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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Fondi Strutturali huma wieħed mill-istrumenti essenzjali tal-UE biex jintlaħqu l-objettivi 
politiċi maqbula tal-UE fil-qasam tal-enerġija, l-innovazzjoni, ir-riċerka, it-
telekomunikazzjoni u l-SMEs bis-saħħa ta' investimenti finanzjarji strateġiċi. Il-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, għaldaqstant, huwa ferm interessat u involut fl-
iffissar xieraq tal-objettivi u l-prijoritajiet ta' investiment tal-Politika ta' Koeżjoni tal-UE 
għall-2014-2020. Barra minn hekk irridu niggarantixxu li l-investimenti permezz tal-Fondi 
Strutturali jkunu kkoordinati b'mod xieraq ma' programmi Komunitarji oħrajn, b'mod 
partikulari l-programmi Horizon 2020, CEF u COSME, u li s-sinerġiji bejn il-Fondi differenti 
jiġu sfruttati bl-aħjar mod.

Sabiex l-objettivi u l-prijoritajiet ta' investiment jiġu ppreċiżati u sabiex il-koordinazzjoni u l-
implimentazzjoni xierqa tal-fond jittejbu, ir-rapporteur għaldaqstant tipproponi diversi 
emendi.

Ir-rapporteur tilqa' l-fokus tal-Kummissjoni fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni, it-teknoloġiji tal-
informazzjoni, l-impriżi żgħar u ta' daqs medju u l-enerġija, iżda hija tal-fehma li għandu 
jintuża grad xieraq ta' flessibilità fejn jidħlu r-reġjuni, sabiex jiġu promossi u jissaħħew il-
politiki integrati ta' żvilupp maħsuba għat-tkabbir u l-ilħuq ta' eċċellenza fis-setturi kollha. 
Hija għaldaqstant temmen li kwalunkwe tibdiliet fil-persentaġġi mniżżla fl-Artikolu 4 jitolbu 
aktar dibattitu fi ħdan il-kumitat ITRE u li l-objettivi tematiċi ta' konċentrazzjoni għandhom 
ikunu eżaminati bħala parti mir-reviżjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni kkonċernata.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp 
Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Sabiex jiżdiedu s-sinerġiji bejn il-
FEŻR u programmi Komunitarji oħrajn, 
il-Kummissjoni għandha twaqqaf, u 
taġġorna regolarment, inventarju onlajn 
ta' proposti ta' proġetti għall-programmi 
Komunitarji, bħall-Horizon 2020, CEF u 
COSME, li ġew evalwati pożittivament 
iżda li ma kisbux, jew ma kisbux biżżejjed, 
fondi Komunitarji. L-Istati Membri 
għandhom jikkunsidraw jekk il-proposti 
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ta' proġetti ta' rilevanza għalihom f'dan l-
inventarju jistgħux jiġu inklużi fil-
programmi operazzjonali tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa ġdida tirrifletti l-proposta li tiġi introdotta "marka ta' eċċellenza" għal 
proġetti jew impjanti pilota/ta' dimostrazzjoni eċċellenti, li ma kinux finanzjati, jew finanzjati 
biżżejjed, mill-fondi Ewropej, u li l-Istati Membri jistgħu jiffinanzjaw permezz tal-Fond 
Strutturali. L-ewwel pass, madankollu, għandu jkun li din l-informazzjoni ssir disponibbli.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura.

