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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 deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-Programm Ewropew tal-Metroloġija għall-Innovazzjoni u 
r-Riċerka li bosta Stati Membri jwettqu b'mod konġunt
(COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(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)0497),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 185 u t-tieni paragrafu tal-Artikolu 188 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni 
ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0221/2013),

– 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, 

– 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 Qafas 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) 
li stabbilit mir-Regolament (UE) 
Nru …/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill fi … 20135 (minn hawn 'il 
quddiem "il-Programm Qafas 
Orizzont 2020") għandu l-għan li jħalli 
impatt akbar fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni 

(2) Orizzont 2020 - il-Programm Qafas 
għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) 
stabbilit mir-Regolament (UE) 
Nru …/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill fi … 20135 (minn hawn 'il 
quddiem "il-Programm Qafas 
Orizzont 2020") għandu l-għan li jħalli 
impatt akbar fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni 
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billi jgħin ħalli jissaħħu s-sħubijiet
pubbliċi-pubbliċi, anki bil-parteċipazzjoni 
tal-Unjoni fi programmi li jitwettqu bosta 
Stati Membri f'konformità mal-
Artikolu 185 tat-Trattat.

billi jiżviluppa sinerġiji aktar mill-qrib, 
iżid il-koordinazzjoni u jevita 
duplikazzjoni mhux meħtieġa ma' 
programmi ta' riċerka internazzjonali, 
nazzjonali u reġjonali. Is-sħubijiet 
pubbliċi-pubbliċi, anki bil-parteċipazzjoni 
tal-Unjoni fi programmi li jitwettqu bosta 
Stati Membri f'konformità mal-Artikolu 
185 tat-Trattat għandhom jiksbu dawn l-
għanijiet, jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
speċifikati f'dak ir-Regolament, 
partikolarment dawk fl-Artikolu 20 u 
jirrispettaw bis-sħiħ il-Prinċipji Ġenerali 
partikolarment dwar l-aċċess miftuħ u t-
trasparenza.

__________________ __________________
5 ĠU … [H2020 FP] 5 ĠU … [H2020 FP]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żidiet konformi mal-Programm Qafas Orizzont 2020, partikolarment mal-Premessa 28 u l-
Artikolu 20.

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Prinċipalment, il-kontribuzzjoni tal-
istati parteċipanti se tirrappreżenta 
finanzjament istituzzjonali tal-NMIs u d-
DIs li jieħdu sehem fil-proġetti magħżula. 
Il-kontribuzzjoni tal-istati parteċipanti 
għandha tinkludi wkoll kontribuzzjoni fi 
flus għall-kostijiet amministrattivi tal-
EMPIR. Proporzjon tal-kontribuzzjoni tal-
Unjoni għandu jiġi allokat għal entatjiet 
oħra flok l-NMIs u d-DIs li qed jieħdu 
sehem fil-proġetti magħżula. Il-kalkolu tal-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-
NMIs u d-DIs li jieħdu sehem fil-proġetti 
tal-EMPIR għandhom jiżguraw li l-

