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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.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fi Programm ta’ Riċerka u Żvilupp imwettaq b’mod konġunt 
minn diversi Stati Membri li għandu l-għan li jappoġġja intrapriżi żgħar u medji li 
jwettqu riċerka
(COM(2013)0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2013)0493),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3), l-Artikolu 185 u it-tieni paragrafu tal-Artikolu tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni 
ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0220/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta' ...1,

– 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. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Orizzont 2020 - Il-Programm ta' Qafas 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) 
stabbilit bir-Regolament (UE) Nru .../2013 
tal-Parlamen t Ewropew u tal-Kunsill ta' 
... 201320 (minn hawn ’il quddiem 

(2) Orizzont 2020 - Il-Programm ta' Qafas 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) 
stabbilit bir-Regolament (UE) Nru .../2013 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... 
201320(minn hawn ’il quddiem "Programm 

                                               
1 ĠU C ...



PE522.920v01-00 6/14 PR\1008853MT.doc

MT

"Programm Qafas ta’ Orizzont 2020") 
għandu l-għan li jikseb impatt akbar fuq ir-
riċerka u l-innovazzjoni billi 
jikkontribwixxi għat-tisħiħ tas-sħubiji
pubbliċi-pubbliċi, inkluż permezz tal-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fi programmi 
mwettqa minn diversi Stati Membri skont 
l-Artikolu 185 tat-Trattat.

Qafas ta’ Orizzont 2020") għandu l-għan li 
jikseb impatt akbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jiżviluppa sinerġiji 
eqreb, iżid il-koordinazzjoni u jevita 
duplikazzjoni żejda mal-programmi ta' 
riċerka internazzjonali, nazzjonali u 
reġjonali. Sħubiji pubbliċi-pubbliċi, inkluż 
permezz tal-parteċipazzjoni tal-Unjoni fi 
programmi mwettqa minn diversi Stati 
Membri skont l-Artikolu 185 tat-Trattat 
għandhom jiksbu dawk l-għanijiet, 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet speċifikati 
f'dak ir-Regolament, partikolarment fl-
Artikolu 26, u jkunu konformi bis-sħiħ 
mal-Prinċipji Ġenerali tal-Orizzont 2020.

__________________ __________________
20 ĠU … [H2020 FP] 20 ĠU … [H2020 FP]

Or. en

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-Programm Eurostars-2 (minn hawn’ 
il quddiem “Eurostars-2”), allinjat mal-
Istrateġija Ewropa 2020, hu marbut tal-
inizjattiva Ewlenija “Unjoni tal-
Innovazzjoni”25 u “Sħubija Rinfurzata taż-
Żona Ewropea tar-Riċerka għall-
Eċċellenza u t-Tkabbir”26 u se jkollu l-għan 
li jappoġġja l-SMEs li jwettqu attivitajiet 
ta’ riċerka orjentati lejn is-suq billi 
jikkofinanzja proġetti ta’ riċerka tagħhom 
f’kull qasam. Bħala tali, u flimkien mal-
attivitajiet skont il-programm “Teknoloġija 
Ewlenija u Abilitanti” tal-għan stabbilit fil-
Programm ta' Qafas Orizzont 2020, se 
jikkontribwixxu għall-miri ta’ tiswir tal-
parti li tirrigwardja t-tmexxija industrijali 
ta' dak il-programm biex jitħaffef l-iżvilupp 
tat-teknoloġiji u l-innovazzjonijiet li se 

