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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 taʼ kull emenda jidentifikaw il-parti tat-
test ikkonċernata fl-abbozz taʼ att inkwistjoni. Meta emenda tirrigwarda att 
eżistenti, li l-abbozz taʼ att ikollu l-ħsieb li jemenda, l-intestatura jkun fiha 
wkoll it-tielet u r-rabaʼ linji li jidentifikaw rispettivament l-att eżistenti u d-
dispożizzjoni kkonċernata fʼdak l-att.

Emendi tal-Parlament li jieħdu l-forma taʼ test konsolidat

Il-partijiet tat-test il-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 taʼ 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 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta 
Shift2Rail
(COM(2013)0922 – C7-xxxx/2013 – 2013/0445(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2013)0922),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 187 u 188 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7-xxx/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-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Baġits u tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u tal-
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali (A7-0000/2014),

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

2. Jistieden lill-Kummissjoni timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-
Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 106a 
tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika;

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

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

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- … 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – il-
Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni għall-perjodu 2014-2020 

(3) Ir-Regolament (UE) Nru …/2013 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- … 
2013 li jistabbilixxi Orizzont 2020 – il-
Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni għall-perjodu 2014-2020 



PE528.040v02-00 6/22 PR\1017686MT.doc

MT

(“Programm ta’ Qafas Orizzont 2020”)20

għandu l-għan li jkollu impatt ikbar fuq ir-
riċerka u l-innovazzjoni billi jikkombina l-
Programm ta’ Qafas Orizzont 2020 u l-
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 
u jgħinu biex jingħelbu l-isfidi soċjetali. L-
involviment tal-Unjoni f’dawn is-sħubijiet 
jistgħu jieħdu l-forma ta’ kontribuzzjonijiet 
finanzjarji għal impriżi konġunti stabbiliti 
abbażi tal-Artikolu 187 tat-Trattat.

(“Programm ta’ Qafas Orizzont 2020”)20

għandu l-għan li jkollu impatt ikbar fuq ir-
riċerka u l-innovazzjoni billi jikkombina l-
Programm ta’ Qafas Orizzont 2020 u l-
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, 
jingranaw l-investiment privat u jgħinu 
biex jingħelbu l-isfidi soċjetali. Dawn is-
sħubijiet għandhom ikunu bbażati fuq 
impenn fit-tul, inkluża kontribuzzjoni 
bbilanċjata mill-imsieħba kollha, ikunu 
responsabbli għall-kisba tal-miri tagħhom 
u jkunu allinjati mal-għanijiet strateġiċi 
tal-Unjoni dwar ir-riċerka, l-iżvilupp u l-
innovazzjoni. Il-governanza u l-
funzjonament ta’ dawk is-sħubiji 
għandhom ikunu miftuħa, trasparenti, 
effikaċi u effiċjenti u jagħtu l-opportunità 
li tipparteċipa medda wiesgħa ta’ partijiet 
interessati attivi fl-oqsma speċifiċi 
tagħhom. L-involviment tal-Unjoni f’dawn 
is-sħubijiet jista’ jieħu l-forma ta’ 
kontribuzzjonijiet finanzjarji għal impriżi 
konġunti stabbiliti abbażi tal-Artikolu 187 
tat-Trattat.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tenfasizza l-prinċipji importanti li ġew maqbula matul in-negozjati ta’ 
Orizzont 2020 dwar JTIs u l-kisbiet li għandhom jilħqu. F’konformità mal-Premessa 40 tal-
programm Qafas.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-membri fundaturi tal-Impriża 
Konġunta S2R għandhom ikunu l-Unjoni, 
rappreżentata mill-Kummissjoni, u l-
membri fundaturi għajr l-Unjoni, elenkati 
fl-Anness II, sakemm dawn jaċċettaw l-
istatuti stabbiliti fl-Anness I għal dan ir-
Regolament. Dawn il-Membri fundaturi 
għajr l-Unjoni huma entitajiet ġuridiċi 
waħdanin finanzjarjament b’saħħithom li 
jkollhom il-kapaċitajiet finanzjarji u li 
jkunu esprimew il-qbil tagħhom, bil-
miktub, wara konsultazzjonijiet intensi 
mal-partijiet konċernati, li jagħmlu 
kontribuzzjonijiet finanzjarji kbar biex 
isegwu l-attivitajiet ta’ riċerka fil-qasam 
tal-Impriża Konġunta S2R, fi ħdan 
struttura adattata sew għan-natura ta’ 
sħubija bejn il-pubbliku u l-privat.

