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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta' att

Emendi tal-Parlament f'żewġ kolonni

It-tħassir huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-kolonna tax-
xellug. Is-sostituzzjoni hija indikata permezz tat-tipa korsiva u grassa fiż-
żewġ kolonni. It-test ġdid huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa fil-
kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linji tal-intestatura ta' kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz ta' att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz ta' att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. 

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma ta' test konsolidat

Il-partijiet tat-testi l-ġodda huma indikati permezz tat-tipa korsiva u grassa.
Il-partijiet tat-test imħassra huma indikati permezz tas-simbolu ▌ jew huma 
ingassati.  Is-sostituzzjoni hija indikata billi t-test il-ġdid jiġi indikat permezz 
tat-tipa korsiva u grassa u billi jitħassar jew jiġi ingassat it-test sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, it-tibdil ta' natura strettament teknika magħmul mis-
servizzi fil-preparazzjoni tat-test finali mhuwiex indikat.



PR\1007628MT.doc 3/24 PE522.764v01-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW ..........5

NOTA SPJEGATTIVA........................................................................................................21



PE522.764v01-00 4/24 PR\1007628MT.doc

MT



PR\1007628MT.doc 5/24 PE522.764v01-00

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-
Fjuwil u l-Idroġenu 2
(COM(2013)0506 – C7-0256/2013 – 2013/0245(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2013)0506),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 187 u l-Artikolu 188, l-ewwel paragrafu, tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema Artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7-
0256/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A7-
0000/2013),

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

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-
Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3. Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-
Parlament;

4. Jitlob lill-Kunsill biex jerġa’ jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-
Kummissjoni b’mod sustanzjali;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal Regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill … 2013
li jistabbilixxi Orizzont 2020 – Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)11 jimmira li 
jkollu impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-

(4) Ir-Regolament (UE) Nru .../2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill11 (il-
Programm Qafas Orizzont 2020) jimmira 
li jkollu impatt ikbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jikkombina l-
finanzjament taħt il-Programm Qafas 
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innovazzjoni billi jikkombina l-Programm
Qafas Orizzont 2020 u fondi tas-settur 
privat fi sħubiji pubbliki-privati f’oqsma 
ewlenin fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni 
jistgħu jikkontribwixxu għal għanijiet usa’ 
fil-kompetittività u jgħinu biex jintrebħu 
sfidi fis-soċjetà. L-involviment tal-Unjoni 
f’dawn is-sħubijiet jista’ jieħu l-forma ta’ 
kontribuzzjonijiet finanzjarji għal intrapriżi 
konġunti stabbiliti fuq l-Artikolu 187 tat-
Trattat fuq Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE.

Orizzont 2020 u fondi tas-settur privat fi 
sħubijiet pubbliċi-privati f’oqsma ewlenin 
fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni jistgħu 
jikkontribwixxu għal għanijiet usa’ fil-
kompetittività tal-Unjoni, jagħtu spinta 
lill-investimenti privati b'mod aktar 
effettiv u jgħinu biex jintrebħu sfidi fis-
soċjetà. Dawk is-sħubijiet għandhom 
ikunu msejsa fuq impenn fit-tul, inkluża 
kontribuzzjoni bbilanċjata mis-sħab 
kollha, ikunu responsabbli għall-kisba 
tal-miri tagħhom u jkunu allinjati mal-
għanijiet strateġiċi tal-Unjoni relatati 
mar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni. 
Il-governanza u l-funzjonament ta' dawk 
is-sħubijiet għandhom ikunu miftuħa, 
trasparenti, effettivi u effiċjenti u 
għandhom jagħtu opportunità indaqs lill-
partijiet interessati kollha attivi fl-oqsma 
speċifiċi ta' dawk is-sħubijiet biex 
jipparteċipaw. L-involviment tal-Unjoni 
f'dawn is-sħubijiet jista' jieħu sura ta' 
kontribuzzjonijiet finanzjarji lill-impriżi 
konġunti stabbiliti fuq il-bażi tal-
Artikolu 187 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
(TFUE) fuq Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE.

__________________ __________________
11 ĠU … [H2020 FP] 11 Ir-Regolament (UE) Nru .../2013 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- ... 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 - il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020) u li jħassar id-
Deċiżjoni 1982/2006/KE (ĠU L ...).

Or. en

Emenda 2

Proposta għal Regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Skont id-Deċiżjoni (UE) Nru [...]/2013 (5) Skont il-Programm Qafas 
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tal-Kunsill tal- [...] 2013 li tistabbilixxi l-
Programm Speċifiku li jimplimenta 
Orizzont 2020 (2014-2020)12 għandu 
jingħata iktar appoġġ għal Impriżi 
Konġunti stabbiliti skont id-Deċiżjoni Nru 
1982/2006/KE bil-kundizzjonijiet 
speċifikati fid-Deċiżjoni (UE) Nru 
[...]/2013.

