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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 regolament tal-Kunsill dwar l-Impriża Konġunta ECSEL
(COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2013)0501),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 187 u l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 188 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli ġie kkonsultat mill-Kunsill 
(C7-0258/2013),

– 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 u l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (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 sabiex 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 ta' […] 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 — Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)6 għandu l-għan 
li jikseb impatt akbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jgħaqqad il-Programm 
Qafas ta' Orizzont 2020 u l-fondi mis-settur 
privat fi sħubijiet pubbliċi-privati f'oqsma 

(4) Ir-Regolament (UE) Nru […]/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' […] 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 — Il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020)6 għandu l-għan 
li jikseb impatt akbar fuq ir-riċerka u l-
innovazzjoni billi jgħaqqad il-Programm 
Qafas ta' Orizzont 2020 u l-fondi mis-settur 
privat fi sħubijiet pubbliċi-privati f'oqsma 
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ewlenin fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni 
jistgħu jikkontribwixxu għall-għanijiet usa' 
ta' kompetittività tal-Unjoni u jgħinu fl-
indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà. 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 bid-
Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE.

ewlenin fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni 
jistgħu jikkontribwixxu għall-għanijiet usa' 
ta' kompetittività tal-Unjoni u għall-
mobilizzazzjoni ta' investiment privat, u 
jgħinu fl-indirizzar tal-isfidi tas-soċjetà.
Dawk is-sħubijiet għandhom ikunu 
bbażati fuq impenn fit-tul, inkluż 
kontribut bilanċjat mis-sħab kollha, 
għandhom ikunu responsabbli għall-ilħuq 
tal-miri tagħhom u għandhom ikunu 
allinjati mal-għanijiet strateġiċi tal-
Unjoni rigward ir-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 l-
opportunità li jipparteċipaw lil medda 
wiesgħa ta' partijiet interessati fl-oqsma 
speċifiċi tagħhom. 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 bid-
Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE.

__________________ __________________
6 ĠU [PQ Orizzont 2020]. 6 ĠU [PQ Orizzont 2020].

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Skont id-Deċiżjoni (UE) Nru [...]/2013 
tal-Kunsill tal- [...] 2013 li tistabbilixxi l-
Programm Speċifiku li jimplimenta 
Orizzont 2020 (2014-2020)7 għandu
jingħata iktar appoġġ għal Impriżi 
Konġunti stabbiliti skont id-Deċiżjoni Nru 
1982/2006/KE bil-kundizzjonijiet
speċifikati fid-Deċiżjoni (UE) Nru 

(5) Skont Orizzont 2020 – il-Programm 
Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 
2014-2020 ('Orizzont 2020'), stabbilit bir-
Regolament (UE) Nru .../2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill6a ud-
Deċiżjoni (UE) Nru [...]/2013 tal-Kunsill 
tal-[...] 2013 li tistabbilixxi l-Programm 
Speċifiku li jimplimenta Orizzont 2020 
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[...]/2013. Il-prijorità tat-Tmexxija 
Industrijali timmira żewġ linji ta’ attività 
speċifiċi taħt it-Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u l-Komunikazzjoni: 
"mikro- u nanoelettronika", u 
"ġenerazzjoni ġdida ta' komponenti u 
sistemi, inġinjerija ta' komponenti u sistemi 
inkorporati avanzati u intelliġenti". Is-
sistemi ta' informatika inkorporati 
(ARTEMIS) u n-nanoelettronika (ENIAC) 
għandhom jiġu kkombinati f'inizjattiva 
waħda.

(2014-2020)7 jista' jingħata iktar appoġġ 
għal Impriżi Konġunti stabbiliti skont 
Orizzont 2020 u skont il-kundizzjonijiet
speċifikati f'dak ir-Regolament u fid-
Deċiżjoni (UE) Nru [...]/2013. Il-prijorità 
tat-Tmexxija Industrijali timmira żewġ linji 
ta’ attività speċifiċi taħt it-Teknoloġiji tal-
Informazzjoni u l-Komunikazzjoni: 
"mikro- u nanoelettronika", u 
"ġenerazzjoni ġdida ta' komponenti u 
sistemi, inġinjerija ta' komponenti u sistemi 
inkorporati avanzati u intelliġenti". Is-
sistemi ta' informatika inkorporati 
(ARTEMIS) u n-nanoelettronika (ENIAC) 
għandhom jiġu kkombinati f'inizjattiva 
waħda.