(9) Il-membri fundaturi tal-Impriża 
Konġunta S2R għandhom ikunu l-Unjoni, 
rappreżentata mill-Kummissjoni, u l-
membri fundaturi għajr l-Unjoni, elenkati 
fl-Anness II, sakemm dawn jaċċettaw l-
istatuti stabbiliti fl-Anness I għal dan ir-
Regolament. Dawn il-Membri fundaturi 
għajr l-Unjoni huma entitajiet ġuridiċi 
waħdanin finanzjarjament b’saħħithom li 
jkollhom il-kapaċitajiet finanzjarji u
jesprimu l-qbil tagħhom, bil-miktub, qabel 
l-adozzjoni tar-regolament preżenti, li 
jagħmlu kontribuzzjonijiet finanzjarji kbar 
biex isegwu l-attivitajiet ta’ riċerka fil-
qasam tal-Impriża Konġunta S2R, fi ħdan 
struttura adattata sew għan-natura ta’ 
sħubija bejn il-pubbliku u l-privat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Membri elenkati fl-Anness II diġà taw impenji formali, iżda ma jeskludix kandidati oħra biex 
ifittxu jissieħbu qabel l-adozzjoni tar-regolament preżenti. F’konformità mal-vot tal-ITRE 
dwar PPPs oħra.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Sabiex jinkisbu l-għanijiet tagħha, l-
Impriża Konġunta S2R għandha tipprovdi 
appoġġ finanzjarju, prinċipalment fil-
forma ta’ għotjiet lill-membri u permezz 
tal-aktar miżuri xierqa, bħall-akkwist jew 

(12) Sabiex jinkisbu l-għanijiet tagħha u 
biex tiżgura li atturi u finanzjaturi żgħar 
ukoll jibbenefikaw b’mod simili, l-Impriża 
Konġunta S2R għandha tipprovdi l-
kontribuzzjoni tal-UE lill-azzjonijiet bi 
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l-għoti ta’ għotjiet wara sejħiet għal 
proposti.

proċeduri miftuħa u trasparenti
prinċipalment fil-forma ta’ għotjiet lill-
parteċipanti wara sejħiet kompetittivi
miftuħa u trasparenti.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Sabiex jintlaħaq l-għan globali ta’ 
Orizzont 2020 li tinkiseb simplifikazzjoni 
u armonizzazzjoni akbar tax-xenarju tal-
finanzjament għar-riċerka u l-
innovazzjoni Ewropew, Impriżi Konġunti 
għandhom jistabbilixxu mudelli ta’ 
governanza sempliċi u jevitaw ġabriet ta’ 
regoli li huma differenti minn 
Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Mingħajr preġudizzju għall-
evalwazzjoni interim imsemmija fl-
Artikolu 11 u f’konformità mal-
Artikolu 32 tar-Regolament (UE) 
Nru 1291./2013 u bħala parti mill-
Evalwazzjoni Interim Orizzont 2020, 
Impriżi Konġunti, bħala strument 
partikolari ta’ finanzjament ta’ 
Orizzont 2020, għandhom ikunu soġġetti 
għal valutazzjoni interim fid-dettall, li 
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għandha tinkludi, fost l-oħrajn, analiżi 
tal-ftuħ, it-trasparenza u l-effiċjenza 
tagħhom ta’ sħubiji pubbliċi-privati 
abbażi tal-Artikolu 187 tat-TFUE. 

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) 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 Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 għandhom jiġu eżaminati 
minn korp tal-awditu indipendenti li 
għandu jagħti opinjoni, fost l-oħrajn, 
dwar il-kredibbiltà tal-kontijiet u l-legalità 
u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet imniżżlin 
fihom. L-evitar ta’ duplikazzjoni tal-eżami 
tal-kontijiet jiġġustifika li l-kontijiet tal-
Impriża Konġunta S2R ma għandhomx 
ikunu soġġetti għal eżami mill-Qorti tal-
Awdituri.