Orizzont 2020 u d-Deċiżjoni (UE) 
Nru .../2013 tal-Kunsill12 għandu jingħata 
iktar appoġġ għal Impriżi Konġunti 
stabbiliti skont id-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE bil-kundizzjonijiet 
speċifikati fil-Programm Qafas 
Orizzont 2020 u fid-Deċiżjoni (UE) 
Nru .../2013 partikolarment l-Artikolu 25 
tal-Programm Qafas Orizzont 2020 u 
b'konformità sħiħa mal-prinċipji ġenerali 
stabbiliti f'dak il-Programm, 
partikolarment il-prinċipji dwar l-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-aċċess miftuħ.

__________________ __________________
12 ĠU ... [H2020 SP]. 12 Id-Deċiżjoni (UE) Nru .../2013 tal-

Kunsill tal- ... 2013 li tistabbilixxi l-
Programm Speċifiku li jimplimenta 
Orizzont 2020 (2014-2020) ĠU L… .

Or. en

Emenda 3

Proposta għal Regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-appoġġ kontinwu għall-programm 
ta' riċerka dwar iċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu għandu jqis ukoll l-esperjenza 
miksuba mill-operazzjonijiet tal-Impriża 
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil 
u l-Idroġenu inklużi r-riżultati tal-ewwel 
evalwazzjoni interim tagħha u r-riżultati 
tar-rakkomandazzjonijiet tal-partijiet 
interessati15, u tkun implimentata bl-użu 
ta’ struttura u regoli iktar xierqa għall-
għanijiet tagħha biex issaħħaħ l-
effiċjenza u tiżgura s-simplifikazzjoni.
Għal dan l-għan, l-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 
2 għandha tadotta regoli finanzjarji 
speċifiċi għall-ħtiġijiet tagħha skont l-
Artikolu 209 tar-Regolament (UE, 

(7) L-esperjenza miksuba mill-operazzjoni
tal-Impriża Konġunta FCH bħala korp tal-
Unjoni skont l-Artikolu 185 tar-
Regolament (KE, Euratom) 
Nru 1605/200215a turi li l-qafas attwali 
tal-operat huwa flessibbli biżżejjed u 
adattat għall-ħtiġijiet tal-Impriża 
Konġunta. L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha topera
skont l-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill16 u għandha 
tadotta regoli finanzjarji li m'għandhomx 
jitbiegħdu minn dak ir-Regolament 
minbarra fejn il-ħtiġijiet speċifiċi tagħha 
jirrikjedu dan u bil-kunsens minn qabel 
tal-Kummissjoni bħalma hu l-każ 
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Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 
2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli 
għall-baġit ġenerali tal-Unjoni16.

bħalissa.

__________________ __________________
15. "Ix-xejriet fl-investimenti, l-impjiegi u 
l-fatturat fis-settur taċ-ċelluli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu” - ir-riżultati tal-
konsultazzjoni tal-partijiet interessati: 
http://www.fch-ju.eu/page/publications

15a Ir-Regolament (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002 tal-Kunsill tal-
25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament 
Finanzjarju applikabbli għall-baġit 
ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej (ĠU 
L 248, 16.9.2002, p. 1).

16 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 84. 16 Ir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar 
ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-
baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-
Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) 
Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, 
p. 84).

Or. en

Emenda 4

Proposta għal Regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-kontribuzzjonijiet tal-Membri tal-
Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu 2 minbarra l-Unjoni jistgħu 
jinkludu wkoll kontribuzzjonijiet in 
natura. Meta jintużaw il-
kontribuzzjonijiet mhux finanzjarji, 
għandha tingħata attenzjoni partikolari 
għat-trasparenza u s-simplifikazzjoni tal-
użu tagħhom, kif ukoll għall-konformità 
tagħhom ma' regoli u proċeduri 
applikabbli oħra. Dan ir-Regolament 
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għandu għalhekk, fost l-oħrajn, jiddikjara 
l-ammont tat-tipi differenti ta' 
kontribuzzjonijiet in natura tal-Membri 
tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-
Fjuwil u l-Idroġenu 2 minbarra l-Unjoni 
fl-attivitajiet tal-Impriża Konġunta, kif 
ukoll kif wieħed jista' jimplimenta fil-
prattika r-rekwiżiti ta' rappurtar annwali 
u monitoraġġ tal-kontribuzzjonijiet in 
natura li mhux neċessarjament ikunu 
konformi mal-perjodi ta' rappurtar tal-
proġetti jew mal-miżuri ta'
simplifikazzjoni ppjanati taħt il-
Programm Qafas Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal Regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Dan ir-Regolament għandu jipprovdi 
mod aktar kosteffiċjenti ta' kif jiġu 
implimentati d-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 4 mal-objettiv ta' tnaqqis tal-piż 
amministrattiv fuq l-Impriża Konġunta u 
l-Membri tagħha. L-Artikolu 4 u l-
Klawsola 13 tal-Istatuti li jinsabu fl-
Anness ta' dan ir-Regolament għandhom 
jipprovdu b'mod ċar l-ammonti ta' 
kontribuzzjonijiet tal-Grupp Industrijali u 
l-Grupp tar-Riċerka u tal-kostitwenti 
tagħhom għall-kontribuzzjonijiet in 
natura tal-proġetti u l-attivitajiet 
addizzjonali, kif ukoll għall-
kontribuzzjoni minn parteċipanti oħra ta' 
kontribuzzjonijiet in natura tal-proġetti u 
attivitajiet addizzjonali.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal Regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Skont l-Artikolu 287(1) tat-Trattat, l-
istrument kostitwenti ta’ korpi, uffiċċji 
jew aġenziji stabbiliti mill-Unjoni jista’ 
jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-dħul u 
tan-nefqa kollha ta' dawk il-korpi, l-
uffiċċji jew l-aġenziji mill-Qorti tal-
Awdituri. Skont l-Artikolu 60(5) tar-
Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012, il-kontijiet tal-korpi skont l-
Artikolu 209 Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 għandhom jiġu eżaminati 
minn korp ta’ awditu indipendenti li 
għandu jagħti opinjoni inter alia dwar il-
kredibbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-
regolarità tat-tranżazzjonijiet fihom. L-
evitar ta’ duplikazzjoni tal-eżaminazzjoni 
tal-kontijiet jiġġustifika li l-kontijiet tal-
Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 m’għandhomx 
ikunu soġġetti għal eżaminazzjoni mill-
Qorti tal-Awdituri.

