti 
'il quddiem lejn il-ħolqien ta’ prototipi ta’ 
reatturi għal stazzjonijiet tal-enerġija mill-
fużjoni li huma sikuri, nodfa u 
ekonomikament vantaġġużi.

Or. nl

Emenda 60
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Objettiv xjentifiku u teknoloġiku – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel priorità tal-istrateġija biex 
jinkised l-objettiv għandha tkun il-
konstruzzjoni ta’ ITER (faċilità kbira 
sperimenti li turi l-fattibilità xjentifika u 
teknika tal-enerġija mill-fużjoni), segwita 
mill-kostruzzjoni ta’ impjant ta’ 
dimostrazzjoni tal-enerġija mill-fużjoni.

Il-konstruzzjoni ta’ ITER (faċilità kbira 
sperimenti li turi l-fattibilità xjentifika u 
teknika tal-enerġija mill-fużjoni), kieku 
kella sseħħ, trid tkun iffinanzjata permezz 
ta’ kontribuzzjonijiet volontarji mill-Istati 
Membri u, trid tibqa’ strettament fl-
ambitu tal-Programm Supplimentari ta’ 
Riċerka u l-limiti tal-baġits stipulati mill-
Kunsill fil-konklużjonijiet tiegħu tat-
12 ta' Lulju 2010 dwar l-istatus tal-ITER.

Or. fr

Emenda 61
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Objettiv xjentifiku u teknoloġiku – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel priorità tal-istrateġija biex 
jinkised l-objettiv għandha tkun il-
konstruzzjoni ta’ ITER (faċilità kbira 
sperimenti li turi l-fattibilità xjentifika u 
teknika tal-enerġija mill-fużjoni), segwita 
mill-kostruzzjoni ta’ impjant ta’ 
dimostrazzjoni tal-enerġija mill-fużjoni.

L-ewwel priorità tal-istrateġija biex 
jinkised l-objettiv għandha tkun il-
konstruzzjoni ta’ ITER (faċilità kbira 
sperimenti li turi l-fattibilità xjentifika u 
teknika tal-enerġija mill-fużjoni), segwita 
mill-kostruzzjoni ta’ impjant ta’ 
dimostrazzjoni tal-enerġija mill-fużjoni.
Kif ukoll il-prijoritajiet proposti fil-pjan 
direzzjonali tal-EFDA għall-fużjoni 
sabiex jiġi żgurat li l-ITER ikollu rwol 
ewlieni fit-tranżizzjoni tal-enerġija.

Or. en

Emenda 62
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Raġuni prinċipali – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-fużjoni għandha l-potenzjal li tagħmel 
kontribuzzjoni maġġuri għat-twettiq ta' 
provvista ta' enerġija sostenibbli u sikura 
għall-Unjoni ftit deċennji mil-lum. L-
iżvilupp tiegħu b’suċċess kieku jipprovdi 
enerġija li tkun sikura, sostenibbli u li ma 
tagħmilx ħsara lill-ambjent.

Il-fużjoni sseħħ fil-fond sew tal-qalba tax-
xemx u l-istilel u tikkontribwixxi 
direttament jew indirettament, permezz 
tal-ġenerazzjoni ta’ enerġija rinnovabbli, 
għall-forniment ta’ enerġija sikura, 
sostenibbli u li ma tagħmilx ħsara lill-
ambjent.

Or. fr

Emenda 63
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Raġuni prinċipali – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-fużjoni għandha l-potenzjal li tagħmel 
kontribuzzjoni maġġuri għat-twettiq ta' 
provvista ta' enerġija sostenibbli u sikura 
għall-Unjoni ftit deċennji mil-lum. L-
iżvilupp tiegħu b’suċċess kieku jipprovdi 
enerġija li tkun sikura, sostenibbli u li ma 
tagħmilx ħsara lill-ambjent.

Il-fużjoni għandha l-potenzjal li tagħmel 
kontribuzzjoni maġġuri għat-twettiq ta' 
provvista ta' enerġija sostenibbli u sikura 
għall-Unjoni ftit deċennji mil-lum. L-
iżvilupp tiegħu b’suċċess jipprovdi 
enerġija li tkun sikura, nadifa u 
ekonomikament vantaġġuża.

Or. nl

Emenda 64
Peter Skinner, Evžen Tošenovský, Vicky Ford, Jan Březina

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Raġuni prinċipali – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-fużjoni għandha l-potenzjal li tagħmel 
kontribuzzjoni maġġuri għat-twettiq ta' 
provvista ta' enerġija sostenibbli u sikura 
għall-Unjoni ftit deċennji mil-lum. L-
iżvilupp tiegħu b’suċċess kieku jipprovdi 
enerġija li tkun sikura, sostenibbli u li ma 
tagħmilx ħsara lill-ambjent.