Il-FEŻR għandu jikkontribwixxi billi 
jiffinanzja l-għajnuna bl-iskop li ssaħħaħ 
il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali, 
billi twitti l-iżbilanċi reġjonali prinċipali 
permezz tal-għajnuna għall-iżvilupp u l-
aġġustament strutturali tal-ekonomiji 
reġjonali, inklużi l-bidla tan-nuqqas ta' żoni 
industrijali u reġjuni li qegħdin lura, u 
b'hekk jiġi stabbilit "taraġ lejn l-
eċċellenza" biex tingħalaq id-differenza 
bejn ir-reġjuni l-aktar żviluppati u dawk l-
anqas żviluppati tal-Unjoni u biex 
jingħata kontribut għall-istrateġija tal-
Unjoni għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi introdotta l-idea ta' "taraġ lejn l-eċċellenza".
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
permezz ta' għajnuna diretta għall-
investiment f'intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju (SMEs);

(a) l-investiment produttiv li 
jikkontribwixxi għall-ħolqien u s-
salvagwardja ta' impjiegi sostenibbli, 
primarjament permezz ta' għajnuna diretta 
għall-investiment f'intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju (SMEs);

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt (d) – l-ewwel subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iżvilupp tal-potenzjal endoġenu billi 
jkun megħjun l-iżvilupp reġjonali u lokali, 
u r-riċerka u l-innovazzjoni. Dawn il-
miżuri għandhom jinkludu:

(d) l-investimenti mmirati għall-iżvilupp
tal-potenzjal endoġenu tal-kapaċità ta' 
riċerka u innovazzjoni fil-livell reġjonali u 
lokali wkoll permezz tal-ħolqien ta' 
clusters. Dawn il-miżuri għandhom 
jinkludu:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa biss sabiex it-test ikun jista' jinqara aħjar u sabiex jitpoġġa fit-triq lejn ir-R&Ż 
b'mod aktar ċar.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt (d) – subpunt (i)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) investiment fiss f'tagħmir u (i) investiment fiss f'tagħmir u 
infrastruttura tar-riċerka, inklużi l-
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infrastruttura fuq skala żgħira; infrastrutturi meħtieġa sabiex jinfetħu l-
possibilitajiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-"infrastruttura li tiftaħ il-possibilitajiet" hija mdaħħla sabiex ikun possibbli li jsir 
investiment fl-infratsruttura tal-broadband permezz ta' din il-konċentrazzjoni tematika.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt (d) – subpunt (ii)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) għajnuna u servizzi lill-impriżi, b'mod 
partikolari l-SMEs;

(ii) għajnuna u servizzi biex tissaħħaħ l-
innovazzjoni fl-impriżi, b'mod partikolari 
l-SMEs;

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 1 - punt (d) – subpunt (iii)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

għajnuna lir-riċerka pubblika u entitajiet 
innovattivi, u investiment fit-teknoloġija u 
r-riċerka applikata fl-impriżi;

(iii) għajnuna lir-riċerka (primarjament dik 
pubblika) u entitajiet innovattivi, u 
investiment fit-teknoloġija u r-riċerka 
applikata fl-impriżi;

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex dawn il-miżuri jkunu aktar 
effettivi huwa importanti li jiġu introdotti 
kuntratti pubbliċi għall-innovazzjoni jew 
kuntratti pubbliċi prekummerċjali. 

Or. it

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'reġjuni aktar żviluppati l-FEŻR 
m'għandux jgħin investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.

Sabiex jitnaqqsu d-differenzi interni fl-
iżvilupp, jista' jinħtieġ ukoll, fir-reġjuni
aktar żviluppati, li jsir investimenti 
f'infrastruttura li tipprovdi servizzi bażiċi 
liċ-ċittadini fl-oqsma tal-ambjent, it-
trasport u l-ICT.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 1 – subpunt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tal-infrastruttura tar-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I), u l-kapaċità li tiġi 
żviluppata eċċellenza fir-R&I, u l-
promozzjoni ta' ċentri ta' kompetenza, 
b'mod partikolari dawk li huma ta' interess 
Ewropew;