(19) Skont l-Artikolu 287 TFUE, il-
kontijiet tal-korpi skont l-Artikolu 208
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
għandhom jiġu eżaminati mill-Qorti tal-
Awdituri li għandha tagħti opinjoni inter 
alia dwar il-kredibbiltà tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
fihom.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal Regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) l-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-
Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha tkun 
suġġetta għal valutazzjoni interim 
dettaljata skont l-Artikolu 32 tal-
Programm Qafas Orizzont 2020, li 
għandha tinkludi, inter alia, analiżi tad-
disponibilità, it-trasparenza, l-effikaċja u 
l-effiċjenza tagħha.
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Or. en

Emenda 8
Proposta għal Regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha 
tikkostitwixxi f'entità fdata bl-
implimentazzjoni tas-sħubija pubblika-
privata msemmija fl-Artikolu 209 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill19.

3. L-Impriża Konġunta FCH 2 għandha 
tikkostitwixxi f'entità msemmija fl-
Artikolu 208 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

__________________
19 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tar-Regolament (UE) 
Nru.../2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta' ... 2013 li jistabbilixxi l-
Programm Qafas Orizzont 2020, u b’mod 
partikolari l-parti ...  tad-Deċiżjoni Nru 
.../2013/UE tal-Kunsill ta’... 2013 li 
tistabbilixxi l-Programm Speċifiku 
Orizzont 2020;

(a) li tikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni tal-Programm Qafas 
Orizzont 2020, u b'mod partikolari tal-
anqas tlieta mill-objettivi speċifiċi taħt il-
prijorità tagħha "Sfidi Soċjetali", tad-
Deċiżjoni Nru .../2013/UE [il-Programm
Speċifiku Orizzont 2020];

Or. en
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Emenda 10

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iżżid l-effiċjenza enerġetika tal-
produzzjoni tal-idroġenu mill-elettrożi 
għall-ilma filwaqt li jnaqqas l-ispejjeż 
kapitali, hekk li l-kombinazzjoni tal-
idroġenu u sistema taċ-ċelloli tal-fjuwil 
ikunu kompettittiv mal-alternattivi 
disponibbli fis-suq, u

iżżid l-effiċjenza enerġetika tal-
produzzjoni tal-idroġenu mill-elettrożi 
għall-ilma u minn sorsi tal-enerġija 
rinovabbli filwaqt li tnaqqas l-ispejjeż 
kapitali u operazzjonali, hekk li l-
kombinazzjoni tal-idroġenu u sistema taċ-
ċelloli tal-fjuwil tkun kompettittiva mal-
alternattivi disponibbli fis-suq,

Or. en

Emenda 11

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– issaħħaħ il-konnessjoni bejn il-proġetti 
ta' dimostrazzjoni u r-riżultati u t-
trasformazzjoni ta' dawk ir-riżultati ta' 
riċerka f'applikazzjonijiet pilota u 
soluzzjonijiet tas-suq attraenti, jiġifieri 
tqassar id-distanza bejn id-dimostrazzjoni 
u l-kummerċjalizzazzjoni ta' dawk it-
teknoloġiji,

Or. en

Emenda 12

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' 
infrastruttura aktar densa u żżid is-
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sensibilizzazzjoni u l-aċċettazzjoni tal-
pubbliku billi tittrasferixxi l-għarfien u l-
kompetenza tal-Istati Membri bl-aktar 
prestazzjonijiet b'saħħithom lill-Istati 
Membri bi prestazzjonijiet aktar dgħajfa 
permezz ta' dimostrazzjonijiet u proġetti 
pilota u permezz ta' ċentri Punent–Lvant,

Or. en

Emenda 13

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- tappoġġa l-iżvilupp ta' teknoloġiji 
avvanzati għall-irkupru ta' metalli, li 
huwa kritiku għall-iżvilupp u l-użu ta' 
teknoloġiji FCH minn sorsi tal-Unjoni, 
inklużi skart u prodotti sekondarji 
teknoloġiċi, u 

Or. en

Emenda 14

Proposta għal Regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – inċiż 4d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- tnaqqas l-użu tal-hekk imsejħa "materja 
prima kritika", kif iddefinita mill-
Kummissjoni, billi tidentifika sostituti 
rilevanti fejn ikun teknikament fattibbli u 
ekonomikament ġustifikabbli.