__________________ __________________
6a Regolament (UE) Nru .../2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi Orizzont 2020 – il-Programm 
Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 
(2014-2020) u li jirrevoka d-Deċiżjoni 
Nru 1982/2006/KE, (ĠU L ...).

7 ĠU [PQ Orizzont 2020]. 7 ĠU [PQ Orizzont 2020].

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) L-appoġġ kontinwu għan-
nanoelettronika u l-programmi ta’ riċerka 
tas-sistemi inkorporati tal-kompjuter 
għandu jibni fuq l-esperjenza miksuba 
mill-operazzjonijiet tal-Impriżi Konġunti 
ENIAC u ARTEMIS inklużi r-riżultati tal-
evalwazzjonijiet interim tagħhom, ir-
rakkomandazzjonijiet tal-partijiet 
interessati u l-bżonn li tinkiseb 
koordinazzjoni effettiva u sinerġija tar-

(13) L-appoġġ kontinwu għan-
nanoelettronika u l-programmi ta’ riċerka 
tas-sistemi inkorporati tal-kompjuter 
għandu jibni fuq l-esperjenza miksuba 
mill-operazzjonijiet tal-Impriżi Konġunti 
ENIAC u ARTEMIS inklużi r-riżultati tal-
evalwazzjonijiet interim tagħhom, ir-
rakkomandazzjonijiet tal-partijiet 
interessati, il-bżonn li tinkiseb 
koordinazzjoni effettiva u sinerġija tar-
riżorsi, u ż-żamma tal-awtonomija 
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riżorsi. meħtieġa biex ikun żgurat il-bilanċ xieraq 
tas-setgħa tad-deċiżjonijiet fil-governanza 
tripartitika li tinvolvi s-settur privat, l-
Istati Membri ECSEL u l-Unjoni.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Hemm interazzjoni dejjem tiżdied 
bejn il-partijiet interessati tal-Pjattaformi 
tat-Teknoloġija Ewropej ARTEMIS, 
ENIAC u EPoSS (the European 
Technology Platform on Smart Systems 
Integration) kif jidher fid-dettall fl-Aġenda 
ta' Livell Għoli tar-Riċerka Strateġika u l-
Innovazzjoni tal-Industriji tal-Komponenti 
u s-Sistemi ICT rilaxxata fl-2012. Biex 
jinżammu dawn is-sinerġiji, li ġejjin minn 
dawn l-interazzjonijiet, u jinbena fuqhom, 
jeħtieġ li titwaqqaf Impriża Konġunta 
(minn hawn 'il quddiem "Impriża
Konġunta ECSEL") li tkopri l-komponenti 
u s-sistemi elettroniċi inklużi l-attivitajiet 
preċedenti tal-Impriżi Konġunti ENIAC u 
ARTEMIS u bl-użu ta' struttura u regoli 
aktar adattati sabiex titjieb l-effiċjenza u 
tkun żgurata s-semplifikazzjoni.  Għal dan 
l-għan, l-Impriża Konġunta ECSEL 
għandha tadotta regoli finanzjarji speċifiċi 
għall-ħtiġijiet tagħha skont l-Artikolu 209
tar-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-Unjoni12.

(14) Hemm interazzjoni dejjem tiżdied 
bejn il-partijiet interessati tal-Pjattaformi 
tat-Teknoloġija Ewropej ARTEMIS, 
ENIAC u EPoSS (the European 
Technology Platform on Smart Systems 
Integration) kif jidher fid-dettall fl-Aġenda 
ta' Livell Għoli tar-Riċerka Strateġika u l-
Innovazzjoni tal-Industriji tal-Komponenti 
u s-Sistemi ICT rilaxxata fl-2012. Biex 
jinżammu dawn is-sinerġiji, li ġejjin minn 
dawn l-interazzjonijiet, u jinbena fuqhom, 
jeħtieġ li titwaqqaf Impriża Konġunta 
(minn hawn 'il quddiem "Impriża 
Konġunta ECSEL") li tkopri l-komponenti 
u s-sistemi elettroniċi inklużi l-attivitajiet 
preċedenti tal-Impriżi Konġunti ENIAC u 
ARTEMIS u bl-użu ta' struttura u regoli 
aktar adattati sabiex titjieb l-effiċjenza u 
tkun żgurata s-semplifikazzjoni. Għal dan 
l-għan, l-Impriża Konġunta ECSEL 
għandha tadotta regoli finanzjarji speċifiċi 
għall-ħtiġijiet tagħha skont l-Artikolu 208
tar-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-Unjoni12.

