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***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

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenda 
Strateġika tal-Innovazzjoni tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT): 
il-kontribuzzjoni tal-EIT għal Ewropa iktar innovattiva
(COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0822),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 173(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7–0462/2011),

– 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 Ewropew1, 

– 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-Kultura u l-Edukazzjoni (A7–0000/2012),

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

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Ta’ spiss wisq, l-eċċellenza fl-
edukazzjoni għolja, fir-riċerka u fl-
innovazzjoni, filwaqt li teżisti b’mod ċar 
fl-UE, għadha frammentata. L-Ewropa 
jeħtiġilha tegħleb dan in-nuqqas ta’ 
kooperazzjoni strateġika transkonfinali –
bejn il-pajjiżi, bejn is-setturi u bejn id-

                                               
1 ĠU C , , p. .
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dixxiplini. Kunċett wiesa' tal-
innovazzjoni, iggwidat mill-interess 
pubbliku – li jiffoka fuq l-impatt soċjali u 
jmur lil hinn mill-innovazzjoni 
teknoloġika u minn dik orjentata lejn il-
prodotti, jinvolvi l-partijiet interessati 
kollha u jenfasizza r-rwol tal-innovazzjoni 
soċjali – għandu jkun fiċ-ċentru tal-EIT u 
b'hekk jikkontribwixxi għal bidla ġenwina 
fis-sistemi u l-paradigmi tal-innovazzjoni 
tagħna.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) L-EIT għandu jikkontribwixxi biex 
jaċċellera l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-
innovazzjoni bħala għodod ewlenin kemm 
biex ikun hemm mudell ekonomiku 
kompetittiv u sostenibbli kif ukoll biex 
jiġu ġġenerati u jinżammu l-impjiegi fil-
ġejjieni. Filwaqt li tikkontribwixxi għal 
dawn l-objettivi, l-ASI għandha tiġġenera 
strumenti abbażi tal-isfidi soċjetali 
prinċipali li qed taffaċċja s-soċjetà 
Ewropea.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) L-attivitajiet u l-proġetti tal-EIT 
għandhom jinkludu l-ingranaġġ u l-
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istimolu ta' investimenti mis-settur privat, 
kif ukoll kooperazzjoni li tħalli l-frott bejn 
l-istituti tal-edukazzjoni u dawk tar-
riċerka, inklużi l-organizzazzjonijiet tar-
riċerka u t-teknoloġija (ORT), in-negozji, 
il-gvernijiet u ċ-ċittadini, u jistgħu wkoll 
ikunu għodda biex jiġu stabbiliti 
pjattaformi u għodod kollaborattivi bħal 
netwerks miftuħa, standards miftuħa u 
raggruppamenti, il-qsim tal-għarfien u l-
ideat, primarjament fil-livell tan-netwerks 
universitarji.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2d) L-EIT għandu jiżgura l-involviment 
tal-parteċipanti rilevanti kollha u fl-istess 
ħin jipprovdi għodod aktar innovattivi 
biex tiġi trattata l-proprjetà industrijali 
f'kuntest ta' globalizzazzjoni u 
diġitizzazzjoni tal-ekonomija.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2e (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2e) Ir-rwol ewlieni tal-EIT huwa li 
jiżgura integrazzjoni akbar tal-
komponenti tat-trijangolu tar-riċerka, l-
innovazzjoni u l-edukazzjoni, li 
jippromwovi politiki biex tissaħħaħ il-
kooperazzjoni bejn is-sistemi edukattivi, 
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id-dinja tar-riċerka u dik tan-negozju, kif 
ukoll li jiżviluppa kurrikuli u programmi 
dottorali ġodda.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 2f (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2f) L-EIT huwa għal dawn il-finijiet il-
korp effettiv tal-Unjoni biex jittratta 
ħtiġijiet ġodda u emerġenti, isib 
soluzzjonijiet innovattivi u jsaħħaħ l-
impatt tagħhom fuq is-soċjetà. Billi 
jħaddan kultura ta’ ftuħ, trasparenza u 
involviment estern, l-EIT jista’ 
jippromwovi b’mod attiv l-adozzjoni u l-
aċċettazzjoni ta’ innovazzjonijiet ġodda 
mis-soċjetà b'mod ġenerali.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-ewwel SIA għandha tinkludi 
speċifikazzjonijiet dettaljati u termini ta’ 
referenza li jikkonċernaw l-operazzjoni tal-
EIT, il-modalitajiet għall-kooperazzjoni 
bejn il-Bord tat-Tmexxija u l-Komunitajiet 
tal-Għarfien u l-Innovazzjoni, (minn 
hawn ’il quddiem imsejħa KICs -
Knowledge and Innovation Communities)
u l-modalitajiet għall-finanzjament tal-
KICs,

(3) It-termini ta’ referenza li jikkonċernaw 
ir-rwol tal-EIT u tal-Komunitajiet ta' 
Għarfien u Innovazzjoni, (minn hawn ’il 
quddiem "KICs"), il-modalitajiet għall-
kooperazzjoni bejn il-Bord tat-Tmexxija u 
l-KICs u l-modalitajiet għall-finanzjament 
tal-KICs huma rregolati bir-Regolament 
(KE) Nru 294/2008.



PR\902884MT.doc 9/38 PE489.613v01-00

MT

Or. en

Emenda 8

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Suġġett
L-Aġenda Strateġika tal-Innovazzjoni tal-
Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija kif stabbilita fl-Anness hija 
adottata.

Din id-deċiżjoni tistabbilixxi l-Aġenda 
Strateġika tal-Innovazzjoni ("ASI") tal-
Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija ("EIT") għall-perjodu mill-
2014 sal-2020.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
L-objettivi tal-Aġenda Strateġika tal-
Innovazzjoni
1. L-ASI tispjega l-prijoritajiet għall-EIT 
tul il-perjodu 2014-2020 kif ukoll il-
modalitajiet għat-tħaddim tiegħu. 
Għalhekk hija għodda prinċipali biex 
tingħata direzzjoni strateġika lill-EIT, 
filwaqt li tħallilu awtonomija 
konsiderevoli fid-definizzjoni tal-modi u l-
mezzi biex jilħaq l-għanijiet stabbiliti.
2. L-ASI tiffaċilita l-koordinament tal-
politiki u l-koerenza fost l-istrumenti 
differenti tagħhom u toħloq sinerġiji fir-
rigward tal-politika tal-innovazzjoni billi 
tadotta approċċ verament olistiku iffukat 
fuq l-isfidi soċjetali ewlenin.
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3. L-ASI hija għodda prinċipali għall-
politika tal-innovazzjoni, il-ħolqien tal-
impjiegi u l-iżvilupp sostenibbli, inklużi l-
kundizzjonijiet biex jiġu ġġenerati l-
impjiegi għall-gradwati żgħażagħ fi 
proġetti tal-ASI.
4. L-ASI għandu jkollha rwol ewlieni fis-
sejbien ta' tweġibiet fi żminijiet ta' kriżi, 
peress li huwa essenzjali li jiġu attirati 
żgħażagħ lejn it-tipi l-ġodda ta' impjiegi u 
jiġi żgurat li l-programmi edukattivi 
ġodda u eżistenti jippromwovu l-aċċess 
għas-suq tax-xogħol għaż-żgħażagħ.
5. Din l-ASI għandha tiġi implimentata bi 
qbil mar-Regolament (KE) Nru 294/2008.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1b
Prijoritajiet Ġenerali
1. L-EIT għandu jikkontribwixxi għall-
ħolqien ta’ "bażi tax-xjenza ta' 
eċċellenza" billi jrawwem il-mobilità 
transkonfinali – bejn id-dixxiplini, is-
setturi u l-pajjiżi – u billi jintegra l-
intraprenditorija u kultura li tieħu r-riskji 
fi gradi postuniversitarji innovattivi.
2. Billi jegħleb il-frammentazzjoni 
permezz ta' sħubijiet integrati fuq perjodi 
twal u billi jilħaq massa kritika permezz 
tad-dimensjoni Ewropea tiegħu, 
b'kopertura ġeografika wiesgħa u 
bbilanċjata, l-EIT jagħmilha ta' katalista 
bil-flessibilità li jittestja mudelli 
innovattivi ġodda, filwaqt li jrawwem it-
talent b'mod transkonfinali u joħloq 
marka ta' eċċellenza rikonoxxuta 
internazzjonalment. Permezz ta’ strateġija 
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intelliġenti ta’ riżorsi umani, inkluż l-użu 
sistematiku ta' ħila esperta interna u 
esterna, u proċeduri ta’ ġestjoni interni, l-
EIT jiżviluppa f’istituzzjoni ta’ referenza 
għal tmexxija innovattiva.
3. L-EIT għandu jikkonsolida u jkompli 
jkabbar ir-rwol tiegħu bħala "investitur" 
li jiżviluppa u jippermetti li ċ-ċentri 
eżistenti ta’ eċċellenza fil-livelli kollha fl-
oqsma tar-riċerka, tan-negozji u tal-
edukazzjoni għolja fl-Ewropa jiltaqgħu u 
jrawmu l-kollaborazzjonijiet sistematiċi 
fit-tul tagħhom. L-EIT għandu jimmira li 
jagħti spinta lit-trasferiment teknoloġiku 
u lill-kummerċjalizzazzjoni u jiżviluppa 
inizjattivi ġodda f'negozji eżistenti jew 
joħloq negozji innovattivi ġodda.
4. L-EIT għandu jisfrutta l-flessibilità 
tiegħu biex jippromwovi s-
simplifikazzjoni, implimentata b'mod 
responsabbli u filwaqt li jingħata 
rendikont, biex jintlaħqu riżultati effikaċi, 
jiġu promossi l-avvanzi fl-innovazzjoni u 
l-involviment tal-komunità kummerċjali.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1c