Or. en



PE522.764v01-00 14/24 PR\1007628MT.doc

MT

Emenda 15

Proposta għal Regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kontribuzzjoni għandha titħallas mill-
approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-
Unjoni allokat lill-Programm Speċifiku 
Orizzont 2020 li jimplimenta l-Programm 
Qafas Orizzont 2020 skont id-
dispożizzjonijiet relavanti fl-
Artikolu 58(1)(c)(iv) u l-Artikoli 60 u 61 
tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 għal korpi li hemm referenza 
għalihom fl-Artikolu 209 ta’ dak ir-
Regolament.

Il-kontribuzzjoni għandha titħallas mill-
approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-
Unjoni allokat lid-Deċiżjoni 
Nru .../2013/UE [il-Programm Speċifiku 
Orizzont 2-2020] skont id-dispożizzjonijiet 
rilevanti fl-Artikolu 58(1)(c)(iv) u l-
Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 għal korpi li 
hemm referenza għalihom fl-Artikolu 208
ta’ dak ir-Regolament.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal Regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli 
tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha tadotta 
r-regoli finanzjarji speċifiċi tagħha skont l-
Artikolu 209 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 u Regolament 
(UE) Nru … [Regolament Delegat dwar il-
mudell tar-Regolament Finanzjarju għal 
sħubiji pubbliċi-privati].

L-Impriża Konġunta FCH 2 għandha 
tadotta r-regoli finanzjarji speċifiċi tagħha 
skont l-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 u r-Regolament 
ta' Delega tal-Kummissjoni(UE) Nru … .
19a

__________________
19a Ir-Regolament ta' Delega tal-
Kummissjoni (UE) Nru .../... [dwar ir-
regolament finanzjarju qafas għall-korpi 
msemmija fl-Artikolu 208 tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
(C(2013)06287 – 2013/2864(DEA))](ĠU 
L...]. 
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Or. en

Emenda 17

Proposta għal Regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-
baġit fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-
Unjoni lill-Impriża Konġunta fil-qasam
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 
għandha tkun parti mill-kwittanza 
mogħtija mill-Parlament Ewropew, fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, lill-
Kummissjoni skont il-proċedura stabbilita 
fl-Artikolu 319 tat-Trattat.

1. Il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-
baġit fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-
Unjoni lill-Impriża Konġunta FCH 2 
għandha tingħata mill-Parlament
Ewropew, fuq rakkomandazzjoni tal-
Kunsill, skont proċedura stabbilita mir-
regoli finanzjarji tal-Impriża Konġunta 
FCH 2.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal Regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha 
tikkopera b’mod sħiħ mal-istituzzjonijiet 
involuti fil-proċedura tal-kwittanza u 
tipprovdi, kif xieraq, kwalunkwe 
informazzjoni addizzjonali meħtieġa. 
F’dan il-kuntest, tista’ tintalab li tkun 
rappreżentata f’laqgħat mal-
istituzzjonijiet jew il-korpi relevanti u 
tgħin lill-Kummissjoni tawtorizza uffiċjal 
b’delegazzjoni.

2. L-Impriża Konġunta FCH 2 għandha 
tikkopera b’mod sħiħ mal-istituzzjonijiet 
involuti fil-proċedura tal-kwittanza u 
tipprovdi, kif xieraq, kwalunkwe 
informazzjoni addizzjonali meħtieġa.

Or. en
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Emenda 19

Proposta għal Regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi 
(OLAF) jista’ jagħmel investigazzjonijiet, 
inklużi kontrolli fuq il-post u spezzjonijiet, 
skont id-dispożizzjonijiet u l-proċeduri 
stipulati fir-Regolament (KE) Nru 
1073/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-25 ta’ Mejju 1999 dwar 
investigazzjonijiet immexxija mill-
Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi 
OLAF)21 u r-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ 
Novembru 1996 dwar kontrolli fuq il-post 
u spezzjonijiet li jsiru mill-Kummissjoni 
biex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-
Komunitajiet Ewropej kontra l-frodi u 
irregolaritajiet oħra22 bil-għan li jiġi 
stabbilit kienx hemm frodi, korruzzjoni jew 
kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa 
l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b’rabta 
ma’ ftehim jew deċiżjoni jew kuntratt 
iffinanzjat skont dan ir-Regolament.

2. L-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi 
(OLAF) jista’ jagħmel investigazzjonijiet, 
inklużi kontrolli fuq il-post u spezzjonijiet, 
skont id-dispożizzjonijiet u l-proċeduri 
stipulati fir-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill21 u r-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom, KE) Nru 2185/962222 bil-għan li 
jiġi stabbilit kienx hemm frodi, korruzzjoni 
jew kwalunkwe attività illegali oħra li 
taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
b’rabta ma’ ftehim jew deċiżjoni jew 
kuntratt iffinanzjat skont dan ir-
Regolament.