__________________ __________________
12 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1. 12 ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Minbarra l-evalwazzjoni interim tal-
Impriża Konġunta ECSEL u l-
evalwazzjoni msemmija fl-Artikolu 32 ta' 
Orizzont 2020, l-Inizjattivi Teknoloġiċi 
Konġunti, bħala strument ta' 
finanzjament ta' Orizzont 2020, 
għandhom ikunu soġġetti għal 
valutazzjoni interim bir-reqqa, li għandha 
tinkludi, inter alia, analiżi ta' kemm huma 
miftuħa, trasparenti u effiċjenti.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Bi qbil mal-Artikolu 287(1) tat-
Trattat, l-istrument kostitwenti ta' korpi, 
uffiċċji jew aġenziji stabbilit mill-Unjoni 
jista' jipprekludi l-eżami tal-kontijiet tad-
dħul u l-infiq kollu ta' dawn il-korpi, 
uffiċċji jew aġenzjiji mill-Qorti tal-
Awdituri. Skont l-Artikolu 60(5) tar-
Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012, il-kontijiet tal-korpi skont 
l-Artikolu 209 ta' dak ir-Regolament iridu 
jiġu eżaminati minn korp indipendenti ta' 
verifika li għandu jagħti opinjoni inter 
alia dwar l-affidabilità tal-kontijiet u l-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
sottostanti. L-evitar tad-duplikazzjoni tal-
eżaminazzjoni tal-kontijiet jiġġustifika li l-
kontijiet tal-Impriża Konġunta ECSEL 

(26) L-Impriża Konġunta ECSEL 
għandha tkun korp stabbilit mill-Unjoni u 
l-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-
baġit tiegħu għandha tingħata mill-
Parlament Ewropew, fuq ir-
rakkomandazzjoni tal-Kunsill.
Madankollu, għandhom jitqiesu l-
ispeċifiċitajiet li jirriżultaw min-natura 
tal-Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti (JTIs) 
bħala sħubijiet pubbliċi-privati u b'mod 
partikolari mill-kontribuzzjoni tas-settur 
privat għall-baġit.
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ma għandhomx ikunu suġġetti għal 
eżaminazzjoni mill-Qorti tal-Awdituri.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Impriża Konġunta ECSEL għandha 
tikkostitwixxi korp fdat bl-
implimentazzjoni ta’ sħubija pubblika-
privata imsemmija fl-Artikolu 209 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012.

3. L-Impriża Konġunta ECSEL għandha 
taġixxi bħala korp imsemmi fl-Artikolu 
208 tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ambitu tal-ħidma għall-Impriża 
Konġunta ECSEL se jibni fuq ir-riżultati 
miksuba mill-Impriżi Konġunti ENIAC u 
ARTEMIS u mill-Pjattaforma Teknoloġika 
Ewropea EPoSS. Hija se trawwem żviluppi 
ġodda u sinerġiji bejn l-oqsma ewlenin li 
ġejjin:

2. L-ambitu tal-ħidma għall-Impriża 
Konġunta ECSEL se jibni fuq ir-riżultati 
miksuba mill-Impriżi Konġunti ENIAC u 
ARTEMIS u mill-Pjattaforma Teknoloġika 
Ewropea EPoSS. Hija se trawwem żviluppi 
ġodda u sinerġiji bejn l-oqsma ewlenin li 
ġejjin, b'mod ekwu:

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inklużi l-approprjazzjonijiet EFTA, lill-
Impriża Konġunta ECSEL biex tkopri l-
ispejjeż amministrattivi u l-ispejjeż 
operattivi għandha tkun ta' EUR 
1 215 255 000. Il-kontribuzzjoni għandha 
titħallas mill-approprjazzjonijiet fil-baġit 
ġenerali tal-Unjoni allokati lill-Programm 
Speċifiku li jimplimenta l-Orizzont 2020 
(2014-2020). L-implimentazzjoni tal-baġit 
fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
għandha tiġi fdata lill-Impriża Konġunta 
ECSEL li taġixxi bħala korp imsemmi fl-
Artikolu 209 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 skont l-
Artikoli 58(1)(c)(iv), 60 u 61 ta' dan ir-
Regolament.