(21) B’deroga mill-Artikoli 60(7) u 209 
tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012, għandu jingħata rilaxx 
mill-Parlament Ewropew fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill għall-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża 
Konġunta S2R. Għalhekk, ir-rekwiżiti ta’ 
rappurtar stabbiliti fl-Artikolu 60(5) ma 
għandhomx japplikaw għall-
kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-Impriża 
Konġunta S2R iżda għandhom jiġu 
allinjati safejn possibbli għal dawk 
previsti għall-korpi taħt l-Artikolu 208 
tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012. L-awditjar tal-kontijiet u 
tal-legalità u r-regolarità tat-
tranżazzjonijiet sottostanti għandu jsir
mill-Qorti tal-Awdituri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adattament/bidliet neċessarji għar-rilaxx dirett tal-PE.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex tikkoordina u timmaniġġja 
investimenti fir-riċerka u l-innovazzjoni 
tal-Unjoni fis-settur ferrovjarju Ewropew, 
Impriża Komuni fit-tifsira tal-Artikolu 187 
tat-Trattat (l-“Impriża Konġunta 
Shift2Rail” jew l-“Impriża Konġunta 
S2R”) hija b’dan stabbilita sal-
31 ta’ Diċembru 2024. 

1. Sabiex tikkoordina u timmaniġġja 
investimenti fir-riċerka u l-innovazzjoni 
tal-Unjoni fis-settur ferrovjarju Ewropew, 
Impriża Komuni fit-tifsira tal-Artikolu 187 
tat-Trattat (l-“Impriża Konġunta 
Shift2Rail” jew l-“Impriża Konġunta 
S2R”) hija b’dan stabbilita sal-
31 ta’ Diċembru 2024. Madankollu, 
f’konformità mat-tul Orizzont 2020 - il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni (2014-2020), is-sejħiet 
kollha għall-proposti għandhom jitniedu 
sal-31 ta’ Diċembru 2020.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni għall-inizjattiva Shift2Rail 
għandha tkun ta’ EUR 450 miljun, inklużi 
l-kontribuzzjonijiet tal-EFTA, u 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 msemmija fl-
Artikolu 209 ta’ dak ir-Regolament. Dan l-
ammont jinkludi:

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja massima 
tal-Unjoni għall-inizjattiva Shift2Rail 
għandha tkun ta’ EUR 427.5 miljun, 
inklużi kontribuzzjonijiet mill-Istati 
Membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-
Kummerċ Ħieles (EFTA), u titħallas mill-
approprjazzjonijiet fil-baġit ġenerali tal-
Unjoni allokat lill-Programm Speċifiku 
Orizzont 2020 li jimplimenta l-Programm
Qafas Orizzont 2020 u b’mod partikolari 
mill-approprjazzjonijiet allokati għall-
għanijiet speċifiċi fl-isfida intelliġenti, 
ekoloġika u integrata tat-trasport skont id-
dispożizzjonijiet relavanti fl-
Artikolu 58(1)(c)(iv) u l-Artikoli 60 (1 sa 
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4) u 61 tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 għal korpi msemmija fl-
Artikolu 209 ta’ dak ir-Regolament. Dan l-
ammont jinkludi:

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-ftehim ta’ delega msemmi fil-
paragrafu 2 għandu jindirizza l-elementi 
stabbiliti fl-Artikolu 58(3) u l-Artikoli 60 u 
61 tar-Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012 u fl-Artikolu 40 tar-
Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 
Nru 1268/2012, kif ukoll, fost l-oħrajn, 
dawn li ġejjin:

3. Il-ftehim ta’ delega msemmi fil-
paragrafu 2 għandu jindirizza l-elementi 
stabbiliti fl-Artikolu 58(3) u l-
Artikoli 60(1) sa (4) u 61 tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012 u fl-
Artikolu 40 tar-Regolament Delegat tal-
Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 kif 
ukoll, fost l-oħrajn, dawn li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adattament/bidliet neċessarji għar-rilaxx dirett tal-PE.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-arranġamenti rigward il-forniment 
tad-dejta meħtieġa biex tiżgura li l-
Kummissjoni tkun kapaċi tabbozza l-
politika tar-riċerka u l-innovazzjoni tagħha 
u tissodisfa t-tixrid tagħha u l-
obligazzjonijiet ta’ rappurtar;

(d) l-arranġamenti rigward il-forniment 
tad-dejta meħtieġa biex tiżgura li l-
Kummissjoni tkun kapaċi tabbozza l-
politika tar-riċerka u l-innovazzjoni tagħha 
u tissodisfa t-tixrid tagħha u l-
obligazzjonijiet ta’ rappurtar, inkluża 
informazzjoni kompluta dwar il-proposti 
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kollha u l-ftehimiet tal-għotja u l-
imsieħba tagħhom li għandha tiddaħħal 
fil-Portal tal-Parteċipanti ta’ Orizzont 
2020 ibbażat fuq l-internet b’mod f’waqtu;

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Impriża Konġunta S2R 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 il-Mudell tar-Regolament 
Finanzjarju għall-entitajiet imsemmija fl-
Artikolu 209 tar-Regolament Finanzjarju].