__________________ __________________
21 ĠU L 136, 31.05.1999, p.1. 21 Ir-Regolament (UE, Euratom) 

Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar 
investigazzjonijiet immexxija mill-
Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) 
u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (KE) 
Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-
Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU 
L 248, 18.9.2013, p. 1).

22 ĠU L 292, 31.5.1999, p. 2-5. 22 Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, 
KE) Nru 2185/96 tal-
11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-
ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-
Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi 
finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra 
l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 
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15.11.1996, p. 2).

Or. en

Emenda 20

Proposta għal Regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha 
taċċedi għall-Ftehim Interistituzzjonali tal-
25 ta' Mejju 1999 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni fir-
rigward ta' investigazzjonijiet interni mill-
OLAF23. L-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 
għandha tadotta l-miżuri meħtieġa biex 
jiġu ffaċilitati l-investigazzjonijiet interni 
min-naħa tal-OLAF.

5. L-Impriża Konġunta FCH 2 għandha 
taċċedi għall-Ftehim Interistituzzjonali tal-
25 ta' Mejju 1999 bejn il-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni fir-
rigward ta' investigazzjonijiet interni mill-
OLAF23. L-Impriża Konġunta FCH 2 
għandha tadotta l-miżuri meħtieġa biex 
jiġu ffaċilitati l-investigazzjonijiet interni 
min-naħa tal-OLAF.

__________________ __________________
23 ĠU L 136, 31.5.1999, p. 15 23 ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1 

Or. en

Emenda 21

Proposta għal Regolament
Anness – klawsola 7 – punt 2 – punt c 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jadotta l-baġit annwali tal-Impriża
Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil 
u l-Idroġenu 2, inkluż il-pjan tal-
istabbiliment tal-persunal li jindika n-
numru ta’ postijiet temporanji bil-grupp ta’ 
funzjoni u bil-grad kif ukoll in-numru ta’ 
persunal bil-kuntratt u esperti nazzjonali 
sekondati espressi f’ekwivalenti full-time;

(c) jadotta l-baġit annwali tal-Impriża 
Konġunta FCH 2, qabel ma tiġi 
rakkomandata lill-Parlament Ewropew 
mill-Kunsill għall-implimentazzjoni fir-
rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
għall-Impriża Konġunta FCH 2, inkluż il-
pjan tal-istabbiliment tal-persunal li jindika 
n-numru ta’ postijiet temporanji bil-grupp 
ta’ funzjoni u bil-grad kif ukoll in-numru 
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ta’ persunal bil-kuntratt u esperti nazzjonali 
sekondati espressi f’ekwivalenti full-time;

Or. en

Emenda 22

Proposta għal Regolament
Anness – klawsola 11 – punt 3 – punt d – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) pjani ta’ ħidma annwali; (d) pjani ta' ħidma u l-istimi tal-infiq 
rispettivi, inklużi kontribuzzjonijiet in 
natura;

Or. en

Emenda 23

Proposta għal Regolament
Anness – klawsola 13 – punt 3 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjonijiet in natura mill-
entitajiet kostitwenti tal-Membri għajr l-
Unjoni li jipparteċipaw fl-azzjonijiet 
indiretti, jikkonsistu fl-ispejjeż imġarrba 
minnhom fl-implimentazzjoni ta’ 
azzjonijiet indiretti imnaqqsa minnhom il-
kontribuzzjoni tal-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu
2 u kwalunkwe kontribuzzjoni oħra tal-
Unjoni għal dawk l-ispejjeż.

(b) kontribuzzjonijiet in natura definiti 
b'mod ċar, li jammontaw tal-anqas sal-
livell tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni, mill-entitajiet kostitwenti tal-
Membri għajr l-Unjoni li jipparteċipaw fl-
azzjonijiet indiretti, jikkonsistu fl-ispejjeż 
imġarrba minnhom fl-implimentazzjoni ta’ 
azzjonijiet indiretti imnaqqsa minnhom il-
kontribuzzjoni tal-Impriża Konġunta 
FCH 2 u kwalunkwe kontribuzzjoni oħra 
tal-Unjoni għal dawk l-ispejjeż.

Or. en
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Emenda 24

Proposta għal Regolament
Anness – klawsola 16 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-baġit annwali għal sena partikolari 
għandu jkun adottat mill-Bord tat-
Tmexxija sa tmiem is-sena preċedenti.

4. Il-baġit annwali għal sena partikolari 
għandu jkun adottat mill-Bord tat-
Tmexxija u għandu jiġi rakkomandat 
permezz tal-Kunsill lill-Parlament 
Ewropew għall-implimentazzjoni fir-
rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
għall-Impriża Konġunta FCH 2 sa tmiem 
is-sena preċedenti.

Or. en

Emenda 25

Proposta għal Regolament
Anness – klawsola 17 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-
Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 għandha 
tirrapporta annwalment lill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 60(5) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012.

imħassar

Or. en

Emenda 26

Proposta għal Regolament
Anness – klawsola 17 – punt 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta fil-
qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 
2 għandhom ikunu eżaminati minn korp 
indipendenti ta’ awditu kif stipulat fl-
Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 

imħassar
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Euratom) Nru 966/2012.