1. Il-kontribuzzjoni massima tal-Unjoni, 
inklużi l-approprjazzjonijiet EFTA, lill-
Impriża Konġunta ECSEL biex tkopri l-
ispejjeż amministrattivi u l-ispejjeż 
operattivi għandha tkun ta' 
EUR 1 215 255 000. Il-kontribuzzjoni 
għandha titħallas mill-approprjazzjonijiet 
fil-baġit ġenerali tal-Unjoni allokati lill-
Programm Speċifiku li jimplimenta l-
Orizzont 2020 (2014-2020). L-
implimentazzjoni tal-baġit fir-rigward tal-
kontribuzzjoni tal-Unjoni għandha tiġi 
fdata lill-Impriża Konġunta ECSEL li 
taġixxi bħala korp imsemmi fl-
Artikolu 208 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 skont l-
Artikoli 58(1)(c)(iv), 60 u 61 ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni għandha tkun soġġetta għal li ġej:
(a) provi mill-Impriża Konġunta ECSEL 
li l-pjan ta' ħidma pluriennali tagħha u l-
azzjonijiet li tiffinanzja jikkorrispondu 
għall-prijoritajiet ta' riċerka stabbiliti fil-
Programm Qafas Orizzont 2020;
(b) provi mill-Impriża Konġunta ECSEL 
li l-Prinċipji Ġenerali li jirregolaw il-
Programm Qafas Orizzont 2020 huma 
rispettati;
(c) provi mill-Impriża Konġunta ECSEL li 
l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19 
tal-Programm Qafas Orizzont 2020 huma 
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ssodisfati.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ECSEL għandhom 
jagħmlu kontribuzzjoni finanzjarja għall-
ispejjeż operattivi tal-Impriża Konġunta 
ECSEL ta' mill-inqas EUR 1 200 000 000 
tul il-perjodu ddefinit fl-Artikolu 1.

1. L-Istati Membri ECSEL għandhom 
jagħmlu kontribuzzjoni finanzjarja minima
għall-ispejjeż operattivi tal-Impriża 
Konġunta ECSEL fi proporzjon mal-
kontribuzzjoni tal-Unjoni ta'
EUR 1 200 000 000 tul il-perjodu ddefinit 
fl-Artikolu 1.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-membri privati għandhom jagħmlu 
mod jew jirranġaw biex l-entitajiet 
kostitwenti tagħhom jagħmlu 
kontribuzzjonijiet lill-Impriża Konġunta 
ECSEL ta’ mill-inqas EUR 1 700 000 000 
matul il-perjodu definit fl-Artikolu 1.

2. Il-membri privati għandhom 
jikkontribwixxu għall-istabbiliment u l-
implimentazzjoni tal-Impriża Konġunta 
ECSEL u jistennew li u jirranġaw biex l-
entitajiet kostitwenti tagħhom jagħmlu 
kontribuzzjonijiet lill-Impriża Konġunta 
ECSEL ta’ mill-inqas EUR 1 700 000 000 
matul il-perjodu definit fl-Artikolu 1.

Or. en



PR\1010878MT.doc 13/21 PE523.014v02-00

MT

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Membri tal-Impriża Konġunta ECSEL 
minbarra l-Unjoni għandhom jirrappurtaw 
kull sena sal-31 ta’ Jannar lill-Bord tat-
Tmexxija fuq il-valur tal-kontribuzzjonijiet 
li hemm referenza għalihom fil-paragrafi 1 
u 2 li saru f’kull sena finanzjarja 
preċedenti.