Komunitajiet ta’ Għarfien u Innovazzjoni 
(KICs)
1. L-EIT jipprovdi orjentament strateġiku 
għall-KICs u jikkoordinahom u 
jimmonitorjahom fir-rispett sħiħ tal-
awtonomija tagħhom, filwaqt li jħalli 
spazju għal inizjattivi minn isfel għal fuq 
u jiżgura t-trasparenza u proċeduri ta' 
rendikont. L-EIT jiżgura li l-KICs 
joperaw fuq bażi trasparenti u jqisu l-
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interessi tal-parteċipanti kollha, kemm ta' 
dawk li diġà huma involuti kif ukoll ta' 
dawk li bdew joperaw reċentament.
2. Il-KICs huma strument prinċipali 
għall-EIT. Filwaqt li jiġi rispettat dejjem 
l-istess prinċipju tat-twettiq tal-
integrazzjoni sħiħa tat-trijangolu tal-
għarfien, u bi qbil mal-objettivi tal-
Pilastri 2 u 3 tal-Orizzont 2020, l-EIT 
irawwem il-ħolqien ta' KICs li jistgħu 
jvarjaw fid-daqs u fit-tul ta' żmien skont 
iċ-ċirkostanzi u l-kwistjonijiet li jkunu 
jridu jiġu indirizzati. Għal KICs 
addizzjonali, jiġu provduti fondi 
addizzjonali fuq bażi kompetittiva u 
filwaqt li jitqiesu l-kwalità u l-potenzjal 
tal-proġetti.
3. Il-massa kritika hija essenzjali għall-
EIT biex jiżviluppa l-potenzjal sħiħ tiegħu 
bħala istitut ewlieni tal-innovazzjoni. 
Għandha tkun riflessa f'termini ta' 
appoġġ ipprovdut lill-KICs, l-intensità u l-
kopertura tal-attivitajiet tiegħu ta' 
sensibilizzazzjoni, il-kapaċità ta' tixrid u 
promozzjoni tal-attivitajiet internazzjonali 
u l-kapaċità tiegħu li jelabora proċeduri 
simplifikati.
4. Numru sinifikanti ta' ċentri ta' 
eċċellenza fl-Istati Membri ta' spiss ma 
jilħqux individwalment il-massa kritika 
għal kompetizzjoni globali. L-istess jista' 
jiġri fil-każ ta' KICs żgħar. L-
integrazzjoni tagħhom fl-EIT se jkollha l-
effett li tipprovdi l-appoġġ, il-qafas u l-
massa kritika meħtieġa biex ikollhom 
suċċess. Il-parteċipazzjoni tal-SMEs u l-
involviment ta' organizzazzjonijiet iżgħar 
ta' riċerka, kif ukoll ta' organizzazzjonijiet 
tas-soċjetà ċivili għandha tiġi żgurata.
5. Wara l-ewwel tliet KICs inizjali, li 
huma l-enerġija sostenibbli ("KIC 
InnoEnergy"), l-adattament għat-tibdil 
fil-klima u l-mitigazzjoni tiegħu 
("ClimateKIC") u s-soċjetà tal-
informazzjoni u tal-komunikazzjon tal-
futur ("EIT ICT Labs"), xi oqsma 
tematiċi oħrajn ġew suġġeriti mill-
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Kummissjoni għall-ħolqien ta' KICs 
ġodda: Manifattura b'valur miżjud, ikel 
għall-futur (Food4future) - katina tal-
provvista sostenibbli mir-riżorsi sal-
konsumatur, innovazzjoni għal ħajja fi 
stat tajjeb ta' saħħa u tixjiħ attiv, materja 
prima - esplorazzjoni, estrazzjoni, 
ipproċessar, riċiklaġġ u sostituzzjoni 
sostenibbli, soċjetajiet sikuri intelliġenti, 
użu sostenibbli tal-ibħra, mobilità urbana 
u ilma. Issemmew diġà proposti 
addizzjonali ta' KICs fi pjattaformi 
differenti, bħal fil-każ tal-KICs Marina 
dwar l-użu sostenibbli tal-ibħra, u oħrajn 
bħall-Innovazzjoni fis-settur tas-saħħa u 
l-għoti tas-setgħa lill-persuni jew il-
proposti dwar l-ilma. L-EIT ikollu l-
awtonomija li jorganizza l-proċess ta' 
għażla għall-KICs futuri li jmur lil hinn 
mill-proċess minn fuq għal isfel u jinkludi 
sistema ta' applikazzjoni kompetittiva u 
miftuħa għal KICs ġodda.
6. L-EIT ikun sieħeb tal-KICs tul il-
programm kollu li jkun l-oġġett tal-
kuntratt (ta' tul ta' amien ta' bejn 7 u 15-il 
sena jew xorta oħra skont kif ikun ġie 
miftiehem). Meta dan il-perjodu jiskadi, u 
f'każ li l-KIC tiddeċiedi li tibqa' għaddejja 
mingħajr finanzjament mill-EIT, jew li 
tinbidel f'kumpanija waħda jew aktar 
minn waħda biex tiżviluppa n-negozju 
trattat mill-KIC preċedenti, l-EIT jista' 
jiddeċiedi li jkun sieħeb kummerċjali sħiħ
tal-entità l-ġdida.
7. Redditu mill-investiment tal-EIT fil-
KICs jitkejjel f’termini tal-benefiċċji 
tanġibbli għall-ekonomija Ewropea u s-
soċjetà inġenerali, bħall-ħolqien ta’ 
negozji, prodotti u servizzi ġodda fi swieq 
eżistenti u futuri, persuni 
intraprenditorjali b’kapaċitajiet aqwa, 
opportunitajiet ta’ impjiegi ġodda u aktar 
attraenti u l-attrazzjoni u ż-żamma ta’ 
talent mill-Unjoni u minn barra minnha.