Mingħajr preġudzzju għall-Artikolu 12, l-
Impriża Konġunta S2R 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 il-Mudell tar-Regolament 
Finanzjarju għall-entitajiet imsemmija fl-
Artikolu 209 tar-Regolament Finanzjarju]. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adattament/bidliet neċessarji għar-rilaxx dirett tal-PE.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2017, il-
Kummissjoni għandha tagħmel 
evalwazzjoni interim tal-Impriża Konġunta 
S2R. Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-
konklużjonijiet tal-evalwazzjoni, u l-
osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament 

1. Sat-30 ta’ Ġunju 2017, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel evalwazzjoni interim tal-
Impriża Konġunta S2R. Il-Kummissjoni 
għandha tibgħat il-konklużjonijiet tal-
evalwazzjoni, u l-osservazzjonijiet tagħha, 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-
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Ewropew u lill-Kunsill sal-
30 ta’ Ġunju 2018.

31 ta’ Diċembru 2017. Ir-riżultati tal-
evalwazzjoni interim tal-Impriża 
Konġunta S2R għandhom jitqiesu fl-
evalwazzjoni interim ta’ Orizzont 2020.

F’konformità mal-Artikolu 32 tar-
Regolament (UE) Nru 1291./2013 u bħala 
parti mill-Evalwazzjoni Interim 
Orizzont 2020, Impriżi Konġunti, bħala 
strument partikolari ta’ finanzjament ta’ 
Orizzont 2020, għandhom ikunu soġġetti 
għal valutazzjoni interim fid-dettall, li 
għandha tinkludi, fost l-oħrajn, analiżi 
tal-ftuħ, it-trasparenza u l-effiċjenza 
tagħhom ta’ sħubiji pubbliċi-privati 
abbażi tal-Artikolu 187 tat-TFUE. 

Sabiex tirrispondi għal sitwazzjonijiet 
mhux previsti jew żviluppi u ħtiġijiet 
ġodda l-Kummissjoni tista’, wara 
evalwazzjoni interim ta’ Orizzont 2020 kif 
imsemmi fl-Artikolu 32(3) tar-reviżjoni 
tar-Regolament (UE) Nru 1291/2013, fil-
proċedura baġitarja annwali , il-baġit tal-
Impriża Konġunta S2R.

Or. en

Emenda 13

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-Impriża Konġunta S2R għandu jkun
parti mir-rilaxx li jagħti l-Parlament 
Ewropew, skont rakkomandazzjoni tal-
Kunsill, lill-Kummissjoni skont il-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 319 tat-
Trattat.

1. Ir-rilaxx tal-implimentazzjoni tal-baġit 
fir-rigward tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni 
lill-Impriża Konġunta S2R għandu 
jingħata mill-Parlament Ewropew, fuq 
rakkomandazzjoni tal-Kunsill, skont il-
proċedura stabbilita mir-regoli finanzjarji 
tal-Impriża Konġunta S2R.

2. L-Impriża Konġunta S2R għandha 
tikkoopera bis-sħiħ mal-istituzzjonijiet 
involuti fil-proċedura tar-rilaxx, u 
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għandha tipprovdi, kif xieraq, kwalunkwe 
informazzjoni addizzjonali meħtieġa. 
F’dan il-kuntest, l-Impriża Konġunta 
tista’ tintalab li tiġi rrappreżentata waqt 
il-laqgħat mal-istituzzjonijiet jew il-korpi 
rilevanti, u li tgħin lill-uffiċjal awtoritattiv 
tal-Kummissjoni b’delega.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adattament/bidliet neċessarji għar-rilaxx dirett tal-PE.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr preġudizzju għall-klawżola 
19(4) tal-Istatuti stabbiliti fl-Anness I, l-
Impriża Konġunta S2R għandha tagħti lill-
persunal tal-Kummissjoni u persuni oħra 
awtorizzati mill-Impriża Konġunta S2R 
jew il-Kummissjoni, kif ukoll il-Qorti tal-
Awdituri, aċċess għall-postijiet tagħha u 
għall-informazzjoni kollha, inkluża 
informazzjoni f’format elettroniku, kif 
meħtieġ sabiex isiru dawn l-awditi.