4. Il-Membri tal-Impriża Konġunta ECSEL 
minbarra l-Unjoni għandhom jirrappurtaw 
kull sena sal-31 ta’ Mejju lill-Bord tat-
Tmexxija fuq il-valur tal-kontribuzzjonijiet 
li hemm referenza għalihom fil-paragrafi 1 
u 2 li saru f’kull sena finanzjarja 
preċedenti.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Impriża Konġunta ECSEL għandha 
tadotta r-regoli finanzjarji speċifiċi tagħha 
skont l-Artikolu 209 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 u r-Regolament 
(UE) Nru ...[Regolament delegat dwar ir-
Regolament Finanzjarju mudell għall-
PPPs].

L-Impriża Konġunta ECSEL għandha 
tadotta r-regoli finanzjarji speċifiċi tagħha 
skont l-Artikolu 208 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 u r-Regolament 
(UE) Nru ...[Regolament delegat dwar ir-
Regolament Finanzjarju mudell għall-
Aġenziji].

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sal-31 ta' Diċembru 2017 il-
Kummissjoni għandha twettaq ukoll 
evalwazzjoni tar-relazzjoni bejn il-kriterji 
ta' eliġibbiltà nazzjonali u l-kriterji ta' 
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eliġibbiltà stabbiliti fir-Regolament (UE) 
Nru ... [Regoli għal parteċipazzjoni u 
disseminazjzoni f'Orizzont 2020]. Dik l-
evalwazzjoni għandha tivvaluta b'mod 
partikolari l-effett li d-differenzi fost id-
diversi kriterji ta' eliġibbiltà nazzjonali, 
kif ukoll id-differenzi bejn dawk il-kriterji 
ta' eliġibbiltà nazzjonali u l-kriterji a' 
eliġibbiltà ta' Orizzont 2020, għandhom 
fuq il-livell ta' parteċipazzjoni. L-
evalwazzjoni għandha tagħti attenzjoni 
partikolari lill-impatt fuq l-aċċessibbiltà 
ta' entitajiet minn Stati Membri tal-
Unjoni li mhumiex membri tal-Impriża 
Konġunta ESCEL għal finanzjament taħt 
l-Impriża Konġunta ECSEL. Il-
Kummissjoni għandha tikkomunika l-
konklużjonijiet ta' dik l-evalwazzjoni, 
flimkien mal-osservazzjonijiet tagħha, lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-
30 ta' Ġunju 2018.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ir-rilaxx tal-implimentazzjoni tal-baġit 
fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
lill-Intrapriża Konġunta ECSEL għandu 
jkun parti mir-rilaxx mogħti mill-
Parlament Ewropew, fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, lill-
Kummissjoni skont il-proċedura stipulata 
fl-Artikolu 319 tat-Trattat.

1. Il-kwittanza tal-implimentazzjoni tal-
baġit fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-
Unjoni lill-Intrapriża Konġunta ECSEL 
għandha tkun konformi mal-kwittanza 
tal-korpi msemmija fl-Artikolu 108 tar-
Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Or. en
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Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Impriża Konġunta ECSEL għandha 
tikkoopera b'mod sħiħ mal-istituzzjonijiet 
involuti fil-proċedura ta’ rilaxx u tipprovdi 
kwalunkwe informazzjoni addizzjonali 
neċessarja. F'dan il-kuntest, hija tista' 
titlob li tkun irrappreżentata fil-laqgħat 
mal-istituzzjonijiet jew korpi rilevanti u li 
tgħin lill-uffiċjal tal-Kummissjoni li 
jawtorizza b'delega.

2. L-Impriża Konġunta ECSEL għandha 
tikkoopera b'mod sħiħ mal-istituzzjonijiet 
involuti fil-proċedura ta’ kwittanza u 
tipprovdi, kif xieraq, kwalunkwe 
informazzjoni addizzjonali neċessarja.

Or. en

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex titqies kwalunkwe ħtieġa 
operattiva speċifika tal-Impriża Konġunta 
stabbilita b'dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni tista' titlob derogi limitati 
mir-Regolament (UE) Nru .../2013 
[Orizzont 2020] u d-Deċiżjoni (UE) 
Nru .../20137 sakemm dawk id-derogi 
jkunu ftit kemm jista' jkun, sabiex tkun 
żgurata konformità sħiħa mal-għanijiet u 
l-implimentazzjoni ta' Orizzont 2020. 
Għal dik ir-raġuni, is-setgħa tal-adozzjoni 
tal-atti skont l-Artikolu 290 tat-TFUE 
tista' tiġi delegata lill-Kummissjoni. 
B'konformità mal-Artikolu 50 tar-
Regolament (UE) Nru .../2013 [Regoli 
H2020], id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 1(3) ta' dak ir-Regolament tista' 
tiġi revokata f'kull ħin mill-Paralament 
Ewropew jew mill-Kunsill.
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________________
7 ĠU [PQ Orizzont 2020].