(7) Il-Programm Eurostars-2 (minn hawn’ 
il quddiem “Eurostars-2”), allinjat mal-
Istrateġija Ewropa 2020, hu marbut tal-
inizjattiva Ewlenija “Unjoni tal-
Innovazzjoni”25 u “Sħubija Rinfurzata taż-
Żona Ewropea tar-Riċerka għall-
Eċċellenza u t-Tkabbir”26 u se jkollu l-għan
li jappoġġja l-SMEs li jwettqu attivitajiet 
ta’ riċerka u żvilupp orjentati lejn is-suq 
billi jikkofinanzja proġetti ta’ riċerka 
tagħhom f’kull qasam. Bħala tali, u 
flimkien mal-attivitajiet skont il-programm 
“Teknoloġija Ewlenija u Abilitanti” tal-
għan stabbilit fil-Programm ta' Qafas 
Orizzont 2020, se jikkontribwixxu għall-
miri ta’ tiswir tal-parti li tirrigwardja t-
tmexxija industrijali ta' dak il-programm 
biex jitħaffef l-iżvilupp tat-teknoloġiji u l-
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jkunu l-bażi tan-negozji tal-ġejjieni u li se 
jgħinu lil SMEs innovattivi Ewropej biex 
jikbru u jsiru kumpaniji ewlenin fid-dinja. 
Bħala parti mit-titjib fuq il-programm 
Eurostars preċedenti, Eurostars-2 għandu 
jimmira lejn perjodu iqsar ta' żmien 
sakemm jinħarġu l-għotjiet, integrazzjoni 
iktar qawwija u sempliċi, u 
amministrazzjoni trasparenti u aktar 
effiċjenti għall-benefiċċju finali tal-SMEs 
li jwettqu attivitajiet ta’ riċerka.

innovazzjonijiet li se jkunu l-bażi tan-
negozji tal-ġejjieni u li se jgħinu lil SMEs 
innovattivi Ewropej biex jikbru u jsiru 
kumpaniji ewlenin fid-dinja. Bħala parti 
mit-titjib fuq il-programm Eurostars 
preċedenti, Eurostars-2 għandu jimmira 
lejn perjodu iqsar ta' żmien sakemm 
jinħarġu l-għotjiet, integrazzjoni iktar 
qawwija u sempliċi, u amministrazzjoni 
trasparenti u aktar effiċjenti għall-
benefiċċju finali tal-SMEs li jwettqu 
attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp.

__________________ __________________
25 COM(2010) 546 finali tas-
6 ta' Ottubru 2010.

25 COM(2010)0546 tas-6 ta' Ottubru 2010.

26 COM(2012) 392 finali tas-
17 ta' Lulju 2012.

26 COM(2012)0392 tas-17 ta' Lulju 2012.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Konferenza Ministerjali dwar 
Eureka fit-22 ta’ Ġunju 2012 f’Budapest 
approvat viżjoni strateġika għal Eurostars-
2 (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ 
“Dokument ta’ Budapest”). Il-ministri 
kkomettew ruħhom li jappoġġjaw il-
kontinwazzjoni tal-Programm Konġunt 
Eurostars wara t-terminazzjoni tiegħu fl-
2013 għall-perjodu kopert mill-Programm 
ta' Qafas Orizzont 2020. Dan għandu 
jikkonsisti f’sħubija rinfurzata li tindirizza 
r-rakkomandazzjonijiet tal-evalwazzjoni 
interim tal-Programm Konġunt Eurostars. 
Id-“Dokument ta’ Budapest” jistabbilixxi 
żewġ objettivi ewlenin għal Eurostars-2: L-
ewwel nett, għan orjentat lejn l-istruttura li 
japprofondixxi s-sinkronizzazzjoni u l-

(8) Il-Konferenza Ministerjali dwar 
Eureka fit-22 ta’ Ġunju 2012 f’Budapest 
approvat viżjoni strateġika għal Eurostars-
2 (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ 
“Dokument ta’ Budapest”). Il-ministri 
kkomettew ruħhom li jappoġġjaw il-
kontinwazzjoni tal-Programm Konġunt 
Eurostars wara t-terminazzjoni tiegħu fl-
2013 għall-perjodu kopert mill-Programm 
ta' Qafas Orizzont 2020. Dan għandu 
jikkonsisti fi sħubija rinfurzata li tindirizza 
r-rakkomandazzjonijiet tal-evalwazzjoni 
interim tal-Programm Konġunt Eurostars. 
Id-“Dokument ta’ Budapest” jistabbilixxi 
żewġ objettivi ewlenin għal Eurostars-2: L-
ewwel nett, għan orjentat lejn l-istruttura li 
japprofondixxi s-sinkronizzazzjoni u l-
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allinjament tal-programmi nazzjonali ta’ 
riċerka fil-qasam tal-iffinanzjar, li huwa 
element ċentrali lejn il-ħolqien taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka mill-pajjiżi Membri. 
It-tieni nett, għan relatat mal-kontenut li 
jappoġġja l-SMEs li jwettqu attivitajiet ta’ 
riċerka impenjati f’riċerka transnazzjonali 
u proġetti ta’ innovazzjoni. Id-“Dokument 
ta’ Budapest” jistieden lill-Unjoni Ewropea 
tipparteċipa fil-programm.