(16) Prinċipalment, il-kontribuzzjoni tal-
istati parteċipanti se tirrappreżenta 
finanzjament istituzzjonali tal-NMIs u d-
DIs li jieħdu sehem fil-proġetti magħżula. 
Il-kontribuzzjoni tal-istati parteċipanti 
għandha tinkludi wkoll kontribuzzjoni fi 
flus għall-kostijiet amministrattivi tal-
EMPIR. Proporzjon tal-kontribuzzjoni tal-
Unjoni għandu jiġi allokat għal entatjiet 
oħra flok l-NMIs u d-DIs li qed jieħdu 
sehem fil-proġetti magħżula. Il-kalkolu tal-
kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni għall-
NMIs u d-DIs li jieħdu sehem fil-proġetti 
tal-EMPIR għandhom jiżguraw li l-
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kontribuzzjoni tal-Unjoni lill-EMPIR ma 
taqbiżx il-kontribuzzjoni tal-istati 
parteċipanti. Filwaqt li jitqies li l-
finanzjament istituzzjonali tal-NMIs u d-
DIs mingħand l-istati parteċipanti jkun 
jikkorrispondi għall-kostijiet ġenerali 
allokati għall-proġetti tal-EMPIR u mhux 
rimborżati mill-kontribuzzjoni tal-Unjoni, 
ir-rata fissa għall-finanzjament tal-kostijiet 
indiretti eliġibbli tal-NMIs u d-DIs 
għandha tiġi adattata meta mqabbla ma' dik 
stipulata fir-Regolament (UE) Nru .../2013 
[li jistabbilixxi r-regoli tal-parteċipazzjoni 
u t-tixrid fi "Orizzont 2020 — il-Programm 
Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 
(2014-2020)"]. Din ir-rata fissa għandha 
tinstab abbażi tal-kostijiet indiretti kollha li 
l-NMIs u d-DIs li jkunu qed jieħdu sehem 
fil-proġett tal-EMRP jiddikjarawhom bħala 
eliġibbli, u li huma stabbli u jikkostitwixxu 
approssimazzjoni affidabbli tal-kostijiet 
indiretti li jġarrbu l-NMIs u d-DIs li jkunu 
qed jieħdu sehem fil-proġetti tal-EMPIR. 
Billi dawk il-kostijiet indiretti jilħqu 140% 
tal-kostijiet diretti eliġibbli kollha tal-NMIs 
u d-DIs, ħlief dawk għas-subkuntrattar u l-
kontribuzzjonijiet in natura bla ħlas mhux 
użati fl-istabbilimenti tagħhom, ir-rata fissa 
għall-finanzjament tal-kostijiet indiretti tal-
NMIs u d-DIs għandha titnaqqas minn
[20%] skont ir-Regolament (UE) 
Nru .../2013 għal 5%. Għaldaqstant jixraq 
li jiġu previsti derogi mill-Artikolu 24 ta' 
dak ir-Regolament għall-NMIs u d-DIs. 
Entitajiet oħra li jieħdu sehem fil-proġetti 
tal-EMPIR għandhom jiġu ffinanzjati skont 
dak ir-Regolament.

kontribuzzjoni tal-Unjoni lill-EMPIR ma 
taqbiżx il-kontribuzzjoni tal-istati 
parteċipanti. Filwaqt li jitqies li l-
finanzjament istituzzjonali tal-NMIs u d-
DIs mingħand l-istati parteċipanti jkun 
jikkorrispondi għall-kostijiet ġenerali 
allokati għall-proġetti tal-EMPIR u mhux 
rimborżati mill-kontribuzzjoni tal-Unjoni, 
ir-rata fissa għall-finanzjament tal-kostijiet 
indiretti eliġibbli tal-NMIs u d-DIs 
għandha tiġi adattata meta mqabbla ma' dik 
stipulata fir-Regolament (UE) Nru .../2013 
[li jistabbilixxi r-regoli tal-parteċipazzjoni 
u t-tixrid fi "Orizzont 2020 — il-Programm 
Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 
(2014-2020)"]. Din ir-rata fissa għandha 
tinstab abbażi tal-kostijiet indiretti kollha li 
l-NMIs u d-DIs li jkunu qed jieħdu sehem 
fil-proġett tal-EMRP jiddikjarawhom bħala 
eliġibbli, u li huma stabbli u jikkostitwixxu 
approssimazzjoni affidabbli tal-kostijiet 
indiretti li jġarrbu l-NMIs u d-DIs li jkunu 
qed jieħdu sehem fil-proġetti tal-EMPIR. 
Billi dawk il-kostijiet indiretti jilħqu 140% 
tal-kostijiet diretti eliġibbli kollha tal-NMIs 
u d-DIs, ħlief dawk għas-subkuntrattar u l-
kontribuzzjonijiet in natura bla ħlas mhux 
użati fl-istabbilimenti tagħhom, ir-rata fissa 
għall-finanzjament tal-kostijiet indiretti tal-
NMIs u d-DIs għandha titnaqqas minn 
[25 %] skont ir-Regolament (UE) 
Nru .../2013 għal 5%. Għaldaqstant jixraq 
li jiġu previsti derogi mill-Artikolu 24 ta' 
dak ir-Regolament għall-NMIs u d-DIs. 
Entitajiet oħra li jieħdu sehem fil-proġetti 
tal-EMPIR għandhom jiġu ffinanzjati skont 
dak ir-Regolament.