Or. en
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Emenda 12

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1d
Il-programmi u l-attivitajiet edukattivi
1. Punt ewlieni tal-ASI huwa l-
promozzjoni u l-implimentazzjoni tal-
missjoni edukattiva tal-EIT. L-għan huwa 
li persuni b’talent jiġu edukati u mħarrġa 
b'mod li jingħataw il-ħiliet, l-għarfien u l-
istat mentali meħtieġa f'soċjetà globali u 
f'ekonomija tal-għarfien. F'dak is-sens, 
għandu jiġi żviluppat Programm ta' Borża 
ta' Studji Marie Curie bħala parti mill-
attivitajiet tal-EIT.
2. L-EIT għandu jiżviluppa programmi ta' 
taħriġ f'livelli differenti – programmi 
Masters, programmi PhD, skejjel tas-sajf, 
programmi speċifiċi ta' taħriġ – li 
jipprovdu l-impenn fit-tul meħtieġ biex 
isiru bidliet sostenibbli fl-edukazzjoni 
għolja, b'mod partikolari permezz ta' 
dawn il-gradi ġodda, transdixxiplinarji u 
interdixxiplinarji bit-tikketta tal-EIT. L-
EIT għandu jfittex ir-rikonoxximent 
nazzjonali u internazzjonali ta' dawn il-
kwalifiki bit-tikketta tal-EIT, permezz ta' 
valutazzjoni minn pari. L-EIT jista' 
jorganizza – waħdu jew f'kooperazzjoni 
ma' universitajiet jew ċentri ta' riċerka 
oħra Ewropej jew ta' pajjiżi terzi –
programmi jew korsijiet dwar dixxiplini 
fundamentali u prinċipali li jippermettu l-
innovazzjoni.
3. Dawn il-programmi jistgħu jkunu 
integrati b'mod sħiħ fl-attività ta' KICs, 
jistgħu jirriżultaw minn kooperazzjoni 
bejn KICs differenti jew jiġu organizzati 
mill-EIT nnifsu jew f'kooperazzjoni mal-
KICs tiegħu. L-EIT għandu jagħti 
inċentivi lill-KICs sabiex dawn jimpenjaw 
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ruħhom f’xogħol bejn il-KICs f’oqsma li 
joffru potenzjal qawwi għal sinerġiji, 
pereżempju permezz ta’ korsijiet konġunti 
ta’ żvilupp professjonali, attivitajiet 
konġunti ta’ riċerka, gradi Masters jew 
PhD jew mobilità bejn KICs u oħra bejn 
id-dinja akkademika u dik tan-negozju.
4. Biex jespandu l-attivitajiet edukattivi 
tagħhom għal varjetà usa' ta' modi ta' 
studju, isaħħu l-impatt tal-attivitajiet 
edukattivi u jilħqu udjenza usa', l-EIT u l-
KICs jistgħu jipproponu firxa usa' ta' 
attivitajiet innovattivi ta' żvilupp 
professjonali, li jkunu jinvolvu t-taħriġ
tal-maniġment, korsijiet ta' taħriġ
imfassla apposta, moduli għal korsijiet 
undergraduate jew pakketti mmirati 
għall-edukazzjoni fl-iskejjel.
5. L-EIT għandu jibda jħaddem skema 
speċifika għall-persuni biex jiżgura li t-
talent, bħal studenti, riċerkaturi, 
għalliema u intraprendituri f’kull livell ta’ 
karriera, lil hinn mill-KICs u ċ-ċentri ta’ 
kolokazzjoni, ikunu konnessi mal-EIT. 
Skema bħal din mhux biss tipprovdi l-
aqwa talent bl-opportunità li jibbenefika 
mill-ambjenti ta’ innovazzjoni maħluqa 
fiċ-ċentri ta’ kolokazzjoni, imma tipprovdi 
wkoll lil dawn il-persuni b'inċentivi biex 
jagħmlu użu sħiħ mill-għarfien u l-
kompetenza miksuba f’oqsma barra mill-
KICs. Tipikament, il-Fondazzjoni tal-EIT 
jista’ jkollha rwol sinifikanti f’dan il-
qasam.
6. Il-Bord tat-Tmexxija tal-EIT jista' 
jorganizza, fuq bażi regolari, konferenzi 
Ewropej jew internazzjonali dwar suġġetti 
rilevanti fl-ambitu tal-attivitajiet tiegħu, 
b'mod li jibdel l-EIT f'salib it-toroq 
Ewropew ta' vera għar-riċerkaturi, il-
professjonisti, l-għalliema u l-istudenti 
mill-Ewropa kollha u minn lil hinn 
minnha.
7. L-EIT għandu jgħin jiżviluppa r-riżorsi 
umani meħtieġa għal soċjetà tal-
innovazzjoni, jeduka parteċipanti ewlenin 
bħall-istudenti, ir-riċerkaturi u l-
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intraprendisti, u jidentifika kundizzjonijiet 
ta' qafas u l-aħjar prattika dwar 
kwistjonijiet ta' politika, regolatorji jew ta' 
standardizzazzjoni fis-settur rilevanti.
8. L-EIT għandu jinkoraġġixxi t-twaqqif 
ta' netwerk tal-alumni tal-EIT biex b'dan 
il-mod irawwem il-qsim tal-għarfien, il-
mentoring u n-netwerking.
9. L-EIT, f'koordinazzjoni mal-
Kummissjoni, għandu jgħin lill-KICs 
jinvolvu l-awtoritajiet reġjonali u lokali, 
peress li dawn għandhom rwol importanti 
sabiex ilaqqgħu n-negozji, speċjalment l-
SMEs, l-istituzzjonijiet tal-għarfien u l-
awtoritajiet pubbliċi, biex b'hekk iservi ta' 
intermedjarju bejn dawn il-parteċipanti 
differenti, l-Istati Membri u l-Unjoni.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1e
Drittijiet ta’ Proprjetà Intellettwali
1. Fir-rigward tal-politika tal-
informazzjoni xjentifika għad-data u s-
sejbiet tar-riċerka tiegħu, l-aċċess miftuħ
għall-pubblikazzjonijiet huwa l-prinċipju 
ġenerali tal-EIT, peress li l-aċċess miftuħ
huwa meqjus bħala għodda ewlenija biex 
tiġi żgurata u tittejjeb iċ-ċirkolazzjoni tal-
informazzjoni xjentifika fl-Unjoni 
Ewropea. Konsegwentament, l-EIT 
għandu jkopri l-ispejjeż tal-pubblikazzjoni 
ta' artikli li jkunu ġew riveduti minn pari 
f'ġurnali b'aċċess miftuħ u għad-depożitu 
ta' artikli f'repożitorji b'aċċess miftuħ.
2. Din il-politika ta' aċċess miftuħ hija 
limitata għall-użu mhux kummerċjali tal-
informazzjoni provduta. Għal kwalunkwe 
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użu mmotivat mill-profitt, l-EIT għandu 
jfittex id-difiża sħiħa tad-drittijiet ta' 
proprjetà intellettwali tal-EIT, il-KICs u r-
riċerkaturi.
3. Ir-regoli tal-proprjetà intellettwali 
huma stabbiliti b'mod li jistipulaw il-qsim 
tal-profitti mid-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali bejn l-EIT, ir-riċerkaturi, il-
kumpaniji involuti u l-entità legali tal-
KICs, skont kull sitwazzjoni speċifika ta' 
proprjetà intellettwali. Dan jipprovdi 
redditu għall-investiment mill-EIT.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1f