allinjament tal-programmi nazzjonali ta’ 
riċerka fil-qasam tal-iffinanzjar, li huwa 
element ċentrali lejn il-ħolqien taż-Żona 
Ewropea tar-Riċerka mill-pajjiżi Membri 
tal-EUREKA. It-tieni nett, għan relatat 
mal-kontenut li jappoġġja l-SMEs li 
jwettqu attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp
impenjati f’riċerka transnazzjonali u 
proġetti ta’ innovazzjoni. Id-Dokument ta’ 
Budapest jistieden l-UE tipparteċipa 
f’Eurostars-2.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Bi qbil mal-għan tas-simplifikazzjoni, 
il-piżijiet amministrattivi u burokratiċi 
għandhom jitnaqqsu għall-partijiet 
kollha. Awditi doppji u dokumentazzjoni u 
rapporti eċċessivi għandhom jiġu evitati.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) B’konformità mal-objettivi tal-
Programm Qafas Orizzont 2020, 
kwalunkwe Stat Membru u kwalunkwe 
pajjiż assoċjat mal-Programm Qafas 
Orizzont 2020 għandu jkun intitolat li 
jipparteċipa fil-Programm Eurostars-2.

(11) B’konformità mal-objettivi tal-
Programm Qafas Orizzont 2020 u l-
EUREKA, kwalunkwe Stat Membru u 
kwalunkwe pajjiż membru tal-EUREKA, 
u kwalunkwe pajjiż Ewropew u mhux 
Ewropew assoċjat mal-EUREKA li 
għandu Ftehim dwar ix-Xjenza u t-
Teknoloġija mal-Unjoni għandu jkun 
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intitolat li jipparteċipa fil-Programm 
Eurostars-2.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Il-Kummissjoni għandha twettaq
evalwazzjoni interim li tivvaluta b’mod 
partikolari l-kwalità u l-effiċjenza ta' 
Eurostars-2 u l-progress lejn l-objettivi 
stabbiliti, kif ukoll evalwazzjoni finali 
tħejji rapport dwar dawk l-
evalwazzjonijiet.

(22) Il-Kummissjoni u l-Istati Membri
għandhom iwettqu b'mod konġunt
evalwazzjoni interim li tivvaluta b’mod 
partikolari l-kwalità u l-effiċjenza ta' 
Eurostars-2 u l-progress lejn l-objettivi 
stabbiliti, kif ukoll evalwazzjoni finali 
tħejji rapport dwar dawk l-
evalwazzjonijiet.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi regoli dwar 
il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fit-tieni 
Programm ta’ Riċerka u Żvilupp mniedi 
b'mod konġunt minn diversi Stati Membri 
li għandu l-għan li jappoġġja lill-intrapriżi 
żgħar u medji (SMEs) (minn hawn’ il 
quddiem “Eurostars-2”) u l-kundizzjonijiet 
għall-parteċipazzjoni tagħha.

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi regoli dwar 
il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fit-tieni 
Programm ta’ Riċerka u Żvilupp mniedi 
b'mod konġunt minn diversi Stati Membri 
li għandu l-għan li jappoġġja lill-intrapriżi 
żgħar u medji (SMEs) (minn hawn’ il 
quddiem “Eurostars-2”) li jwettqu riċerka 
u żvilupp u l-kundizzjonijiet għall-
parteċipazzjoni tagħha.