1. L-Impriża Konġunta S2R għandha 
tagħti lill-persunal tal-Kummissjoni u 
persuni oħra awtorizzati mill-Impriża 
Konġunta S2R jew il-Kummissjoni, kif 
ukoll il-Qorti tal-Awdituri, aċċess għall-
postijiet tagħha u għall-informazzjoni 
kollha, inkluża informazzjoni f’format 
elettroniku, kif meħtieġ sabiex isiru dawn 
l-awditi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adattament/bidliet neċessarji għar-rilaxx dirett tal-PE.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – Definizzjonijiet – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. “Membru Fundatur minbarra l-Unjoni” 
tirreferi għall-kontributuri elenkati fl-
Anness II, li wettqu b’mod individwali 
għal kontribuzzjoni proprja ta’ mill-inqas 
EUR 30 miljun għat-tul ta’l-Impriża 
Konġunta S2R u aċċettaw l-Istatuti 
preżenti billi ffirmaw ittra ta’
approvazzjoni;

2. “Membru Fundatur minbarra l-Unjoni” 
tirreferi għall-kontributuri, li wettqu b’mod 
individwali għal kontribuzzjoni proprja ta’ 
mill-inqas EUR 30 miljun għat-tul ta’l-
Impriża Konġunta S2R u aċċettaw l-Istatuti 
preżenti billi ffirmaw ittra ta’ 
approvazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-vot tal-ITRE dwar PPPs oħra.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – Definizzjonijiet – paragrafu 3 – subparagrafu a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Ferroviji affidabbli u kosteffiċjenti ta’ 
kapaċità għolja;

(a) Ferroviji affidabbli u kosteffiċjenti ta’ 
kapaċità għolja u b’veloċità għolja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-vot tal-ITRE dwar PPPs oħra.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Anness I – punt 1 – Membri – paragrafu 1 – subparagrafu b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mal-aċċettazzjoni ta’ dawn l-Istatuti 
permezz ta’ ittra ta’ approvazzjoni, il-

(b) mal-aċċettazzjoni ta’ dawn l-Istatuti 
permezz ta’ ittra ta’ approvazzjoni, il-
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Membri Fundaturi tal-Impriża Konġunta 
S2R minbarra l-Unjoni, elenkati fl-
Anness II għal dan ir-Regolament, kif 
ukoll l-Membri Assoċjati li għandhom 
jintgħażlu skont il-klawżola 4. Dawn il-
membri għandhom flimkien jiġu msemmija 
bħala l-membri minbarra l-Unjoni

Membri Fundaturi tal-Impriża Konġunta 
S2R minbarra l-Unjoni, kif ukoll l-Membri 
Assoċjati li għandhom jintgħażlu skont il-
klawżola 4. Dawn il-membri għandhom 
flimkien jiġu msemmija bħala l-membri 
minbarra l-Unjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-vot tal-ITRE dwar PPPs oħra.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Anness I – punt 4 – Bidliet għas-sħubija – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Membri Assoċjati tal-Impriża 
Konġunta S2R għandhom jintgħażlu 
permezz ta’ sejħa miftuħa, mhux 
diskriminatorja u kompetittiva. L-ewwel 
sejħa għall-Membri Assoċjati għandha tiġi 
mnedija fi żmien tliet xhur l-aktar tard 
wara t-twaqqif tal-Impriża Konġunta S2R. 
Kwalunkwe sejħiet addizzjonali 
għandhom jkunu xprunati mill-ħtieġa 
għal kapaċitajiet ewlenin biex 
jimplimentaw il-Pjan Komprensiv S2R. Is-
sejħiet kollha għandhom jiġu ppubblikati 
fuq il-websajt tal-S2R u kkomunikati 
permezz tal-Grupp tal-Istati Rappreżentanti 
u kanali oħra sabiex jiżguraw l-aktat 
parteċipazzjoni wiesgħa possibbli fl-
interess tal-kisba tal-għanijiet tal-Pjan 
Komprensiv S2R. L-Impriża Konġunta 
S2R għandha tinkoraġġixxi l-
parteċipazzjoni tal-SMEs, u ta’ atturi mill-
katina tal-valur tal-ferrovija sħiħa, kif ukoll 
minn barra s-settur ferrovjarju 
tradizzjonali.