Il-kwartieri ġenerali tal-EIT
1. Il-kwartieri ġenerali tal-EIT jipprovdu 
numru ta' servizzi lill-KICs rigward 
kwistjonijiet orizzontali fejn jistgħu 
jintlaħqu gwadanji fl-effiċjenza, kif ukoll 
jimplimentaw politiki korporattivi oħra 
għall-istess finijiet.
2. Il-kwartieri ġenerali tal-EIT 
jiżviluppaw il-kapaċità li sistematikament 
jassorbu t-tagħlim mill-KICs u jagħmlu 
dawn ir-riżultati disponibbli għall-
benefiċċju tal-komunità usa' tal-
innovazzjoni. Il-kwartieri ġenerali tal-EIT 
jipprovdu numru ta' servizzi lill-KICs 
rigward kwistjonijiet orizzontali fejn 
jistgħu jintlaħqu gwadanji fl-effiċjenza, 
kif ukoll jimplimentaw politiki 
korporattivi oħra għall-istess finijiet. Tul 
iż-żmien, il-kwartieri ġenerali tal-EIT 
għandhom isiru repożitorju mimli riżorsi 
ta' prattika tajba u sieħeb ta' vera fl-
għarfien għal min ifassal il-politika.
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3. L-attrazzjoni u ż-żamma ta’ 
professjonisti b’talent huma sfida għall-
kwartieri ġenerali tal-EIT. Biex dan l-
uffiċċju jiġi mgħammar bl-aħjar talent u 
ħiliet, l-EIT għandu jiddefinixxi strateġija 
ċara tar-riżorsi umani għat-tim tiegħu, 
filwaqt li jsegwi l-prinċipju tal-Unjoni fir-
rigward ta' impjiegi diċenti, iżda filwaqt li 
jinkludi wkoll għażliet lil hinn mill-
impjieg dirett bħal issekondar jew 
involviment temporanju u jippromwovi 
skambji regolari ta' persunal u 
apprendistati ma' ċentri ta' innovazzjoni 
oħrajn ta' eċċellenza.
4. Bħala parteċipant globali fil-qasam tat-
teknoloġija u l-innovazzjoni, impenjat 
għalkollox favur l-eċċellenza, l-EIT 
għandu hu wkoll ikollu uffiċċji eċċellenti. 
Dan mhux biss jirrifletti l-importanza li l-
Unjoni kollha kemm hi tagħti lill-politika 
tagħha fil-qasam tat-teknoloġija u l-
innovazzjoni, iżda jista' jsir strument tal-
akbar importanza għall-komunikazzjoni 
istituzzjonali tal-EIT, għar-relazzjonijiet 
internazzjonali tiegħu u għall-
konsolidament tal-marka globali ta' 
eċċellenza tiegħu.
5. Biex jiżviluppa kif xieraq il-programmi 
u l-attivitajiet tiegħu, kif definiti fl-aġenda 
strateġika tiegħu, l-EIT jeħtieġ tip 
differenti ta' bini. Il-Parlament Ewropew 
miftuħ għall-possibilità li jagħti l-appoġġ
tiegħu sabiex il-kwartieri ġenerali tal-EIT 
ikunu trasferiti fil-bini tal-Parlament 
Ewropew fi Strasburgu. Dak il-bini 
għandu potenzjal sħiħ li jkun soluzzjoni 
irħisa, faċli u rapida biex jiġi installat l-
EIT, uħud mill-kwartieri ġenerali ta' 
KICs jew ċentri ta' kolokazzjoni, impriżi li 
għadhom fil-fażi inizjali, il-Fondazzjoni 
tal-EIT u n-Netwerk tal-Alumni tal-EIT, 
iżda wkoll biex jospita konferenzi kbar u 
żgħar, seminars, inizjattivi bejn il-KICs, 
korsijiet Masters u PhD u programmi ta' 
taħriġ sponsorjati mill-EIT, kif ukoll 
eżibizzjonijiet teknoloġiċi jew xjentifiċi 
jew avvenimenti oħra.
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6. Il-Kummissjoni, flimkien mal-Bord tat-
Tmexxija tal-EIT, għandha tippreżenta 
lill-Parlament u lill-Kunsill fl-2015 studju 
dwar il-kundizzjonijiet istituzzjonali, 
finanzjarji u loġistiċi li jridu jiġu 
ssodisfati biex wieħed jipproċedi għat-
trasferiment tal-kwartieri ġenerali tal-EIT 
għall-bini tal-Parlament Ewropew fi 
Strasburgu.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1g

Kooperazzjoni fl-UE kollha u 
internazzjonali
1. L-EIT, bħala strument għal 
kooperazzjoni fl-Unjoni kollha bejn il-
partijiet interessati kollha tat-trijangolu 
tal-għarfien, għandu jaħdem fuq bażi 
kooperattiva u kumplimentarja – u mhux 
f'kompetizzjoni – mal-istituzzjonijiet ta' 
riċerka u edukattivi tal-Istati Membri 
kollha, jiġifieri l-assoċjazzjonijiet tal-
universitajiet, negozji, raggruppamenti u 
organizzazzjonijiet tar-riċerka.
2. F’kooperazzjoni mill-qrib mal-KICs, l-
EIT għandu jiżviluppa strateġija 
internazzjonali qawwija, billi jidentifika u 
jikkoordina ma’ interlokuturi rilevanti u 
sħab potenzjali minn ġewwa u minn barra 
l-Unjoni. Bil-ħolqien ta’ marka globali 
b’saħħitha tal-EIT (permezz tal-
eċċellenza tal-persunal tiegħu, tal-
attivitajiet tiegħu, tal-pubblikazzjonijiet 
tiegħu u tal-pożizzjoni prestiġjuża) u t-
tiswir ta’ relazzjonijiet strateġiċi ma’ sħab 
ewlenin minn madwar id-dinja, l-EIT 
jista’ jkun attraenti ħafna fih innifsu u 
jista' jżid mal-attrazzjoni tas-sħab fil-
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KICs.
3. L-EIT għandu jwaqqaf Forum regolari 
tal-Partijiet Interessati tal-EIT, biex 
jiffaċilita l-interazzjoni u t-tagħlim 
reċiproku mal-komunità usa’ tal-
innovazzjoni mit-trijangolu tal-għarfien 
kollu u inklużi l-awtoritajiet nazzjonali u 
reġjonali.
4. L-EIT għandu jagħmel użu sistematiku 
minn assoċjazzjonijiet eżistenti ta’ 
universitajiet, negozji u 
organizzazzjonijiet ta’ riċerka u 
organizzazzjonijiet raggruppanti bħala 
pjattaformi għall-iskambju ta’ għarfien u 
t-tixrid tar-riżultati.
5. L-EIT għandu jistabbilixxi 
mekkaniżmu biex ikompli jiffaċilita 
sinerġiji bejn l-EIT, il-KICs tiegħu u 
inizjattivi oħra tal-Unjoni, bħal laqgħa 
annwali bejn l-EIT, il-KICs u servizzi 
rilevanti tal-Kummissjoni.
6. L-EIT għandu jintuża bħala strument 
ewlieni tal-Unjoni Ewropea għall-
kooperazzjoni globali fl-oqsma tat-
teknoloġija u l-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1h
L-EIT u strumenti oħra tal-Unjoni
1. L-EIT u l-KICs, bħala l-uniku strument 
li jikkompleta t-trijangolu tal-għarfien, 
għandhom jipprovdu opportunitajiet 
addizzjonali fl-innovazzjoni, fl-
intraprenditorija u fl-ambjent industrijali 
għal riċerkaturi "Marie Curie" u studenti 
"Erasmus".
2. Abbażi tal-karatteristiki tagħhom, il-



PR\902884MT.doc 21/38 PE489.613v01-00

MT

KICs jipprovdu n-nukleu tal-politika u l-
iskema pan-Ewropej tal-innovazzjoni, 
filwaqt li l-Inizjattivi Teknoloġiċi 
Konġunti (JTIs), li huma strument 
ewlieni biex tiġi indirizzata l-
frammentazzjoni fir-riċerka, għandhom 
ikunu artikolati aħjar u għandu jiġi 
definit approċċ progressiv bejn iż-żewġ
strumenti. Il-JTIs u s-Sħubijiet Pubbliċi u 
Privati riċentament stabbiliti jipprovdu 
pjattaformi għall-promozzjoni ta' riċerka 
fuq skala kbira mmexxija mill-industrija 
u għandhom jitqiegħdu fl-istess linja 
bħall-ASI f'termini tal-promozzjoni ta' 
tkabbir sostenibbli, ridistributtiv u 
kompetittiv.
3. L-EIT għandu jsaħħaħ l-interazzjoni 
mal-Politika ta' Koeżjoni tal-Unjoni billi 
jindirizza l-konnessjonijiet bejn l-aspetti 
lokali u globali tal-innovazzjoni. Iċ-ċentri 
ta’ kolokazzjoni jipprovdu kollaborazzjoni 
transkonfinali u jinsabu f’pożizzjoni tajba 
biex japprofittaw mid-diversi skemi ta’ 
finanzjament mir-reġjuni rispettivi 
tagħhom. Iċ-ċentri ta' kolokazzjoni 
għandu jkollhom rwol ewlieni fit-tisħiħ
tal-konnettività lokali-globali.