(a) it-titjib tal-kapaċitajiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I) biex tiġi żviluppata 
eċċellenza fir-R&I u l-promozzjoni tat-
twaqqif, l-aġġornament u l-operazzjoni ta' 
ċentri ta' kompetenza, b'mod partikolari 
dawk li huma ta' interess Ewropew, inklużi 
l-infrastrutturi meħtieġa sabiex jinfetħu l-
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possibilitajiet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Inklużjoni tat-terminu "infrastruttura li tiftaħ il-possibilitajiet" sabiex ikun possibbli li jsir 
investiment fl-infratsruttura tal-broadband.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 1 – subpunt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, simulazzjoni tal-
esiġenzi, netwerking, ċentri ta' teknoloġija 
għolja, u l-innovazzjoni miftuħa permezz 
ta' speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

(b) il-promozzjoni ta' investiment 
kummerċjali fir-R&I, l-iżvilupp tal-prodott 
u s-servizz, it-trasferiment tat-teknoloġija, 
impriżi derivati (spin-offs), impriżi ġodda, 
l-innovazzjoni soċjali u l-applikazzjonijiet 
ta' servizzi pubbliċi, l-ekoinnovazzjoni, 
simulazzjoni tal-esiġenzi, il-proġetti ta' 
kollaborazzjoni fir-R&Ż, in-netwerks ta' 
eċċellenza, il-faċilitajiet ta' riċerka u ċ-
ċentri teknoloġiċi nazzjonali/reġjonali, iċ-
ċentri ta' kompetenza u l-parks tax-
xjenza, l-edukazzjoni universitarja u 
Masters, ċentri ta' teknoloġija għolja, u l-
innovazzjoni miftuħa permezz ta' 
speċjalizzazzjonijiet intelliġenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 1 – subpunt (ba) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) tisħiħ tal-bini ta' kapaċitajiet umani 
ta' kwalifiki għolja, inkluż taħriġ u 
mobilità tar-riċerkaturi u ċentri ta' 
eċċellenza;

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 1 – subpunt (bb) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) l-appoġġ għal rabtiet u sinerġiji 
adegwati mal-programm Horizon 2020 
tal-UE;

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 1 – subpunt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-għajnuna għar-riċerka teknoloġika u 
applikata, il-linji pilota, l-azzjonijiet li 
jivvalidaw prodott bikri, il-kapaċità fil-
manifattura avvanzata u l-ewwel 
produzzjoni ta' Teknoloġiji li Jiftħu l-
Possibbilitajiet, u t-tixrid ta' teknoloġiji 
għal għanijiet ġenerali;

(c) l-għajnuna għar-riċerka teknoloġika u 
applikata, il-linji pilota, l-azzjonijiet ta' 
validazzjoni bikrija tal-prodott, il-kapaċità 
fil-manifattura avvanzata u l-ewwel 
produzzjoni ta' Teknoloġiji li Jiftħu l-
Possibbilitajiet, u t-tixrid ta' teknoloġiji 
għal għanijiet ġenerali, permezz ta' 
kooperazzjoni ma' atturi fl-isfera tar-
riċerka u l-edukazzjoni, it-trasferiment 
tat-teknoloġija, ir-riċerka applikata, il-
faċilitajiet ta' żvilupp teknoloġiku u ta' 
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dimostrazzjoni, sabiex jgħinu lill-
kumpaniji jiżviluppaw prodotti, proċessi, 
kummerċjalizzazzjoni u servizzi aktar 
innovattivi u jiddiversifikaw l-ekonomija 
nazzjonali/reġjonali permezz ta' attivitajiet 
ġodda ta' tkabbir b'rata għolja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 1 – subpunt (ca) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-appoġġ għall-bini ta' kapaċità 
għall-isfruttament ekonomiku b'ħeffa tal-
ideat li joriġinaw mir-riċerka u l-
innovazzjoni (R&I). Dan jinkludi appoġġ 
għall-clusters, sħubijiet kooperattivi bejn 
l-atturi fir-riċerka, fl-edukazzjoni u fl-
innovazzjoni, infrastrutturi tar-R&I fin-
negozju, il-promozzjoni ta' servizzi ta' 
konsulenza fir-R&I fin-negozju, ukoll fil-
qasam tas-servizzi, taċ-ċentri ta' 
kreattività, l-industriji kulturali u kreattivi 
u l-innovazzjoni soċjali, l-attivitajiet pilota 
u ta' dimostrazzjoni, u l-ħolqien ta' 
domanda akbar għal prodotti innovattivi 
anki permezz ta' l-akkwist pubbliku tal-
innovazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 
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Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 2 – sentenza introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) it-titjib tal-aċċess għal, u l-użu u l-
kwalità tal-ICT:

(2) B'konformità mal-objettivi tal-aġenda 
diġitali għall-Ewropa, it-titjib tal-aċċess 
għal, u l-użu u l-kwalità tal-ICT permezz 
ta':

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 2 – subpunt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-estensjoni fil-firxa tal-broadband u l-
provvediment ta' netwerks veloċi ;

(a) l-estensjoni fil-firxa tal-broadband u l-
provvediment ta' netwerks veloċi, u l-
appoġġ għall-adozzjoni ta' netwerk tat-
teknoloġiji emerġenti tal-futur u tal-
ekonomija diġitali u ta' infrastrutturi ta' 
aċċess tal-ġenerazzjoni li jmiss (NGA) li 
jkunu miftuħa, bi prezz aċċessibbli, 
vijabbli u b'perspettiva fil-futur, f'inħawi 
li mhumiex serviti biżżejjed mill-
investiment privat, jew fejn is-suq jonqos 
li jiffunzjona. 
L-adozzjoni ta' mudelli ta' investiment fit-
tul għandha tkun konformi mal-gwida tal-
UE dwar l-investiment fil-broadband u 
fir-rispett tar-regoli dwar l-għajnuna mill-
istat. Din għandha ssaħħaħ l-innovazzjoni 
reġjonali u l-kompetittività, tiżgura livell 
għoli ta' kompetizzjoni u toħloq 
kundizzjonijiet ugwali għall-atturi kollha 
fis-suq. L-infrastruttura li tirriżulta 
għandha tippermetti d-disaggregazzjoni 
tas-servizzi fil-livell tal-utent, u d-
differenzazzjoni tas-servizzi u tal-
interoperabilità 'end-to-end' tan-netwerks 
u l-indipendenza tal-operaturi u l-
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fornituri tas-servizzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 2 – subpunt - (aa) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Jekk l-objettiv bażiku tal-broadband 
tal-aġenda diġitali għall-Ewropa ma 
jintlaħaqx sal-2013, tista' tingħata 
awtorizzazzjoni biex jiġi appoġġjat 
investiment biex il-popolazzjoni li jkun 
fadal tiġi koperta bis-servizzi bis-satellita;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prijorità tal-investiment mhix inkluża la fil-proposta u lanqas fid-dokument ta' ħidma tal-
istaff; madankollu hija konformi mal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 2 – subpunt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) it-tisħiħ tal-applikazzjoni tal-ICT għal 
gvern elettroniku (e-government), tagħlim
elettroniku (e-learning), inklużjoni 
elettronika (e-inclusion) u struttura tas-
saħħa elettronika (e-health);

(c) it-tisħiħ tal-applikazzjoni tal-ICT li 
jikkontribwixxu biex jiġu ffaċċjati l-isfidi 
u l-opportunitajiet soċjetali futuri bħat-
tagħlim elettroniku (e-learning), is-saħħa
elettronika (e-health), il-popolazzjoni li qed 
tixjieħ, it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-
karbonju, l-effiċjenza fl-użu tar-riżorsi, l-
edukazzjoni, l-e-Inklużjoni, l-e-Kultura, l-
effiċjenza fl-enerġija, is-soluzzjonijiet 
integrati tal-ICT għall-"bliet intelliġenti", 
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l-informazzjoni u l-għoti tas-setgħa lill-
konsumturi, l-applikazzjoni tal-e-Gvern 
bil-għan li tissaħħaħ l-innovazzjoni, il-
modernizzazzjoni tal-amministrazzjonijiet 
pubbliċi u l-aċċess miċ-ċittadini għal 
dawn is-servizzi, inklużi l-gruppi 
marġinalizzati u l-persuni b'diżabilità;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 2 – subpunt (ca) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-promozzjnoi tal-edukazzjoni u t-
taħriġ dwar l-użu tal-ICT;