2. Il-Membri Assoċjati tal-Impriża 
Konġunta S2R għandhom jintgħażlu 
permezz ta’ sejħa li tkun evalwata b’mod 
indipendenti li hija miftuħa, mhux 
diskriminatorja u kompetittiva. L-ewwel 
sejħa għall-Membri Assoċjati għandha tiġi 
mnedija fi żmien tliet xhur l-aktar tard 
wara t-twaqqif tal-Impriża Konġunta S2R. 
Kwalunkwe sejħa addizzjonali għandha 
tkun xprunata mill-ħtieġa għal kapaċitajiet 
ewlenin biex jimplimentaw il-Pjan Master 
S2R. Is-sejħiet kollha għandhom jiġu 
ppubblikati fuq il-websajt tal-S2R u 
kkomunikati permezz tal-Grupp tal-Istati 
Rappreżentanti u kanali oħra sabiex 
jiżguraw l-aktat parteċipazzjoni wiesgħa 
possibbli fl-interess tal-kisba tal-għanijiet 
tal-Pjan Komprensiv S2R. L-Impriża 
Konġunta S2R għandha tinkoraġġixxi l-
parteċipazzjoni tal-SMEs, u ta’ atturi mill-
katina tal-valur tal-ferrovija sħiħa, kif ukoll 
minn barra s-settur ferrovjarju 
tradizzjonali.



PR\1017686MT.doc 17/22 PE528.040v02-00

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-vot tal-ITRE dwar PPPs oħra.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Anness I – punt 6 – Kompożizzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija – paragrafu 1 –
subparagrafu c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) mill-inqas rappreżentant wieħed mill-
Membri Assoċjati għal kull Programm ta’ 
Innovazzjoni, imsemmi fil-klawżola 1(3). 
Dawn ir-rappreżentanti se jkunu maħtura 
mill-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta S2R, bil-ħsieb li tiġi żgurata 
rappreżentazzjoni bbilanċjata ta’ atturi 
mill-katina tal-valur tal-ferrovija sħiħa, kif 
ukoll minn barra s-settur ferrovjarju 
tradizzjonali.

(c) mill-inqas rappreżentant wieħed mill-
Membri Assoċjati għal kull Programm ta’ 
Innovazzjoni, imsemmi fil-klawżola 1(3). 
Dawn ir-rappreżentanti se jkunu maħtura 
mill-Bord ta’ Tmexxija tal-Impriża 
Konġunta S2R wara konsultazzjoni mal-
Aġenzija Ferrovjarja Ewropea, bil-ħsieb li 
tiġi żgurata rappreżentazzjoni bbilanċjata 
ta’ atturi mill-katina tal-valur tal-ferrovija 
sħiħa, kif ukoll minn barra s-settur 
ferrovjarju tradizzjonali u tiġi żgurata 
rappreżentazzjoni territorjali bbilanċjata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-vot tal-ITRE dwar PPPs oħra.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Anness I – punt 8 – Kompiti tal-Bord ta’ Tmexxija – paragrafu na (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

na (ġdid) tiġi żgurata t-trasparenza tal-
għażla ta’ kwalunkwe ftehim ta’ 
sottokuntrattar li jista’ jiġi stabbilit fil-
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qafas ta’ dan ir-regolament

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-vot tal-ITRE dwar PPPs oħra.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Anness I – pun 11 – Aġenzija Ferrovjarja Ewropea – paragrafu da (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) valutazzjoni tal-għażla proposta ta’ 
Membri Assoċjati għall-bord ta’ tmexxija.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-vot tal-ITRE dwar PPPs oħra.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Anness I – punt 16 – Allokazzjoni tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni – paragrafu 1 –
Definizzjonijiet

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
lill-Impriża Konġunta S2R ddedikata għall-
ispejjeż operattivi msemmija fl-
Artikolu 3(1)(a) u l-kontribuzzjoni 
addizzjonali msemmija fl-Artikolu 3(1)(b) 
għandhom jiġu allokati kif ġej:

1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 
lill-Impriża Konġunta S2R ddedikata għall-
ispejjeż operattivi msemmija fl-
Artikolu 3(1)(a) u l-kontribuzzjoni 
addizzjonali msemmija fl-Artikolu 3(1)(b) 
għandhom jiġu allokati kif ġej:

(a) sa 40% għandhom jiġu allokati lill-
Membri Fundaturi minbarra l-Unjoni u l-
entitajiet affiljati tagħhom.

(a) sa 30 % għandhom jiġu allokati lill-
Membri Fundaturi minbarra l-Unjoni u l-
entitajiet affiljati tagħhom.

(b) sa 30% għandhom jiġu allokati lill- (b) sa 30 % għandhom jiġu allokati lill-
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Membri Assoċjati u l-entitajiet affiljati 
tagħhom.

Membri Assoċjati u l-entitajiet affiljati 
tagħhom.

(c) mill-inqas 30% għandhom jiġu allokati 
permezz ta’ sejħiet kompetittivi għal 
proposti u sejħiet għal offerti.