Or. en

Emenda 17
Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 2 – punt 2.1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-futur, għandha tingħata gwida upstream 
iktar ċara peress li l-proċess tal-għażla biex 
jiżgura li fatturi strateġiċi essenzjali huma
kondiviżi mill-KICs kollha, filwaqt li 
jippermettu approċċi differenti fl-
organizzazzjoni, it-twassil u l-finanzjament 
tal-approċċi. Finalment, in-numru totali 
attwali ta’ tliet KICs għadu ma jipprovdix 
il-massa kritika għall-EIT sabiex dan 
jiżviluppa l-potenzjal sħiħ tiegħu bħala 

Fil-futur, għandha tingħata gwida upstream 
iktar ċara mill-proċess tal-għażla 'l 
quddiem biex jiġi żgurat li fatturi strateġiċi 
essenzjali jkunu kondiviżi mill-KICs 
kollha, filwaqt li jkunu possibbli approċċi 
differenti fl-organizzazzjoni, it-twassil u l-
approċċi tal-finanzjament tal-KICs. 
Finalment, in-numru totali attwali ta’ tliet 
KICs għadu ma jipprovdix il-massa kritika 
għall-EIT sabiex dan jiżviluppa l-potenzjal 
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Istitut ta' innovazzjoni minn ta’ quddiem. 
Bi tliet KICs biss hemm opportunitajiet 
limitati għall-kisb tal-benefiċċji mifruxin 
mal-KICs ta’ opportunitajiet ta’ 
innovazzjoni simili kif ukoll biex ikun 
hemm ekonomiji tal-iskala fl-
amministrazzjoni u t-tifrix. Ifisser ukoll li 
l-EIT mhuwiex ta’ skala kbira biżżejjed 
biex jaġixxi tabilħaqq ta’ istituzzjoni 
Ewropea fih innifsu. F’dan ir-rigward, il-
KICs addizzjonali huma meħtieġa sabiex l-
EIT jakkwista l-massa kritika biex ikun 
iktar milli sempliċiment 'is-somma tal-
partijiet tiegħu'. Jekk l-EIT għandu 
jesplora mudelli ġodda ta’ tmexxija u 
ġestjoni tal-innovazzjoni permezz tal-
KICs, għandu jiġi stabbilit numru limitat 
ta’ sħubiji addizzjonali sabiex jitkabbar il-
kampjun li fuqu hija bbażata l-esperjenza 
tal-EIT.

sħiħ tiegħu bħala Istitut ta' innovazzjoni 
minn ta’ quddiem. Bi tliet KICs biss hemm 
opportunitajiet limitati għall-ksib tal-
benefiċċji mifruxin mal-KICs ta’ 
opportunitajiet ta’ innovazzjoni simili kif 
ukoll biex ikun hemm ekonomiji tal-iskala 
fl-amministrazzjoni u t-tifrix. Ifisser ukoll 
li l-EIT għadu mhuwiex ta’ skala kbira 
biżżejjed biex jaġixxi tabilħaqq ta’ 
istituzzjoni Ewropea fih innifsu.

L-EIT bħala istitut reali
L-EIT għandu jkun aktar minn 
sempliċement "is-somma tal-partijiet 
tiegħu", li bħalissa huma l-KICs. L-UE 
teħtieġ tikketta ta' eċċellenza fir-rigward 
tal-innovazzjoni, li tkun tista' tingħaraf 
internazzjonalment, u dan jista' jinkiseb 
billi l-EIT tingħata kamp ta' azzjoni usa' 
u inklużiv.
F’dan ir-rigward, huma meħtieġa KICs 
addizzjonali sabiex l-EIT jakkwista massa
kritika. Jekk l-EIT għandu jesplora mudelli 
ġodda ta’ tmexxija u ġestjoni tal-
innovazzjoni permezz tal-KICs, għandu 
jiġi stabbilit numru limitat ta’ sħubiji 
addizzjonali sabiex jitkabbar il-kampjun li 
fuqu hija bbażata l-esperjenza tal-EIT.

L-EIT jimmira li jikkonsolida u jkompli 
jiżviluppa ir-rwol tiegħu bħala 
"investitur" li jiffavorixxi u jippermetti li 
ċ-ċentri eżistenti ta’ eċċellenza fl-oqsma 
tar-riċerka, tan-negozji u tal-edukazzjoni 
għolja fl-Ewropa jiltaqgħu u jrawmu l-
kollaborazzjonijiet sistematiċi fit-tul 
tagħhom.
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Madankollu, l-UE ma tistax taffordja li 
titlef jew li taħli l-għarfien. Filwaqt li 
jżomm dan quddiem għajnejh, l-EIT 
jeħtieġ ukoll jinkludi netwerks 
universitarji, apparti dawk li diġà qed 
jipparteċipaw fil-KICs, kif ukoll l-għotjiet 
ta' Marie Curie għall-innovazzjoni, u 
jaħdem f'kooperazzjoni u artikulazzjoni 
mill-qrib mal-JTIs, l-RICs u forom 
innovattivi oħra li jistgħu jitfaċċaw ta' kif 
issir jew tiġi promossa r-riċerka, inklużi 
KICs iżgħar. Minkejja l-fatt li s-suġġett 
tar-riċerka mhuwiex fil-qalba tal-KICs 
eżistenti, l-EIT għandu jippromwovi 
approċċi multidixxiplinarji għall-
innovazzjoni, u jappoġġja l-iżvilupp tal-
innovazzjoni mhux teknoloġika, 
organizzattiva u tas-sistemi u l-
innovazzjoni tas-settur pubbliku bħala 
komplement neċessarju għall-attivitajiet 
eżistenti tal-innovazzjoni, kif ukoll għal 
oħrajn futuri possibbli.

Or. en

Emenda 18
Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 2 – punt 2.1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huwa u jkompli jibni fuq dawn it-
tagħlimiet, l-EIT biħsiebu jikkonsolida u 
jiżviluppa iktar ir-rwol tiegħu bħala 
‘investitur’ li jrawwem u jippermetti li ċ-
ċentri eżistenti ta’ eċċellenza fir-riċerka, 
in-negozji u l-edukazzjoni għolja fl-
Ewropa jiltaqgħu u jkattru l-
kollaborazzjonijiet sistematiċi fit-tul 
tagħhom permezz tal-KICs.

imħassar

Or. en
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Emenda 19
Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 2 – punt 2.1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-approċċ tal-‘investitur EIT’ 
jirrappreżenta l-punt fokali biex jiġu 
identifikati l-aqwa opportunitajiet strateġiċi 
u biex jintagħżel portafoll ta’ sħubiji ta' 
livell dinji – il-KICs – sabiex irendu fuq 
dawn. Bħala parti minn dan l-approċċ, l-
EIT jagħti l-għotjiet annwali lill-KICs 
abbażi tar-rendiment tagħhom fil-passat u 
l-attivitajiet li jipproponu fil-pjan ta’ ħidma 
tagħhom. L-evalwazzjooni tal-pjanijiet ta’ 
ħidma jiġu appoġġati mill-esperti 
indipendenti esterni. F’din il-perspettiva, l-
EIT mhux biss għandu jwaqqaf 
direzzjonijiet u viżjonijiet wiesgħa, imma 
jinħtieġ li jipprovdi lill-KICs b’livell xieraq 
ta’ appoġġ u jissorvelja r-rendiment 
tagħhom. Fl-istess ħin, il-KICs huma 
mogħtija ammont sostanzjali ta’ spazju 
biex huma jiddefinixxu l-istrateġiji interni 
u l-organizzazzjoni tagħhom kif ukoll biex 
iwettqu l-attivitajiet tagħhom u 
jimmobilizzaw it-talent u r-riżorsi 
meħtieġa.