Il-fużjoni għandha l-potenzjal li tagħmel 
kontribuzzjoni maġġuri għat-twettiq ta' 
provvista ta' enerġija sostenibbli u sikura 
għall-Unjoni ftit deċennji mil-lum. L-
iżvilupp tiegħu b’suċċess kieku jipprovdi 
enerġija li tkun sikura, sostenibbli u li ma 
tagħmilx ħsara lill-ambjent. L-użu tal-
enerġija mill-fużjoni huwa għan 
promettenti ħafna imma huwa wkoll sfida 
sinifikanti peress li għad fadal 
kwistjonijiet ta’ fiżika u inġinerija biex 
nimxu lejn dimostrazzjoni tal-fattibilità 
tal-enerġija mill-fużjoni. Sabiex jiġu 
indirizzati bl-aħjar mod uħud mill-isfidi 
huwa essenzjali li l-Unjoni twettaq l-
isforzi kollha possibbli biex tappoġġa u 
tisfrutta l-isforzi tal-faċilità Joint 
European Taurus (JET) ħalli 
tikkontribwixxi biex jitnaqqas kwalunkwe 
distakk ta’ għarfien jew esperjenza.

Or. en
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Emenda 65
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Raġuni prinċipali – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-iskular immens tar-riżorsi finanzjarji u 
baġitarji kkawżat bill-proġett ITER ma 
jistax jitħalla jibqa' għaddej. 
Għaldaqstant, l-ITER irid jinbena 
kompletament qabel ma jintemm il-
Programm Supplimentari jew jiġi 
abbandunat għalkollox.

Or. fr

Emenda 66
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Raġuni prinċipali – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Id-dimensjoni globali tar-R&Ż tal-fużjoni 
hija inkorporata fil-ftehim li jistabbilixxi 
l-Orgnanizzazzjoni Internazzjonali tal-
Enerġija mill-Fużjoni għall-Proġett ITER 
u fil-Ftehim bejn il-Gvern tal-Ġappun u l-
Euratom għall-Attivitajiet ta’ Approċċ 
Usa’ fil-Qasam tar-Riċerka dwar l-
Enerġija mill-Fużjoni li huma
kumplimentari għall-attivitajiet ITER.

imħassar

Or. fr

Emenda 67
Michèle Rivasi



PE506.175v01-00 32/33 AM\928808MT.doc

MT

f'isem il-Grupp Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Attivitajiet – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Sabiex tiġi pprovduta l-kontribuzzjoni 
Euratom għall-Attivitajiet ta’ Approċċ 
Usa’ mal-Ġappun;

imħassar

Or. fr

Emenda 68
Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Attivitajiet – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Kif xieraq, attivitajiet oħra sabiex tiġi 
ppreparata l-bażi għad-disinn ta’ reattur 
ta' dimostrazzjoni u faċilitajiet relatati.

imħassar

Or. fr

Emenda 69
Elisabetta Gardini

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Attivitajiet – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Kif xieraq, attivitajiet oħra sabiex tiġi 
ppreparata l-bażi għad-disinn ta’ reattur ta' 
dimostrazzjoni u faċilitajiet relatati.

(c) Kif xieraq, attivitajiet oħra sabiex tiġi 
ppreparata l-bażi għad-disinn ta’ reattur ta' 
dimostrazzjoni u faċilitajiet relatati, 
prinċipalment dawk meħtieġa għas-
soluzzjoni tal-kwistjonijiet pendenti fir-
rigward tal-kostruzzjoni u t-tħaddim tad-
DEMO.
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Emenda 70
Peter Skinner, Jan Březina, Vicky Ford, Evžen Tošenovský

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Attivitajiet – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Kif xieraq, attivitajiet oħra sabiex tiġi 
ppreparata l-bażi għad-disinn ta’ reattur ta' 
dimostrazzjoni u faċilitajiet relatati. Dan se 
jinkludi l-iżgurar tal-kontinwità tal-
esplojtazzjoni tal-JET sad-data ta’ meta l-
ITER jibda jiffunzjona b’mod sħiħ.

Or. en

Emenda 71
Elisabetta Gardini

Proposta għal deċiżjoni
Anness – Attivitajiet – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Sabiex tiġi implimentata politika 
industrijali xierqa għall-involviment tal-
industrija, inklużi l-intrapriżi żgħar u 
medji, sabiex titrawwem il-kompetittività u 
sabiex is-sistema Ewropea tkun 
ippreparata għall-era tal-fużjoni.

Or. en