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 3 – subpunt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u 
trawwim fil-ħolqien ta' ditti ġodda; 

(a) il-promozzjoni tal-intraprenditorija, 
b'mod partikolari billi jiġi aġevolat l-
isfruttar ekonomiku ta' ideat ġodda u tar-
riżultati tar-riċerka u trawwim fil-ħolqien 
ta' ditti ġodda, inklużi l-inkubaturi tal-
impriżi, anki billi tingħata l-infrastruttura 
meħtieġa sabiex jinfetħu l-possibilitajiet;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Inklużjoni tat-terminu "infrastruttura li tiftaħ il-possibilitajiet" sabiex ikun possibbli li jsir 
investiment fl-infratsruttura tal-broadband.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 3 – subpunt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iżvilupp ta' mudelli ġodda ta' negozju 
għall-SMEs b'mod partikolari l-
internazzjonalizzazzjoni.

(b) l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta' mudelli 
ġodda ta' negozju għall-SMEs, inklużi 
katini ġodda ta' valur u l-organizzazzjoni 
tal-kummerċjalizzazzjoni, b'mod 
partikolari l-internazzjonalizzazzjoni.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 3 – subpunt (ba) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-promozzjoni tal-imprenditorjat, 
inkluż l-għoti ta' kapital inizjali, garanziji, 
self u kapital mezzanin u inizjali permezz 
ta' strumenti ta' finanzjament, u appoġġ 
għall-iżvilupp ta' pjanijiet ta' negozju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 3 – subpunt (bb) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) il-promozzjoni tal-isfruttament 
kummerċjali ta' ideat ġodda u riżultati ta' 
riċerka u l-ħolqien ta' impriżi aktar 
intensivi fl-għarfien permezz ta' 
intervenzjonijiet maħsuba għall-ħtiġijiet 
tal-SMEs fid-diversi stadji ta' żvilupp 
tagħhom u matul il-katina ta' valur tal-
innovazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 3 – subpunt (bc) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) il-promozzjoni ta' servizzi ta' 
konsulenza għall-impriżi, partikolarment 
fil-qasam tat-twaqqif tal-impriża, it-
trasferiment tan-negozju, l-aċċess għal 
swieq ġodda, l-istrateġija tan-negozju u s-
superviżjoni, it-trasferiment tat-
teknoloġija u t-tbassir, kif ukoll l-
innovazzjoni maħsuba għall-utent u 
mmexxija mid-disinn, it-tisħiħ tal-
kapaċità tal-ġestjoni tal-innovazzjoni u t-
tħeġġiġ tal-iżvilupp u l-użu ta' dawn is-
servizzi;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 3 – subpunt (bd) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bd) l-appoġġ għall-iżvilupp tal-għodod 
tal-web biex tingħata informazzjoni 
mmirata u biex jiġu ffaċilitati l-proċeduri 
regolatorji għall-SMEs, partikolarment 
fil-qasam tal-akkwist pubbliku, il-liġi tal-
impjiegi, is-sigurtà soċjali, it-tassazzjoni u 
l-istandardizzazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 3 – subpunt (be) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(be) l-iżvilupp ta' SMEs f'oqsma 
emerġenti marbuta mal-isfidi Ewropej u 
reġjonali bħall-industriji kreattivi u 
kulturali, forom ġodda ta' turiżmu, u 
servizzi innovattivi li jirriflettu l-ħtiġijiet 
soċjetali ġodda jew prodotti u servizzi 
marbuta mal-popolazzjoni li qed tixjieħ, 
mal-kura soċjali u mas-saħħa, mal-
ekoinnovazzjonijiet, mal-ekonomija bl-
użu baxx tal-karbonju u mal-effiċjenza fl-
użu tar-riżorsi, inkluża l-koordinazzjoni 
mal-akkwist pubbliku sabiex titħaffef l-
assimilazzjoni fis-suq ta' soluzzjonijiet 
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innovattivi sabiex jiġu ffaċċjati dawn l-
isfidi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 3 – subpunt (bf) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bf) l-appoġġ għall-ħolqien u t-tisħiħ tal-
kapaċità fl-iżvilupp ta' servizzi u prodotti;