L-approċċ tal-‘investitur EIT’ 
jirrappreżenta l-punt fokali biex jiġu 
identifikati l-aqwa opportunitajiet strateġiċi 
u biex jintgħażel portafoll ta’ sħubiji ta' 
livell dinji – il-KICs – sabiex irendu fuq 
dawn. Bħala parti minn dan l-approċċ, l-
EIT jagħti l-għotjiet annwali lill-KICs 
abbażi tar-rendiment tagħhom fil-passat u 
l-attivitajiet li jipproponu fil-pjan ta’ ħidma 
tagħhom, wara proċedura ċara, 
trasparenti u pubblika. L-evalwazzjoni tal-
pjanijiet ta’ ħidma jiġu appoġġati mill-
esperti indipendenti esterni. F’din il-
perspettiva, l-EIT mhux biss għandu 
jwaqqaf direzzjonijiet u viżjonijiet 
wiesgħa, imma jinħtieġ li jipprovdi lill-
KICs b’livell xieraq ta’ appoġġ u 
jissorvelja r-rendiment tagħhom. Fl-istess 
ħin, il-KICs huma mogħtija ammont 
sostanzjali ta’ spazju biex huma 
jiddefinixxu l-istrateġiji interni u l-
organizzazzjoni tagħhom kif ukoll biex 
iwettqu l-attivitajiet tagħhom u 
jimmobilizzaw it-talent u r-riżorsi 
meħtieġa.

Or. en

Emenda 20
Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT se jappoġġa b’mod attiv it-tliet KICs 
inizjali biex itejjeb il-potenzjal u l-impatt 
tagħhom u l-kontribuzzjoni tagħhom lill-
għanijiet ta’ Orizzont 2020. Maż-żmien, il-
KICs ser jespandu l-portafoll inizjali tal-
attivitajiet tagħhom sabiex jiksbu 

L-EIT se jappoġġa b’mod attiv it-tliet KICs 
inizjali biex itejjeb il-potenzjal u l-impatt 
tagħhom u l-kontribuzzjoni tagħhom lill-
għanijiet ta’ Orizzont 2020. Maż-żmien, il-
KICs ser jespandu l-portafoll inizjali tal-
attivitajiet tagħhom sabiex jiksbu 
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opportunitajiet ġodda fis-suq jew fis-
soċjetà. Biex jappoġġja dawn l-iżviluppi, l-
EIT għandu jagħti pariri u jiddefinixxi,
f’kooperazzjoni mill-qrib ma’ kull KIC 
individwali, strateġiji ta’ kofinanzjament 
imfassla apposta, li fl-istess ħin isostnu 
attivitajiet strateġiċi minn perspettiva tal-
EIT.

opportunitajiet ġodda fis-suq jew fis-
soċjetà. Biex jappoġġja dawn l-iżviluppi, l-
EIT għandu jagħti pariri u jiddefinixxi –
b'mod ċar, trasparenti u li jagħti 
rendikont pubbliku – f’kooperazzjoni mill-
qrib ma’ kull KIC individwali, strateġiji ta’ 
kofinanzjament imfassla apposta, li fl-
istess ħin isostnu attivitajiet strateġiċi minn 
perspettiva tal-EIT.

Or. en

Emenda 21
Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-effett ta' lieva huwa wieħed mill-
għanijiet ewlenin tal-użu tal-fondi tal-
Unjoni mill-EIT. L-EIT u l-KICs 
għandhom ifittxu wkoll sinerġiji ma' 
inizjattivi rilevanti tal-Unjoni, kif ukoll 
ma' ċentri emerġenti ta' eċċellenza, 
komunitajiet jew reġjuni innovattivi fi 
Stati Membri inqas żviluppati.

Or. en

Emenda 22
Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-KICs mhux biss jibnu fuq il-bażi ta' 
riċerka eċċellenti eżistenti tal-imsieħba 
tagħhom, imma huma wkoll minn ta’ 
quddiem biex jippromwovu u 
jimplimentaw il-missjoni edukattiva tal-
EIT. L-għan huwa li persuni b’talent jiġu 
edukati u mħarrġa bil-kapaċitajiet, l-
għarfien u l-kundizzjoni mentali meħtieġa 
fl-ekonomija tal-għarfien globali. Għal dan 

Il-KICs mhux biss jibnu fuq il-bażi ta' 
riċerka eċċellenti eżistenti tal-imsieħba 
tagħhom, imma huma wkoll minn ta’ 
quddiem biex jippromwovu u 
jimplimentaw il-missjoni edukattiva tal-
EIT. L-għan huwa li persuni b’talent jiġu 
edukati u mħarrġa bil-kapaċitajiet, l-
għarfien u l-kundizzjoni mentali meħtieġa 
fl-ekonomija tal-għarfien globali. Għal dan 
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il-għan, l-EIT jippromwovi b’mod attiv, 
inter alia, l-gradi b’tikketta tal-EIT billi 
jissorvelja l-kwalità u l-implimentazzjoni 
koerenti tagħhom fil-KICs. F’dan ix-
xogħol, huma ser jagħmlu użu estensiv 
mill-valutazzjonijiet ta’ msieħba u esperti, 
u jistabbilixxu djalogu mal-korpi 
nazzjonali u tal-assigurazzjoni tal-kwalità. 
Dan ser itejjeb ir-rikonoxximent nazzjonali 
u internazzjonali tal-kwalifiki bit-tikketta 
tal-EIT u jżid l-attrazzjoni tagħhom 
globalment, filwaqt li jipprovdi pjattaforma 
għall-kollaborazzjoni f’livell 
internazzjonali. Fil-futur, KICs ser ikunu 
mħeġġa biex jespandu l-attivitajiet 
edukattivi tagħhom lil hinn mill-
edukazzjoni post-graduate lil varjetà akbar 
ta’ moduli ta’ studju biex jaqdu varjetà usa’ 
ta’ attivitajiet innovattivi, ta’ żvilupp 
professjonali, li jinvolvu edukazzjoni 
eżekuttiva, korsijiet ta’ taħriġ imfassla 
apposta, u skejjel tas-sajf. Biex jittejjeb l-
impatt tal-attivitajiet edukattivi tal-KICs u 
biex tintlaħaq udjenza usa, il-KICs jistgħu 
jipprevedu d-disinn, fuq bażi sperimentali, 
ta’ moduli għal korsijiet undergraduate jew 
pakketti li jkunu mmirati għall-edukazzjoni 
fl-iskola.

il-għan, l-EIT jippromwovi b’mod attiv, 
inter alia, il-gradi b’tikketta tal-EIT billi 
jissorvelja l-kwalità u l-implimentazzjoni 
koerenti tagħhom fil-KICs. F’dan ix-
xogħol, huma ser jagħmlu użu estensiv 
mill-valutazzjonijiet ta’ msieħba u esperti, 
u jistabbilixxu djalogu mal-korpi 
nazzjonali u tal-assigurazzjoni tal-kwalità. 
Dan ser itejjeb ir-rikonoxximent nazzjonali 
u internazzjonali tal-kwalifiki bit-tikketta 
tal-EIT u jżid l-attrazzjoni tagħhom 
globalment, filwaqt li jipprovdi pjattaforma 
għall-kollaborazzjoni f’livell 
internazzjonali. Fil-futur, il-KICs ser ikunu 
mħeġġa biex jespandu l-attivitajiet 
edukattivi tagħhom lil hinn mill-
edukazzjoni post-graduate lil varjetà akbar 
ta’ moduli ta’ studju biex jaqdu varjetà usa’ 
ta’ attivitajiet innovattivi, ta’ żvilupp 
professjonali, li jinvolvu edukazzjoni 
eżekuttiva, korsijiet ta’ taħriġ imfassla 
apposta (inklużi korsijiet ta' taħriġ
professjonali), u skejjel tas-sajf. Biex 
jittejjeb l-impatt tal-attivitajiet edukattivi 
tal-KICs u biex tintlaħaq udjenza usa', il-
KICs jistgħu jipprevedu d-disinn, fuq bażi 
sperimentali, ta’ moduli għal korsijiet 
undergraduate jew pakketti li jkunu 
mmirati għall-edukazzjoni fl-iskola.