Or. en

Emenda 3

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

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni, inklużi l-approprjazzjonijiet tal-
EFTA, lill-EMPIR għandha tkun 
EUR 300 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 mid-Deċiżjoni 
.../2013/UE, skont l-Artikolu 58(1)(c)(vi) u 
l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni, inklużi l-approprjazzjonijiet tal-
EFTA, lill-EMPIR għandha tkun 
EUR 300 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 mid-Deċiżjoni 
.../2013/UE, skont l-Artikolu 58(1)(c)(vi) u 
l-Artikoli 60 u 61 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 u b'mod 
partikolari l-approprjazzjonijiet allokati 
lill-isfidi u s-suġġetti li ġejjin: Tmexxija 
fin-nanoteknoloġija, il-materjali 
avvanzati, il-bijoteknoloġija, il-
manifattura u l-ipproċessar avvanzati; 
Titjib fis-saħħa u l-benesseri tul il-ħajja; 
Titjib fis-sikurezza tal-ikel, l-iżvilupp ta' 
agrikoltura sostenibbli, ir-riċerka tal-
baħar u marittima, u l-bijoekonomija; 
Biex issir it-tranżizzjoni għal sistema tal-
enerġija affidabbli, sostenibbli u 
kompetittiva; Biex tinkiseb sistema tat-
trasport Ewropea effiċjenti fir-riżorsi, 
tiffavorixxi l-ambjent, sikura u bla xkiel; 
u Tinkiseb ekonomija effiċjenti fir-riżorsi 
u reżiljenti għat-tibdil fil-klima u 
provvista sostenibbli ta' materja prima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żidiet sabiex jiġi speċifikat minn liema parti tal-baġit ta' Orizzont 2020 tiġi l-kontribuzzjoni 
tal-UE - ara d-Dikjarazzjoni Finanzjarja.

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Anness 2 – punt 1 – punt 1.5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.5. attivitajiet li jibnu l-kapaċità fil-
metroloġija fuq livelli teknoloġiċi 
differenti bil-għan li fl-istati parteċipanti 
tinħoloq sistema bilanċjata u integrata tal-
metroloġija.

1.5. attivitajiet li jibnu l-kapaċità fil-
metroloġija fuq livelli teknoloġiċi 
differenti bil-għan li fl-istati parteċipanti 
tinħoloq sistema bilanċjata u integrata tal-
metroloġija u tippermettilhom jiżviluppaw 
il-kapaċitajiet xjentifiċi u tekniċi tagħhom 
fil-metroloġija.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-metroloġija, ix-xjenza dwar il-kejl, hija element kruċjali tad-dinja teknoloġika. L-objettiv 
ġenerali tal-EMPIR huwa li jipprovdi soluzzjonijiet tal-metroloġija li jappoġġaw l-
innovazzjoni u l-kompetittività industrijali, u teknoloġiji tal-kejl li jindirizzaw l-isfidi tas-
soċjetà bħas-saħħa, l-ambjent u l-enerġija inkluż appoġġ għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni 
tal-politika. Huwa objettiv importanti tal-proposta li tinħoloq Sistema Ewropea tar-Riċerka 
fil-Metroloġija integrata ma' massa kritika u impenn attiv fil-livell reġjonali, nazzjonali, 
Ewropew u internazzjonali. 

Ir-Rapporteur tilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fil-Programm Ewropew tal-Metroloġija għall-
Innovazzjoni u r-Riċerka li bosta Stati Membri jwettqu b'mod konġunt bħala parti importanti 
tal-Pakkett għall-Investiment fl-Innovazzjoni taħt Orizzont 2020.

Ir-Rapporteur eżaminat il-proposta tal-Kummissjoni u identifikat xi kwistjonijiet tekniċi li 
għalihom tissuġġerixxi xi emendi.