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Anness – parti 16 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispejjeż amministrattivi tal-Impriża
Konġunta ECSEL ma għandhomx jaqbżu 
EUR 39 420 000 u għandhom jiġu koperti 
permezz tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
msemmija fl-Artikolu 3(1) għall-
kontribuzzjoni tal-Unjoni sa 
EUR 15 255 000, fl-Artikolu 4(2) għall-
kontribuzzjoni mill-membri privati sa 
EUR 19 710 000 u fl-Artikolu 19(2) biex 
jitlestew l-azzjonijiet imnedija taħt ir-
Regolamenti 72/2008 u 74/2008. Jekk parti 
mill-kontribuzzjoni għall-ispejjeż 
amministrattivi ma tintużax, tista’ ssir 
disponibbli biex tkopri l-ispejjeż operattivi 
tal-Impriża Konġunta ECSEL.

2. L-ispejjeż amministrattivi tal-Impriża 
Konġunta ECSEL ma għandhomx jaqbżu 
EUR 40 945 500 u għandhom jiġu koperti 
permezz tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji 
msemmija fl-Artikolu 3(1) għall-
kontribuzzjoni tal-Unjoni sa 
EUR 15 920 440, fl-Artikolu 4(2) għall-
kontribuzzjoni mill-membri privati sa 
EUR 20 570 060 u fl-Artikolu 19(2) biex 
jitlestew l-azzjonijiet imnedija taħt ir-
Regolamenti 72/2008 u 74/2008, 
EUR 4 455 000. Jekk parti mill-
kontribuzzjoni għall-ispejjeż 
amministrattivi ma tintużax, tista’ ssir 
disponibbli biex tkopri l-ispejjeż operattivi 
tal-Impriża Konġunta ECSEL. Jekk il-
kontribuzzjoni għall-ispejjeż 
amministrattivi titqies insuffiċjenti, id-
Direttur Eżekuttiv jista' jlaqqa' lill-Bord 
tat-Tmexxija biex isir aġġustament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ammont attwali riżervat għall-amministrazzjoni tal-ECSEL huwa baxx meta mqabbel mal-
ħtiġijiet amministrattivi ta' Impriżi Konġunti oħra, inklużi l-Impriżi Konġunti preċedenti 
ARTEMIS u ENIAC. Din l-emenda żżid il-baġit amministrattiv tal-ECSEL b'10 %, li wara l-
konsultazzjoni dovuta, ir-Rapporteur jaħseb li huwa eqreb il-ħtiġijiet reali tal-ECSEL. L-
Impriża Konġunta l-ġdida, madankollu, se tikkombina żewġ Impriżi Konġunti preċedenti u 
huwa diffiċli li jiġu previsti l-ħtiġijiet reali – għaldaqstant id-Direttur għandu jkollu r-
responsabbiltà li jsiru aġġustamenti addizzjonali.
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Anness – parti 16 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Jekk xi membru tal-Impriża Konġunta 
ECSEL jonqos mill-impenji tiegħu fir-
rigward tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
miftehma, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jieħu nota ta' dan bil-miktub u jistabbilixxi 
perjodu raġonevoli li fih għandu jiġi 
rrimedjat tali nuqqas. Jekk dan in-nuqqas 
ma jiġix irrimedjat f’dan il-perjodu, id-
Direttur Eżekuttiv għandu jlaqqa' lill-Bord 
tat-Tmexxija biex jiddeċiedi jekk 
għandhiex tiġi rrevokata s-sħubija tal-
membru li qed jonqos jew jekk xi miżuri 
oħra għandhomx jittieħdu sakemm 
jintlaħqu l-obbligi.