Or. en

Emenda 23
Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikompli jtejjeb l-impatt u jinċentiva 
l-innovazzjoni f’oqsma ġodda ta’ sfidi tas-
soċjetà, gradwalment l-EIT ser jespandi l-
portafoll tiegħu ta’ KICs. Billi jsegwi rotta 
ta’ żvilupp inkrimentali biex iwaqqaf KICs 
ġodda, l-EIT ser jiżgura li l-lezzjonijiet li 
ttieħdu minn sessjonijiet preċedenti jiġu
kkunsidrati kif xieraq, u li l-KICs jitwaqqfu 

Sabiex ikompli jtejjeb l-impatt u jinċentiva 
l-innovazzjoni f’oqsma ġodda ta’ sfidi tas-
soċjetà, gradwalment l-EIT ser jespandi l-
portafoll tiegħu ta’ KICs. Billi jsegwi rotta 
ta’ żvilupp inkrimentali biex iwaqqaf KICs 
ġodda, l-EIT ser jiżgura li l-lezzjonijiet li 
ttieħdu minn sessjonijiet preċedenti jiġu 
kkunsidrati kif xieraq, u li l-KICs jitwaqqfu 
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biss f’oqsma fejn hemm potenzjal ċar ta’ 
innovazzjoni u eċċellenza mill-aqwa li 
wieħed jista’ jibni fuqhom. Għalhekk, fil-
perjodu 2014-2020, ser jitwaqqfu KICs 
ġodda f’żewġ fażijiet, jiġifieri tliet KICs 
ġodda fl-2014 u tlieta oħra fl-2018, li 
jwassal għal portafoll ta’ disa’ KICs fil-
perjodu 2014-2020 (li jfisser it-twaqqif ta’ 
madwar 40-50 ċentru ta’ kolokazzjoni 
madwar l-UE). Proċess tal-għażla 
potenzjalment ġdid għal KICs fl-2018 
għandha tibni bis-sħiħ fuq ir-riżultati ta’ 
valutazzjoni esterna tal-EIT u l-KICs 
eżistenti, inkluż valutazzjoni tal-impatt 
ekonomiku u fuq is-soċjetà tal-KICs u l-
kontribuzzjoni tal-EIT biex isaħħaħ il-
kapaċità tal-innovazzjoni tal-UE u tal-Istati 
Membri, kif ukoll fuq ir-riżultati mill-
valutazzjonijiet ta’ Orizzont 2020.

biss f’oqsma fejn hemm potenzjal ċar ta’ 
innovazzjoni u eċċellenza mill-aqwa li 
wieħed jista’ jibni fuqhom. Għalhekk, fil-
perjodu 2014-2020, ser jitwaqqfu KICs 
ġodda f’żewġ fażijiet, fejn l-ewwel waħda 
tibda fl-2014 u t-tieni fl-2018. Proċess tal-
għażla potenzjalment ġdid għal KICs fl-
2018 għandha tibni bis-sħiħ fuq ir-riżultati 
ta’ valutazzjoni esterna tal-EIT u l-KICs 
eżistenti, inkluż valutazzjoni tal-impatt 
ekonomiku u fuq is-soċjetà tal-KICs u l-
kontribuzzjoni tal-EIT biex isaħħaħ il-
kapaċità tal-innovazzjoni tal-UE u tal-Istati 
Membri, kif ukoll fuq ir-riżultati mill-
valutazzjonijiet ta’ Orizzont 2020.

Or. en

Emenda 24
Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – subparagrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din il-lista inevitabbilment tirrappreżenta 
sempliċi punt ta' tluq għall-analiżi ta' 
KICs possibbli ġodda, iżda ma tistax 
titqies lista eżawrjenti. KICs ġodda, 
inklużi l-oqsma prijoritarji tagħhom u l-
organizzazzjoni u ż-żmien tal-proċess tal-
għażla, għandhom jitniedu u jintgħażlu 
permezz ta' proċess miftuħ ta' għoti ta' 
kuntratti, bi qbil mal-prijoritajiet u l-
objettivi fl-ambitu ta' "sfidi tas-soċjetà" u 
"tmexxija f'teknoloġiji industrijali 
ewlenin".

Or. en
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Emenda 25
Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – subparagrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Abbażi ta’ dawn it-temi, l-EIT ser ikollu l-
awtonomija biex jorganizza l-proċess tal-
għażla tal-KICs fil-futur. Is-suċċess ta’ 
sejħiet futuri għal KICs ser jiddependi fil-
parti l-kbira fuq gwida ċara fir-rigward tal-
aspettattivi u r-rekwiżiti, kif ukoll skeda li 
tippermetti lill-applikanti tal-KIC biex 
jorganizzaw ruħhom b’mod solidu kemm 
legalment u kemm finanzjarjament qabel 
ma jissottomettu proposta. Il-KICs ser 
jingħażlu skont kriterji dettaljati definiti 
fir-Regolament tal-EIT, u bbażati fuq il-
prinċipji ġenerali tal-eċċellenza u r-
rilevanza tal-innovazzjoni. Kull KIC 
magħżula ser ikollha turi kif ser toħloq 
impatt massimu fil-qasam magħżul u tagħti 
prova tal-vijabilità tal-istrateġija tagħha.

Is-suċċess ta’ sejħiet futuri għal KICs ser 
jiddependi fil-parti l-kbira fuq gwida ċara 
fir-rigward tal-aspettattivi u r-rekwiżiti, kif 
ukoll skeda li tippermetti lill-applikanti tal-
KIC biex jorganizzaw ruħhom b’mod 
solidu kemm legalment u kemm 
finanzjarjament qabel ma jissottomettu 
proposta. Il-KICs ser jingħażlu skont 
kriterji dettaljati definiti fir-Regolament 
tal-EIT, u bbażati fuq il-prinċipji ġenerali 
tal-eċċellenza u r-rilevanza tal-
innovazzjoni. Kull KIC magħżula ser 
ikollha turi kif ser toħloq impatt massimu 
fil-qasam magħżul u tagħti prova tal-
vijabilità tal-istrateġija tagħha. Il-proposti 
kwalifikati aħjar jintgħażlu biex jibdew fl-
2014 u mbagħad, wara l-valutazzjoni ta' 
Orizzont 2020, l-EIT u l-KICs, ikun 
hemm proċess miftuħ ġdid ta' għoti ta' 
kuntratti biex jintgħażlu KICs ġodda biex 
jibdew fl-2018.

Or. en

Emenda 26
Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 2 – punt 2.2 – subparagrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn dan, l-ET għandu rwol ċar 
x’jaqdi biex jattira t-talent minn barra l-
UE. Bil-ħolqien ta’ marka b’saħħitha u l-
formazzjoni ta’ relazzjonijiet strateġiċi ma’ 
msieħba ewlenin minn madwar id-dinja, l-
EIT jista’ jżid mal-attrazzjoni tal-imsieħba 
fil-KICs. F’kooperazzjoni mill-qrib mal-
KICs, l-EIT għandu jiżviluppa strateġija 
internazzjonali qawwija, billi jidentifika u 
jikkoordina ma’ interlokuturi rilevanti u 

Barra minn dan, l-EIT għandu rwol ċar 
x’jaqdi fil-kooperazzjoni internazzjonali 
fil-qasam tal-għarfien u l-innovazzjoni. 
Bil-ħolqien ta’ marka b’saħħitha u l-
formazzjoni ta’ relazzjonijiet strateġiċi ma’ 
msieħba ewlenin minn madwar id-dinja, l-
EIT jista’ jżid mal-attrazzjoni tal-imsieħba 
fil-KICs, jew ta' kwalunkwe attività jew 
qasam ta' azzjoni oħrajn tiegħu. 
F’kooperazzjoni mill-qrib mal-KICs, l-EIT 
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msieħba potenzjali. F’dan il-kuntest, l-EIT 
u l-KICs għandhom jieħdu vantaġġ sħiħ
mill-inizjattivi eżistenti tal-UE f’dan il-
qasam, bħall-programm Erasmus għal 
Kulħadd u l-Azzjonijiet Marie Curie. Barra 
minn hekk, l-EIT jista’ jkattar il-qsim tal-
għarfien, il-mentoring u n-netwerking billi 
jħeġġeġ it-twaqqif ta' netwerk ta' alumi tal-
EIT.

għandu jiżviluppa strateġija internazzjonali 
qawwija, billi jidentifika u jikkoordina ma’ 
interlokuturi rilevanti u msieħba potenzjali. 
F’dan il-kuntest, l-EIT u l-KICs għandhom 
jieħdu vantaġġ sħiħ mill-inizjattivi eżistenti 
tal-UE f’dan il-qasam, bħall-programm 
"Erasmus għal Kulħadd" u l-Azzjonijiet 
Marie Curie. Barra minn hekk, l-EIT jista’ 
jkattar il-qsim tal-għarfien, il-mentoring u 
n-netwerking billi jħeġġeġ it-twaqqif ta' 
netwerk ta' alumi tal-EIT, fost l-oħrajn.