Or. en

Emenda 27

Proposta għal Regolament
Anness – klawsola 17 – punt 4 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal eżami 
mill-Qorti tal-Awdituri.

Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta fil-qasam 
taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 
għandhom ikunu soġġetti għal eżami mill-
Qorti tal-Awdituri.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Ir-Rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Kunsill dwar "l-Impriża 
Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2" (minn hawn 'il quddiem FCH 2 JU) bħala 
għodda importanti tal-Pakkett għall-Investiment fl-Innovazzjoni taħt Orizzont 2020 li tgħin 
biex tindirizza sfidi ewlenin fis-soċjetà li qed taffaċċja l-Ewropa. Il-proposta tal-Kummissjoni 
tipprevedi prolongazzjoni tal-FCH 1 JU, li tnediet taħt is-Seba' Programm Qafas, għal perjodu 
ulterjuri ta' 10 snin. Sa mit-twaqqif tagħha, l-FCH JU wriet il-potenzjal tal-idroġenu bħala 
vettur effiċjenti tal-enerġija, u l-possibiltajiet li ċ-ċelloli tal-fjuwil jistgħu joffru lill-Ewropa 
bħala konvertituri biex itejbu s-sigurtà tal-enerġija, inaqqsu l-emissjonijiet perikolużi u 
jistimolaw it-tkabbir sostenibbli fit-tul. 
L-evalwazzjoni interim tal-FCH JU li twettqet fl-2011 mill-Kummissjoni Ewropea wriet li 
s'issa, l-FCH JU serviet b'suċċess bħala pjattaforma biex toħloq sħubija solida, biex iżżid 
b'mod aktar effiċjenti l-finanzjament pubbliku u privat u ssaħħaħ l-involviment tal-industrija, 
partikolarment l-SMEs, fl-iżvilupp tat-teknoloġiji tal-FCH. Ir-Rapporteur jirrikonoxxi l-
progress tekniku kbir u l-kisbiet operazzjonali tal-programm tal-ewwel FCH JU, kif ukoll ir-
rekord solidu tal-FCH JU fl-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE b'mod tajjeb, effettiv u 
effiċjenti, u jirrakkomanda, għalhekk, li din l-esperjenza pożittiva u kostruttiva titkompla bl-
approvazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Kunsill dwar l-FCH 2 JU.

It-Teknoloġiji taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu: Opportunitajiet u Sfidi għall-Ewropa

L-idroġenu huwa vettur tal-enerġija, li jista' jintuża bħala fjuwil nadif, u huwa virtwalment bla 
limitu. L-idroġenu u l-applikazzjonijiet varji tiegħu għandhom il-potenzjal li jipprovdu 
soluzzjonijiet ewlenin għal sfidi soċjetali prinċipali għall-UE, mis-sigurtà tal-enerġija u t-
tibdil fil-klima sal-kompetittività industrijali, l-innovazzjoni u t-tkabbir intelliġenti. Iċ-ċelloli 
tal-fjuwil jistgħu jservu bħala teknoloġija ta' konverżjoni effiċjenti b'ħafna benefiċċji, kemm 
għas-settur tat-trasport kif ukoll għal dak tal-enerġija. L-iżvilupp u l-użu b'suċċess ta' 
teknoloġiji FCH jista' jkompli jipprovdi alternattivi għall-fjuwils fossili u jtejjeb is-sigurtà tal-
enerġija tal-UE billi jnaqqas id-dipendenza fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija fit-tul. L-
idroġenu prodott minn sorsi ta' enerġija rinnovabbli, u l-elettrożi tal-ilma kkombinata ma' 
sistemi ta' ċelloli tal-fjuwil jista' jkollhom parti importanti fit-taħlita ta' enerġija futura tal-
Ewropa u jistgħu joffru soluzzjonijiet kompetittivi, kemm lokali kif ukoll reġjonali, biex 
jinkiseb tkabbir intelliġenti u inklussiv.
L-iżvilupp ta' sistema infrastrutturali aktar densa madwar l-UE se jiffaċilita li l-idroġenu 
jintuża b'mod akter effiċjenti fi ħdan it-traport kif ukoll fi ħdan setturi oħra tal-ekonomija, u 
fl-istess ħin se jqajjem kuxjenza fost il-pubbliku dwar il-benefiċċji potenzjali li t-teknoloġiji 
FCH jistgħu joffru liċ-ċittadini tal-UE. L-objettivi u l-attivitajiet tal-FCH JU f'dawn l-oqsma 
kif proposti mill-Kummissjoni huma mmirati sew biex jindirizzaw dawn l-isfidi u huma 
konformi mal-prijoritajiet tal-UE konnessi mal-aġenda Ewropa 2020, il-Pjan SET, il-Pjan 
Direzzjonali għall-Enerġija 2050 u Ewropa Effiċjenti fir-Riżorsi, fost affarijiet oħra. 
L-iżvilupp b'suċċess u sostenibbli u l-użu fuq skala kbira ta' teknoloġiji FCH se jiddependu l-
aktar fuq id-disponibbiltà ta' xi materja prima kritika, bħal elementi naturali rari, metalli tal-
grupp tal-platinu u metalli b'teknoloġija żviluppata (pereżempju l-indju u l-gallju). L-
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iskarsezza ta' dawn il-materjali fil-futur tista' tinbidel f'restrinġiment għall-iżvilupp ta' 
teknoloġiji FCH. L-objettivi tal-FCH 2 JU, għalhekk, għandhom jintegraw ukoll u jrawmu l-
istrateġiji R&D&I mmirati biex isibu sostituti rilevanti u materjali alternattivi fejn hu 
possibbli, kif ukoll biex jiżviluppaw teknoloġiji avvanzati għall-irkupru effettiv ta' dawn il-
metalli minn sorsi Ewropej (inklużi skart u prodotti sekondarji teknoloġiċi). Ir-Rapporteur 
jirrakkomanda li dawn l-ostakli jiġu kkunsidrati meta wieħed jistabbilixxi l-viżjoni fit-tul tal-
użu ta' teknoloġiji FCH biex jiġi żgurat li l-FCH jistgħu jkunu soluzzjonijiet verament 
sostenibbli fit-tul.