(c) mill-inqas 40 % għandhom jiġu allokati 
permezz ta’ sejħiet kompetittivi għal 
proposti u sejħiet għal offerti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-vot tal-ITRE dwar PPPs oħra.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Anness I – parti 19 – Operazzjonali u finanzjarju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrapporta 
annwalment lill-Bord Governattiv dwar it-
twettiq tad-dmirijiet tiegħu skont ir-regoli 
Finanzjarji tal-Impriża Konġunta BBI.

1. Id-Direttur Eżekuttiv għandu jirrapporta 
annwalment lill-Bord ta’ Tmexxija dwar it-
twettiq tad-dmirijiet tiegħu skont ir-regoli 
finanzjarji tal-Impriża Konġunta S2R.

2. Sal-15 ta’ Frar ta’ kull sena, id-Direttur 
Eżekuttiv għandu jressaq rapport tal-
attività annwali għall-approvazzjoni tal-
Bord ta’ Tmexxija, li jittratta l-progress li 
tkun għamlet l-Impriża Konġunta tal-IMI2 
fis-sena kalendarja ta’ qabel, b’mod 
partikolari b’rabta mal-pjan ta’ ħidma 
annwali għal dik is-sena. Fost l-oħra dak 
ir-rapport għandu jkun fih informazzjoni 
dwar dawn il-kwistjonijiet:

2. Fi żmien xahrejn mill-għeluq ta’ kull 
sena finanzjarja, id-Direttur Eżekuttiv 
għandu jressaq rapport tal-attività annwali 
għall-approvazzjoni tal-Bord ta’ Tmexxija, 
li jittratta l-progress li tkun għamlet l-
Impriża Konġunta tal-IMI2 fis-sena 
kalendarja ta’ qabel, b’mod partikolari 
b’rabta mal-pjan ta’ ħidma annwali għal 
dik is-sena. Fost l-oħrajn dak ir-rapport 
għandu jkun fih informazzjoni dwar dawn 
il-kwistjonijiet:

(a) riċerka, innovazzjoni u azzjonijiet oħra 
mwettqa u l-ispiża korrispondenti;

(a) riċerka, innovazzjoni u azzjonijiet oħra 
mwettqa u l-ispiża korrispondenti;

(b) l-azzjonijiet ippreżentati, inkluż tqassim 
dettaljat skont it-tip ta’ parteċipant, inkluż 
SMEs, u l-pajjiż;

(b) l-azzjonijiet ippreżentati, inkluż tqassim 
dettaljat skont it-tip ta’ parteċipant, inkluż 
SMEs, u l-pajjiż;

(c) l-azzjonijiet magħżula għall-iffinanzjar 
inkluż analiżi statistika skont it-tip ta’ 
parteċipant, inkluż SMEs, u bil-pajjiż u li 
tindika l-kontribuzzjoni tal-Impriża 

(c) l-azzjonijiet magħżula għall-iffinanzjar 
inkluż analiżi statistika skont it-tip ta’ 
parteċipant, inkluż SMEs, u bil-pajjiż u li 
tindika l-kontribuzzjoni tal-Impriża 
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Konġunta BBI lill-parteċipanti u l-
azzjonijiet individwali.

Konġunta S2R lill-parteċipanti u l-
azzjonijiet individwali.

Meta jkun approvat mill-Bord ta’ 
Tmexxija, ir-rapport ta’ attività annwali 
għandu jkun disponibbli pubblikament.

Meta jkun approvat mill-Bord ta’ 
Tmexxija, ir-rapport ta’ attività annwali 
għandu jkun disponibbli pubblikament.

3. L-Impriża Konġunta BBI għandha 
tirrapporta annwalment lill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 60(5) tar-Regolament 
(UE, Euratom) Nru 966/2012.

3. Sal-1 ta’ Marzu wara kull sena 
finanzjarja, l-uffiċjal tal-kontabilità tal-
Impriża Konġunta S2R għandu jibgħat il-
kontijiet provviżorji lill-Uffiċjal tal-
kontabilità tal-Kummissjoni u lill-Qorti 
tal-Awdituri.

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

Sal-31 ta’ Marzu tas-sena finanzjarja ta’ 
wara, l-Impriża Konġunta S2R għandha 
tibgħat ir-rapport dwar il-ġestjoni 
baġitarja u finanzjarja lill-Parlament 
Ewropew, il-Kunsill u l-Qorti tal-
Awdituri.

Il-kontijiet tal-Impriża Konġunta BBI ma 
għandhomx ikunu soġġetti għal eżami 
mill-Qorti tal-Awdituri.