5. Jekk xi membru tal-Impriża Konġunta 
ECSEL jonqos mill-impenji tiegħu fir-
rigward tal-kontribuzzjoni finanzjarja 
miftehma, id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jieħu nota ta' dan bil-miktub u jistabbilixxi 
perjodu raġonevoli li fih għandu jiġi 
rrimedjat tali nuqqas. Jekk dan in-nuqqas 
ma jiġix irrimedjat f’dan il-perjodu, id-
Direttur Eżekuttiv għandu jipproponi li l-
Bord tat-Tmexxija jistieden lill-
Kummissjoni tieħu l-azzjoni meħtieġa 
b'konformità mal-Artikolu 323 tat-Trattat 
biex dik il-kontribuzzjoni tiġi rkuprata.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Anness – parti 18 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Impriża Konġunta ECSEL għandha 
tappoġġa azzjonijiet indiretti permezz ta’ 
sejħiet miftuħa u kompetittivi għal 
proposti, u l-allokazzjoni tal-finanzjament 
pubbliku fil-limiti tal-baġits disponibbli. 
Kull appoġġ pubbliku taħt din l-inzjattiva 
huwa mingħajr ħsara għar-regoli 
proċedurali u l-għajnuna materjali tal-Istat.

1. L-Impriża Konġunta ECSEL għandha 
tappoġġa azzjonijiet indiretti permezz ta’ 
sejħiet miftuħa u kompetittivi għal proposti 
strettament b'konformità mar-Regolament 
(UE) Nru .../2013 [Orizzont 2020] u mar-
Regolament (UE) Nru ... [Regoli għal 
parteċipazzjoni u disseminazzjoni 
f'Orizzont 2020], u l-allokazzjoni tal-
finanzjament pubbliku fil-limiti tal-baġits 
disponibbli. Kull appoġġ pubbliku taħt din 
l-inzjattiva huwa mingħajr ħsara għar-
regoli proċedurali u l-għajnuna materjali 
tal-Istat.

Or. en
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Anness – parti 18 – punt 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-kriterji speċifiċi tal-eliġibilità għal-
finanzjament mill-Istati Membri tal-
ECSEL jistgħu jiġu determinati mill-
awtoritajiet nazzjonali rilevanti ta’ 
finanzjament tagħhom u għandhom jiġu 
inklużi fil-pjan ta’ ħidma.

Il-kriterji speċifiċi tal-eliġibilità għal-
finanzjament mill-Istati Membri tal-
ECSEL jistgħu jiġu determinati mill-
awtoritajiet nazzjonali rilevanti ta’ 
finanzjament tagħhom u għandhom jiġu 
inklużi fil-pjan ta’ ħidma. Madankollu, il-
finanzjament mill-Unjoni m'għandux 
ikun limitat għal parteċipanti mill-Istati 
Membri ECSEL, u għandhom jiġu 
stabbiliti dispożizzjonijiet fil-pjan ta' 
ħidma biex ikun żgurat li talbiet għal 
azzjoni taħt l-Impriża Konġunta ECSEL 
ikunu de facto miftuħa wkoll għal 
entitajiet mill-Istati Membri tal-Unjoni li 
mhumiex membri tal-Impriża Konġunta 
ECSEL.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal regolament
Anness – parti 22 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. l-Impriża Konġunta ECSEL għandha 
tirrappurta kull sena lill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 60(5) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012.

imħassar

Or. en
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Anness – parti 22 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta 
ECSEL għandhom jiġu eżaminati minn 
korp indipendenti ta’ verifika kif stabbilit 
fl-Artikolu 60(5) tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012.

imħassar

 Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta ECSEL 
m’għandhomx ikunu suġġetti għal 
eżaminazzjoni mill-Qorti tal-Awdituri.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-Rapporteur tal-fehma li Orizzont 2020 għandu possibbiltà tajba li jibni fuq is-suċċess tas-
Seba' Programm Qafas u li jappoġġa aktar ir-riċerka Ewropea billi jiġu investiti flus pubbliċi 
u jiġi mmobilizzat l-investiment privat b'mod li jħaffef l-iżvilupp ta' Żona Ewropea tar-
Riċerka vera. Ir-riċerka tixpruna l-innovazzjoni fl-oqsma kollha tal-ħajja u konsegwentement 
issejjes diversi politiki orizzontali tal-Unjoni. L-investiment tajjeb jipprovdi impetu ulterjuri 
biex jintlaħqu l-għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020, filwaqt li l-ekonomija tal-UE ssir waħda 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiva.