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kwalunkwe Stat Membru ieħor u 
kwalunkwe pajjiż ieħor assoċjat ma' 
Orizzont 2020 — il-Programm ta' Qafas 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-
2020) stabbilit mir-Regolament (UE) 
Nru.../2013... (minn hawn’ il quddiem “Il-
Programm Qafas Orizzont 2020”) jistgħu 
jipparteċipaw f’Eurostars-2 sakemm 
jissodisfaw il-kundizzjoni stipulata fl-
Artikolu 6(1)(c) ta’ din id-Deċiżjoni. Dawk 
l-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati li 
ssodisfaw il-kundizzjoni għandhom jitqiesu 
bħala Stati Parteċipanti għall-iskopijiet ta’ 
din id-Deċiżjoni.

2. Kwalunkwe Stat Membru ieħor u 
kwalunkwe pajjiż membru tal-EUREKA, 
u kwalunkwe pajjiż Ewropew u mhux 
Ewropew assoċjat mal-EUREKA u li 
għandu Ftehim dwar ix-Xjenza u t-
Teknoloġija mal-UE jista' jipparteċipa
f’Eurostars-2 sakemm jissodisfa l-
kundizzjoni stipulata fl-Artikolu 6(1)(c) ta’ 
din id-Deċiżjoni. Dawk l-Istati Membri u l-
pajjiżi membri tal-EUREKA u assoċjati li 
ssodisfaw il-kundizzjoni għandhom jitqiesu 
bħala Stati Parteċipanti għall-iskopijiet ta’ 
din id-Deċiżjoni.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni, inklużi l-approprjazzjonijiet tal-
EFTA, lil Eurostars-2 għandha tkun ta’ 
EUR 287 miljun. Il-kontribuzzjoni 
għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet 
fil-baġit ġenerali tal-Unjoni allokati għall-
partijiet rilevanti tal-Programm Speċifiku li 
jimplimenta l-Programm Qafas Orizzont 
2020, stabbilit bid-Deċiżjoni .../2013/UE 
skont l-Artikolu 58(1)(c)(vi), u l-Artikoli 
60 u 61 u tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012.

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni, inklużi l-approprjazzjonijiet tal-
EFTA, lil Eurostars-2, inklużi l-ispejjeż 
amministrattivi ċentrali u l-ispejjeż 
operattivi għandha tkun ta’ EUR 287 
miljun. Il-kontribuzzjoni għandha titħallas 
mill-approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali 
tal-Unjoni allokati għall-partijiet rilevanti 
tal-Programm Speċifiku li jimplimenta l-
Programm Qafas Orizzont 2020 u b'mod 
partikolari mill-approprjazzjonijiet taħt l-
intestatura "innovazzjoni fl-SMEs" taħt 
il-pilastru II, stabbilit bid-Deċiżjoni 
.../2013/UE skont l-Artikolu 58(1)(c)(vi), u 
l-Artikoli 60 u 61 u tar-Regolament (UE, 
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Euratom) Nru 966/2012.
__________________ __________________

L-ammont huwa indikattiv u se jiddependi 
fuq l-ammont finali miftiehem għad-DĠ 
Riċerka u Innovazzjoni għall-għan 
“Innovazzjoni fl-SMEs” taħt Parti 2 -
Tmexxija Industrijali, li se jkun finalment 
approvat mill-Awtorità tal-Baġit fil-
verżjoni finali tad-dikjarazzjoni finanzjarja 
u leġiżlattiva.

L-ammont huwa indikattiv u se jiddependi 
fuq l-ammont finali miftiehem għad-DĠ 
Riċerka u Innovazzjoni għall-għan 
“Innovazzjoni fl-SMEs” taħt Parti 2 -
Tmexxija Industrijali, li se jkun finalment 
approvat mill-Awtorità tal-Baġit fil-
verżjoni finali tad-dikjarazzjoni finanzjarja 
u leġiżlattiva.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Massimu ta’ 2% mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni tista' tintuża biex 
tingħata kontribuzzjoni għall-ispejjeż 
amministrattivi globali ta' Eurostars-2. L-
Istati parteċipanti għandhom ikopri 
kwalunkwe spiża amministrattiva oħra
meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ 
Eurostars-2.