Kif jirċievi l-osservazzjonijiet tal-Qorti tal-
Awdituri dwar il-kontijiet proviżorji tal-
Impriża Konġunta S2R, skont l-
Artikolu 148 tar-Regolament (UE, 
Euratom) Nru 966/2012 l-uffiċjal tal-
kontabilità għandu jfassal il-kontijiet 
finali tal-Impriża Konġunta, id-Direttur 
Eżekuttiv għandu jibgħathom lill-Bord ta’ 
Tmexxija għal opinjoni.

Il-Bord ta’ Tmexxija għandu jagħti 
opinjoni dwar il-kontijiet finali tal-
Impriża Konġunta S2R.

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat il-
kontijiet finali lill-Parlament Ewropew, 
lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri, flimkien mal-
opinjoni tal-Bord ta’ Tmexxija sal-
1 ta’ Lulju wara kull sena finanzjarja.

Il-kontijiet finali jiġu ppubblikati f’il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea sal-
15 ta’ Novembru tas-sena ta’ wara.

Sat-30 ta’ Settembru, id-Direttur 
Eżekuttiv għandu jibgħat tweġiba għall-
osservazzjonijiet li saru fir-rapport 
annwali tiegħu lill-Qorti tal-Awdituri.  Id-
Direttur Eżekuttiv għandu jibgħat ukoll 
dik it-tweġiba lill-Bord ta’ Tmexxija.
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Id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta 
quddiem il-Parlament Ewropew, fuq talba 
ta’ dan tal-aħħar, kwalunkwe 
informazzjoni meħtieġa għall-
applikazzjoni bla intoppi tal-proċedura ta’ 
rilaxx għas-sena finanzjarja inkwistjoni 
f’konformità mal-Artikolu 165(3) tar-
Regolament (UE, Euratom) 
Nru 966/2012.

4. imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-adattament/bidliet neċessarji għar-rilaxx dirett tal-PE.

Emenda 24

Proposta għal regolament
Anness II – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS II – IL-MEMBRI FUNDATURI 
TAL-IMPRIŻA KONĠUNTA S2R 
MINBARRA L-UNJONI

ANNESS II – LISTA INDIKATTIVA 
TAL-MEMBRI FUNDATURI TAL-
IMPRIŻA KONĠUNTA S2R 
MINBARRA L-UNJONI

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għalkemm il-konsultazzjoni mal-partijiet seħħet, il-proposta attwali ġiet ippubblikata biss 
f’Diċembru 2013. Il-rapporteurs jixtiequ jkunu ċerti li kull membru li jimpenja ruħu xorta 
jista’ jingħaqad mal-lista f’konformità mal-prinċipji ġenerali H2020 ta’ trasparenza u ftuħ. 
F’konformità mal-vot tal-ITRE dwar PPPs oħra.
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-Rapporteur tagħkom tilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni dwar l-estensjoni tal-Impriża 
Konġunta Shift2Rail bħala parti importanti mill-Pakkett tal-Investiment fl-Innovazzjoni taħt 
Orizzont 2020.

Governanza aħjar

Dwar l-emendi orizzontali, ir-rapporteur tagħkom hija tal-fehma li l-governanza u l-
funzjonament għandhom ikunu miftuħa, trasparenti, effettivi u effiċjenti u jagħtu lill-firxa 
wiesgħa ta’ partijiet interessati l-opportunità biex ikunu attivi fl-oqsma speċifiċi tagħhom.

Ir-rapporteur tagħkom għalhekk tisħaq fuq l-importanza li jiġu rrispettati l-prinċipji li ġew 
maqbula waqt in-negozjati ta’ Orizzont 2020 rigward il-PPP u l-kisbiet li għandhom jilħqu.  

Ħafna modifikazzjonijiet oħra żgħar issuġġeriti mir-Rapporteur dwar il-governanza ta’ 
Shift2Rail prinċipalment jimmiraw li jimplimentaw l-approċċ ta’ politika ġdid tal-JTIs li kien 
maqbul fin-negozjati ta’ Orizzont 2020. Ifittxu li jsaħħu t-trasparenza u l-ftuħ fl-istruttura 
tagħha ta’ governanza.

Il-ftuħ u t-trasparenza ma għandhomx, madankollu, ikunu limitati għal operazzjonijiet interni 
u l-proċeduri ta’ governanza tal-Impriża Konġunta. Ir-Rapporteur introduċiet diversi emendi li 
għandhom l-għan li jsaħħu dawn il-prinċipji anke dwar l-involviment tas-sħab f’Shift2Rail 
permezz ta’ sejħiet kompetittivi għal proposti.