Or. en

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 4 – subpunt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-sostenn tal-effiċjenza enerġetika u l-
użu tal-enerġija rinnovabbli f'infrastrutturi 
pubbliċi u s-settur tad-djar;

(c) is-sostenn tal-effiċjenza enerġetika, l-
użu usa' tal-Kuntratti għall-Prestazzjoni 
tal-Enerġija u l-użu tal-enerġija 
rinnovabbli speċjalment f'infrastrutturi 
pubbliċi u t-tiġdid mill-qiegħ tas-settur
tad-djar;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 4 – subpunt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-promozzjoni ta' strateġiji b'livell baxx 
ta' karbonju għal żoni urbani;

(e) il-promozzjoni ta' strateġiji u 
intervenzjonijiet b'livell baxx ta' karbonju 
għal żoni urbani, inklużi sistemi pubbliċi 
ta' dwal u grids intelliġenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 4 – subpunt (ea) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-promozzjoni ta' sistemi innovattivi, 
b'mod partikulari it-tisħin u s-sistemi 
elettriċi fuq skala żgħira;

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 4 – subpunt (eb) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) l-effiċjenza enerġetika u t-tisħin u t-
tkessiħ rinovabbli f'binjiet pubbliċi, b'mod 
partikulari d-dimostrazzjoni ta' binjiet 
b'fattur żero ta' emissjonijiet jew b'fattur 
pożittiv ta' enerġija, kif ukoll it-tiġdid 
mill-qiegħ tal-binjiet eżistenti sa livelli 



PA\898466MT.doc 19/22 PE486.187v02-00

MT

ogħla minn dawk ottimali fl-ispejjeż;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 4 – subpunt (ec) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ec) l-integrazzjoni tat-teknoloġiji tal-
enerġija rinovabbli innovattivi, 
partikolarment it-teknoloġiji msemmija 
fil-Pjan Strateġiku Ewropew għat-
Teknoloġija tal-Enerġija u fil-Pjan 
Direzzjonali tal-Enerġija għall-2050, 
flimkien mal-bijofjuwils tat-tieni u tat-
tielet ġenerazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment. 

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 4 – subpunt (ed) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ed) l-appoġġ tal-applikazzjoni tal-
produzzjoni tal-enerġija rinovabbli li ġejja 
mill-baħar, inkluża l-enerġija mill-marea 
u mill-mewġ;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għażla ta' elementi mid-dokumenti ta' ħidma tal-istaff tal-Kummissjoni (SWD(2012)61 finali) 
meħuda sabiex jiġi żgurat li jkun hemm definizzjoni aħjar tal-prijoritajiet ta' investiment.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – punt 7 – subpunt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-iżvilupp ta' sistemi tat-trasport favur l-
ambjent u b'karbonju baxx, u l-
promozzjoni tal-mobilità urbana;

(c) l-iżvilupp ta' sistemi tat-trasport favur l-
ambjent u b'karbonju baxx, u l-
promozzjoni tal-mobilità urbana u 
interurbana;

Or. it

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 6, subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Indikaturi komuni kif stipulati fl-Anness 
għal dan ir-Regolament għandhom 
jintużaw fejn relevanti u skont l-Artikolu 
24(3) tar-Regolament (UE) Nru […]/2012 
[CPR]. Għall-indikaturi komuni, il-linji ta' 
bażi għandhom jibdew minn żero u l-miri 
kumulattivi għandhom jintlaħqu fl-2022.