Ir-Rwol tal-FCH 2 JU bħala Strument biex jinkisbu l-Objettivi tal-UE 2020

It-teknoloġiji FCH jistgħu jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għal ekonomija b'livell baxx ta' 
emissjonijiet ta' karbonju, iżda minkejja l-progress veloċi tas-settur FCH sa mit-twaqqif tal-
Impriża Komuni, dawn it-teknoloġiji għadhom mhumiex maturi biżżejjed biex jikkompetu 
b'kundizzjonijiet ugwali bħal dawk ta' teknoloġiji stabbiliti. Hawnhekk, l-FCH JU wriet il-
poter tagħha bħala katalist biex tipprovdi riżultati li pajjiż jew kumpanija probabbli ma 
jistgħux jakkwistaw waħedhom: billi jżidu l-investiment privat b'aktar suċċess, jipprovdu 
skema ta' finanzjament fit-tul, stabbilit u prevedibbli, inaqqsu r-riskji tal-investiment għall-
partijiet interessati u jżidu l-veloċità li biha teknoloġiji FCH jilħqu l-maturità tagħhom u s-
swieq; 
L-esperjenza tal-ewwel FCH JU tindika li l-Impriża Konġunta kellha impatt pożittiv fuq il-
ħolqien tal-impjiegi u r-rati ta' impjieg madwar l-UE b'żieda medja ta' 10 % fil-fatturat 
annwali, żieda medja ta' 8 % fl-infiq R&D, tkabbir annwali ta' 6 % fl-impjiegi u żieda annwali 
ta' 16 % fi privattivi mogħtija fl-UE lil kumpaniji tal-UE fis-settur FCH.1  L-Ewropa għandha 
tisfrutta l-gwadann u l-kapaċità li huma diġà fis-seħħ fis-settur taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-
Idroġenu u tuża l-momentum attwali biex tavvanza aktar u b'mod aktar veloċi bl-istadju li 
jmiss tal-FCH JU bħala pjattaforma ewlenija għat-tkabbir tas-settur.
Ir-Rapporteur jilqa' l-impenji baġitarji tal-Kummissjoni għas-suċċessur tal-FCH JU iżda 
jixtieq jirrakkomanda li r-Regolament jipprovdi b'mod aktar ċar l-ammonti ta' 
kontribuzzjonijiet tas-sħab u l-kostitwenti tagħhom minbarra l-Unjoni għall-ispejjeż 
operazzjonali, għall-kontribuzzjonijiet in natura tal-proġetti u għall-attivitajiet addizzjonali, 
kif ukoll il-kontribuzzjoni ta' parteċipanti oħra għall-kontribuzzjonijiet in natura tal-proġetti u 
l-attivitajiet addizzjonali. Huwa jemmen li dan jista' jipprovdi mod aktar kosteffiċjenti għall-
implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament, iwassal għal aktar trasparenza, 
simplifikazzjoni u ċarezza fir-rigward tal-impenji u r-responsabbiltajiet tal-parteċipanti, u 
b'hekk tkompli tagħmel lill-Impriża Konġunta aktar attraenti sabiex atturi industrijali ġodda 
jikkontribwixxu għall-attivitajiet tal-Impriża.

Fl-aħħar iżda mhux l-anqas, ir-Rapporteur jixtieq jinnota li mekkaniżmi u sforzi kontinwi fuq 
skala kbira, transnazzjonali, u transsettorjali huma kruċjali biex jiġu żgurati riżultati aktar 
effiċjenti u koerenza bejn il-programmi u l-istrumenti tal-Istati Membri, u li l-FCH JU toffri 
pjattaforma importanti għal tali kooperazzjoni fis-settur. Minbarra dan, Orizzont 2020 se joffri 
xi dispożizzjonijiet ġodda għal sinerġiji aħjar bejn il-Programm Qafas u l-Fondi Strutturali. 
Dawn jistgħu jintużaw ukoll biex jinħoloq ingranaġġ addizzjonali fil-livell reġjonali.  Dan 
jista' jkun ta' importanza speċjali peress li ċerti Stati Membri tal-UE tal-Punent jistgħu diġà 
jibbenefikaw minn know-how teknoloġiku u ta' R&D avvanzati sew, filwaqt li Stati Membri 

                                               
1 "Trends in investments, jobs and turnover in the Fuel Cells and Hydrogen sector." FCH JU. Frar 2013.