3. Massimu ta’ 6% mill-kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni tista' tintuża biex 
tingħata kontribuzzjoni għall-ispejjeż 
amministrattivi u operattivi (li huma l-
ispejjeż għall-evalwazzjoni tal-proġett) ta' 
Eurostars-2. L-Istati parteċipanti 
għandhom ikopru l-ispejjeż amministrattivi 
fil-livell nazzjonali meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta’ Eurostars-2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġustifikazzjoni: L-amministrazzjoni ċentrali mill-ESE kif ukoll l-evalwazzjonijiet tal-proġetti 
mwettqa ċentralment jiġġeneraw l-ispejjeż. Għall-finijiet ta' simplifikazzjoni dawn l-ispejjeż 
ċentrali għandhom jiġu koperti mill-kontribuzzjoni tal-Unjoni, minflok ma jitqassmu fost 
aktar minn 30 Stat Membru. Min-naħa tagħhom, l-Istati Membri jħallsu l-ispejjeż 
amministrattivi tal-korpi ta' finanzjament rispettivi tagħhom. Dan jipprevjeni wkoll li n-
netwerk kollu jiġi kompromess minħabba d-dewmien tal-pagamenti ta' Stat Membru wieħed 
(4% spejjeż ta' amministrazzjoni + 2% evalwazzjoni).
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Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) prova mill-istati parteċipanti 
rrappreżentati mis-Segretarjat tal-
EUREKA (minn hawn 'il quddiem 
"ESE") li l-Programm/suġġetti ta' riċerka 
ġew stabbiliti skont il-prijoritajiet ta' 
riċerka stipulati fil-Programm Qafas 
Orizzont 2020 u l-approċċ minn isfel għal 
fuq ta' Eurostars-2;

Or. en

Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) prova mill-istati parteċipanti 
rrappreżentati mill-ESE li l-prinċipji 
ġenerali rregolati mill-Programm Qafas 
Orizzont 2020 ġew rispettati;

Or. en

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ec (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ec) prova mill-istati parteċipanti 
rrappreżentati mill-ESE li l-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 20 tal-
Programm Qafas Orizzont 2020 ġew 
sodisfati.
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Or. en

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fil-ftehim ta' delega, allokazzjoni ċara 
tal-kompiti u r-responsabilitajiet bejn il-
Kummissjoni, l-ESE u l-Istati Membri 
għandha tiġi preskritta u tiġi evitata kull 
duplikazzjoni.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li 
twettaq l-awditi msemmija fil-paragrafu 1 
hi stess.

2. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li 
twettaq l-awditi msemmija fil-paragrafu 1 
hi stess. Tali awditi għandhom jitwettqu 
biss f'każijiet iġġustifikati kif xieraq u 
f'konsultazzjoni mal-partijiet rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġustifikazzjoni: B'mod ġenerali, huwa inutli u sempliċiment burokratiku li l-Kummissjoni 
twettaq awditi li l-NFB jkun wettaq diġà jew f'każijiet fejn ma jkun hemm ebda dubju.  Il-
Kummissjoni għandha tispjega għalfejn tixtieq twettaq awditi addizzjonali sabiex tevita li 
tagħti impressjoni ta' arbitrarjetà. Awditu addizzjonali għandu jitwettaq biss f'każijiet 
verament iġġustifikati u mhux għall-pajjiżi u l-parteċipanti kollha b'mod ġenerali.

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 15 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha twettaq
evalwazzjoni interim ta' Eurostars-2. Il-
Kummissjoni għandha tipprepara rapport 
dwar dik l-evalwazzjoni li jinkludi 
konklużjonijiet u osservazzjonijiet mill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tinbgħat dak ir-rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill sal-30 ta' Ġunju 
2018.

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
iwettqu b'mod konġunt evalwazzjoni 
interim ta' Eurostars-2. Il-Kummissjoni 
għandha tipprepara rapport dwar dik l-
evalwazzjoni li jinkludi konklużjonijiet u 
osservazzjonijiet mill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tinbgħat dak ir-
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sat-30 ta' Ġunju 2018.

Or. en