Indikaturi komuni kif stipulati fl-Anness 
għal dan ir-Regolament għandhom 
jintużaw fejn relevanti wara 
konsultazzjoni mal-Istati Membri u mar-
reġjuni u skont l-Artikolu 24(3) tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR]. 
Għall-indikaturi komuni, il-linji ta' bażi 
għandhom jibdew minn żero u l-miri 
kumulattivi għandhom jintlaħqu fl-2022.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reġjuni għandu jkollhom irwol importanti fid-definizzjoni tal-indikaturi, bħala benefiċċjarji 
tal-fond.
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Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
fil-Kuntratt ta' Sħubija lista ta' bliet fejn 
għandhom ikunu implimentati azzjonijiet 
integrati għal żvilupp urban sostenibbli, u 
l-allokazzjoni annwali indikattiva għal 
dawn l-azzjonijiet fuq livell nazzjonalli.

2. Kull Stat Membru, f'kooperazzjoni mal-
awtoritajiet reġjonali, għandu jistabbilixxi 
fil-Kuntratt ta' Sħubija lista ta' bliet fejn 
għandhom ikunu implimentati azzjonijiet 
integrati għal żvilupp urban sostenibbli, u 
l-allokazzjoni annwali indikattiva għal 
dawn l-azzjonijiet fuq livell nazzjonalli.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-politika ta' koeżjoni u ta' żvilupp urban tal-UE, huwa importanti li jiġi 
enfasizzat ir-rwol importanti li għandhom l-awtoritajiet reġjonali, li huma l-istituzzjonijiet li 
jiggwidaw, u li mbagħad jimplimentaw lokalment, l-istrateġiji ta' intervenzjoni stipulati fid-
dokumenti ta' programmazzjoni.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni skont l-Artikolu 51 tar-
Regolament (UE) Nru […]/2012 [CPR] 
għandha tistabbilixxi pjattaforma għall-
iżvilupp urban sabiex tippromwovi l-bini 
ta' kapaċità u netwerking bejn l-ibliet, kif 
ukoll il-qsim tal-esperjenza dwar il-politika 
urbana fuq livell ta' Unjoni f'żoni relatati 
mal-prijoritajiet ta' investiment tal-FEŻR, u 
għall-izvilupp urban sostenibbli.

1. Il-Kummissjoni għandha, skont l-
Artikolu 51 tar-Regolament (UE) Nru 
[…]/2012 [CPR], tistabbilixxi 
regolarment, f'kooperazzjoni mal-Kumitat 
tar-Reġjuni u bl-appoġġ mill-programmi 
ta' kooperazzjoni territorjali rilevanti, 
pjattaforma għall-iżvilupp urban sabiex 
tippromwovi l-bini ta' kapaċità u 
netwerking, kif ukoll djalogu politiku u l-
qsim tal-esperjenza dwar il-politika urbana 
fuq livell ta' Unjoni speċjalment f'oqsma
relatati mal-prijoritajiet ta' investiment tal-
FEŻR, u għall-izvilupp urban sostenibbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Mhemmx raġuni għar-restrizzjoni tal-ambitu tan-netwerks u l-qsim tal-esperjenzi fost il-bliet. 
Il-programm Urban se jkompli jkun ferm importanti għall-bliet mhux involuti fil-pjattaforma, 
iżda jista' jsir ukoll programm biex tiġi estiża l-kooperazzjoni fost il-bliet kemm fi ħdan il-
pjattaforma, kif ukoll 'il barra minnha.