PR\1007628MT.doc 23/24 PE522.764v01-00

MT

tal-UE tal-Lvant jistgħu joffru bażi għall-iżvilupp ta' proġetti ta' dimostrazzjoni u proġetti 
pilota. Il-possibilitajiet għall-ikkomplimentar tal-azzjonijiet, ġbir u qsim tal-għarfien, ir-riżorsi 
u l-infrastruttura tar-riċerka u l-iżvilupp ta' strateġiji ulterjuri (Lvant – Punent) taħt l-awspiċji 
tal-Impriża Konġunta, għandhom ikomplu jiġu esplorati waqt il-fażi li jmiss tal-FCH JU.

Il-kwittanza tal-FCH JU

Ir-Rapporteur huwa mħasseb dwar il-fatt li skont il-proposta tal-Kummissjoni, l-FCH 2 JU se 
tkun korp suġġett għall-Artikolu 209 tar-Regolament Finanzjarju l-ġdid (minflok l-
Artikolu 208) u ma tibqax taħt ir-responsabbiltà diretta tal-Parlament u lanqas suġġetta għal 
verifika esterna mill-Qorti tal-Awdituri kif kien il-każ qabel.
L-esperjenza miksuba mill-operazzjoni tal-FCH JU bħala korp tal-Unjoni skont l-
Artikolu 185 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 1605/2002 turi li l-qafas attwali tal-operat 
kien flessibbli biżżejjed u adattat b'mod xieraq għall-ħtiġijiet tal-Impriża Konġunta. Ir-
Rapporteur, għalhekk, jikkunsidra li l-Impriża Konġunta għandha tkompli topera skont l-
Artikolu 208 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-PE u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni , li ħa 
post l-Artikolu 185 tar-Regolament Nru 1605/2002, u għandu jadotta regoli finanzjarji li 
m'għandhomx jitbiegħdu mill-qafas tar-Regolament Finanzjarju għajr f'ċertu ċirkostanzi kif 
inhu l-każ bħalissa.
Ir-Rapporteur, għalhekk, jirrakkomanda li l-kwittanza tal-implimentazzjoni tal-baġit fir-
rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni lill-FCH 2 JU għandha tingħata mill-Parlament 
Ewropew, fuq rakkomandazzjoni tal-Kunsill, skond proċedura stabbilita mir-regoli finanzjarji 
tal-FCH JU. Ir-Rapporteur jemmen li dan huwa aspett importanti li jiżgura l-awtonomija tal-
FCH 2 JU u jagħti lill-Impriża Konġunta biżżejjed libertà biex tmexxi l-proċedimenti tagħha 
mingħajr piż amministrattiv addizzjonali. 

Konklużjonijiet

L-esperjenza tal-FCH 1 JU turi kif ċerti sfidi jistgħu jiġu ttrasformati b'suċċess 
f'opportunitajiet għall-ħolqien tal-impjiegi, it-tkabbir u l-innovazzjoni fl-UE permezz ta' sforz 
konġunt u impenn mill-partijiet interessati pubbliċi u privati u l-eżistenza ta' strument adatt 
għal tali kooperazzjoni. It-teknoloġiji FCH jistgħu joffru ammont ta' soluzzjonijiet Ewropej 
nodfa, sostenibbli u fit-tul għal diversi sfidi fis-soċjetà, iżda dawn it-teknoloġiji għadhom qed 
jaffaċċjaw diversi ostakli għal riċerka u innovazzjoni effettivi u għal użu fuq skala kbira. Id-
disinn u l-implimentazzjoni ta' mekkaniżmi regolatorji u kummerċjali adegwati, kif ukoll 
impenn politiku ċar fit-tul huma kruċjali biex iqiegħdu dawn it-teknoloġiji fis-swieq u 
jimmassimizzaw il-benefiċċji tagħhom għall-futur. 
Il-proposta tal-Kummissjoni għall-prolongazzjoni tal-FCH 1 JU tagħti dan is-sinjal ċar għal 
impenn aktar fit-tul għal viżjoni madwar l-UE għall-iżvilupp ta' teknoloġiji FCH u sservi ta' 
strument importanti għall-bini ta' settur FCH aktar b'saħħtu, sostenibbli u globalment 
kompetittiv fl-UE u biex trawwem it-tmexxija Ewropea f'dawn it-teknoloġiji fuq skala 
globali.
Ir-Rappoteur jappoġġa l-kontinwazzjoni tal-FCH JU sal-31 ta' Diċembru 2024, bħala strument 
kruċjali biex ikompli jimplimenta l-aġenda ta' riċerka u innovazzjoni tal-UE u jibni fuq il-
progress miksub mill-Impriża Konġunta fil-qasam taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu. B'dan 
il-mod, l-Ewropa se tkun tista' tgawdi mill-benefiċċji għall-futur ta' dawn it-teknoloġiji 
prinċipali.
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