Billi l-ICT hija teknoloġija abilitanti essenzjali li tiffaċilita l-innovazzjoni f'setturi industrijali 
oħra, l-Impriża Konġunta ECSEL se jkollha rwol kruċjali x'tiżvolġi fl-ilħuq tal-miri 
identifikati fil-pilastru "Tmexxija fit-Teknoloġiji Abilitanti u Industrijali" ta' Orizzont 2020. 
L-għanijiet tagħha se jkunu li ssaħħaħ il-kompetittività industrijali f'teknoloġiji ewlenin bħall-
mikroelettronika u n-nanoelettronika, u komponenti u sistemi inkorporati intelliġenti, li kollha 
kemm huma huma oqsma prijoritarji fit-tema tal-ICT f'Orizzont 2020.

Ir-Rapporteur hija konxja mill-fatt li l-Impriżi Konġunti huma għodda importanti fl-
implimentazzjoni ta' Orizzont 2020 billi jlaqqgħu flimkien is-setturi pubbliċi u dawk privati fi 
sħubijiet immirati li jimmassimizzaw l-effett ta' lieva tal-flus pubbliċi u jiffaċilitaw l-iżvilupp 
ta' ideat fi prodotti konkreti. Madankollu, ir-Rapporteur tħoss li biex l-Impriżi Konġunti 
jaħdmu sew, għandu jinstab il-bilanċ it-tajjeb bejn il-libertà tal-Impriża Konġunta li topera 
b'mod awtonomu u l-konformità mal-miri u l-prinċipji ta' Orizzont 2020. F'dan ir-rigward, 
dan ir-Regolament huwa ta' importanza partikolari billi se jistabbilixxi l-qafas għall-operat 
tal-Impriża Konġunta għas-seba' snin li ġejjin. F'dan il-kuntest ir-Rapporteur tifhem il-ħtieġa 
tal-Kummissjoni li titlob ċerti derogi mir-regoli ta' parteċipazzjoni u disseminazzjoni ta' 
Orizzont 2020, u taqbel ma' dawn id-derogi sakemm jinżammu f'livell minimu assolut. Ir-
Rapporteur tal-fehma li din l-awtonomija għandha tkun żgurata wkoll permezz ta' proċedura 
ta' kwittanza diretta, filwaqt li l-Parlament jingħata l-possibbiltà jiskrutinizza l-ħidma tal-
Impriża Konġunta direttament u filwaqt li l-Impriża Konġunta tingħata aktar libertà biex 
tamministra l-ħidma tagħha. 

Ir-Rapporteur konxja wkoll mill-uniċità tal-Impriża Konġunta ECSEL minħabba li diversi 
Stati Membri tal-Unjoni se jkunu parti wkoll mill-Impriża Konġunta fil-kapaċità tagħhom 
bħala Stati Membri ECSEL. Dan għandu l-vantaġġ li jimmobilizza l-fondi nazzjonali u tal-
Unjoni iżda se jżid l-isfida tal-koordinazzjoni tad-diversi awtoritajiet nazzjonali ta' 
finanzjament u l-kriterji tagħhom għal eliġibbiltà mal-kriterji u l-finanzjament tal-Unjoni. 
Għalhekk, ir-Rapporteur tittama li l-Istati Membri ECSEL jużaw il-possibbiltà li jagħtu r-
responsabbiltà lill-Impriża Konġunta tal-implimentazzjoni tal-kontribuzzjonijiet tagħhom, 
sabiex is-sejħiet għal proposti jimxu kemm jista' jkun bla xkiel, u jixtieq li l-Kummissjoni 
tevalwa l-impatt li d-differenzi bejn ir-regoli nazzjonali u tal-Unjoni jista' jkollhom fuq il-
parteċipazzjoni fl-ECSEL. Ir-Rapporteur tittama wkoll li dan jimminimizza wkoll ir-riskju li 
entitajiet minn pajjiżi li huma Stati Membri ECSEL ikollhom vantaġġ indirett għad-detriment 
ta' oħrajn, billi dan imur kontra l-ispirtu ta' Orizzont 2020 u l-mod li bih jaħdem il-
finanzjament tal-UE.
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