Or. en

Emenda 27
Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 2 – punt 2.3 – paragrafu 5 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistabbilixxi, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni u l-KICs, sistema 
komprensiva biex jimmonitorja: il-
kontribut tal-EIT lil Orizzont 2020; l-
impatt tal-EIT permezz tal-attivitajiet 
tiegħu stess u dawk tal-KIC; u r-riżultati 
tal-KICs. L-EIT se jirrapporta dwar l-
attivitajiet kollha tiegħu ta’ monitoraħħ fir-
rapport annwali ta’ attività.

Jistabbilixxi, f’kooperazzjoni mal-
Kummissjoni u l-KICs, sistema 
komprensiva biex jimmonitorja: il-
kontribut tal-EIT lil Orizzont 2020; l-
impatt tal-EIT permezz tal-attivitajiet 
tiegħu stess u dawk tal-KIC; u r-riżultati 
tal-KIC. L-EIT se jirrapporta dwar l-
attivitajiet kollha tiegħu ta’ monitoraġġ fir-
rapport annwali ta’ attività li jintbagħat 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 28
Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 3 – punt 3.2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lil hinn mir-rwol sempliċi ta’ 
amministratur, il-kwartieri ġenerali tal-EIT 
ser jottimizza l-funzjonijiet operazzjonali 
tagħhom biex imexxi lill-KICs lejn 
prestazzjoni massima u jagħmel ir-riżultati 

Lil hinn mir-rwol sempliċi ta’ 
amministratur, il-kwartieri ġenerali tal-EIT 
ser jottimizza l-funzjonijiet operazzjonali 
tagħhom biex imexxi lill-KICs lejn 
prestazzjoni massima u jagħmel ir-riżultati 
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tajbin disponibbli. Jistgħu jinkisbu 
effiċjenzi mill-provvista ta’ numru ta’ 
servizzi u funzjonijiet ċentralizzati, pjuttost 
milli fuq livell tal-KIC individwali. Filwaqt 
li l-KICs kollha jaħdmu fuq temi speċifiċi, 
numru ta’ elementi għandhom natura 
opposta, u huwa preċiżament hawn fejn l-
EIT jista’ jipprovdi valur miżjud tanġibbli. 
Dawn il-funzjonijiet tal-fornitur tal-
għarfien jistgħu jirrelataw b’mod 
partikolari biex il-kwartieri ġenerali tal-
EIT isiru distributur tal-informazzjoni u 
interlokutur tajjeb, pereżempju biex 
irawwem skambju u tagħlim reċiproku bejn 
il-KICs, jiffaċilita r-relazzjonijiet mal-
istituzzjonijiet tal-UE u organizzazzjonijiet 
oħra ewlenin, bħall-OECD, jew dwar 
kwistjonijiet speċifiċi orizzontali, bħall-
għoti ta’ pariri dwar IP, trasferiment ta’ 
teknoloġija u għarfien, issettjar ta’ limiti 
skont l-aqwa prattiki internazzjonali, jew li 
jsiru studji ta’ antiċipazzjoni u ppjanar bil-
quddiem fl-identifikazzjoni tad-
direzzjonijiet futuri għall-EIT u l-KICs. L-
EIT u l-KICs għandhom jiddeċiedu 
flimkien fejn dawn ix-xogħlijiet jistgħu 
jiġu ttrattati bl-aktar mod effiċjenti. F’dan 
ir-rigward, ser ikun ta’ importanza kruċjali 
għall-EIT u l-KICs li jistabbilixxu 
mekkaniżmi vijabbli għal kollaborazzjoni 
sistematika fir-rigward ta’ kwistjonijiet 
komuni.

tajbin disponibbli. Jistgħu jinkisbu 
effiċjenzi mill-provvista ta’ numru ta’ 
servizzi u funzjonijiet ċentralizzati, pjuttost 
milli fuq livell tal-KIC individwali. Filwaqt 
li l-KICs kollha jaħdmu fuq temi speċifiċi, 
numru ta’ elementi għandhom natura 
trasversali, u huwa preċiżament hawn fejn 
l-EIT jista’ jipprovdi valur miżjud 
tanġibbli. Dawn il-funzjonijiet tal-fornitur 
tal-għarfien jistgħu jirrelataw b’mod 
partikolari biex il-kwartieri ġenerali tal-
EIT isiru distributur tal-informazzjoni u 
interlokutur tajjeb, pereżempju biex 
irawwem skambju u tagħlim reċiproku bejn 
il-KICs, jippromwovi l-iskambju tal-
għarfien bejn il-KICs u n-netwerks 
universitarji, l-RICs, KICs iżgħar u 
attivitajiet oħra ta' riċerka mwettqa 
b'finanzjament mill-EIT, jiffaċilita r-
relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet tal-UE u 
organizzazzjonijiet oħra ewlenin, bħall-
OECD, jew dwar kwistjonijiet speċifiċi 
orizzontali, bħall-għoti ta’ pariri dwar IP, 
trasferiment ta’ teknoloġija u għarfien, 
issettjar ta’ limiti skont l-aqwa prattiki 
internazzjonali, jew li jsiru studji ta’ 
antiċipazzjoni u ppjanar bil-quddiem fl-
identifikazzjoni tad-direzzjonijiet futuri 
għall-EIT u l-KICs. L-EIT u l-KICs 
għandhom jiddeċiedu flimkien fejn dawn 
ix-xogħlijiet jistgħu jiġu ttrattati bl-aktar 
mod effikaċi. F’dan ir-rigward, ser ikun ta’ 
importanza kruċjali għall-EIT u l-KICs li 
jistabbilixxu mekkaniżmi vijabbli għal 
kollaborazzjoni sistematika fir-rigward ta’ 
kwistjonijiet trasversali.

Or. en

Emenda 29
Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 4 – punt 4.2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ħtiġijiet tal-baġit tal-EIT fil-perjodu Il-baġit tal-EIT għall-perjodu 2014-2020 
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2014-2020 huma EUR 3.1 biljun u huma
bbażati fuq tliet komponenti ewlenin: l-
infiq neċessarju għall-konsolidament tat-
tliet KICs eżistenti, l-iżvilupp gradwali tal-
KICs il-ġodda fl-2014 u l-2018 
rispettivament, u l-attivitajiet ta’ tqassim u 
outreach u l-infiq amministrattiv.

huwa EUR 3.1 biljun u huwa bbażat fuq 
tliet komponenti ewlenin: l-infiq neċessarju 
għall-konsolidament tat-tliet KICs 
eżistenti, l-iżvilupp gradwali tal-KICs il-
ġodda fl-2014 u l-2018 rispettivament, l-
attivitajiet ta’ tqassim u outreach u l-infiq 
amministrattiv.

Or. en

Emenda 30
Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 4 – punt 4.2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madwar EUR 1.69 biljun (53.15 % tal-
baġit totali tal-EIT) huwa previst biex 
jiffinanzja l-KICs maħtura fl-2009 u li 
diġà joperaw f’rata ta’ ħidma tajba; 
EUR 1,01 miljun (31,81 %) huma previsti 
għat-tieni fażi ta’ KICs (li f’dak iż-żmien 
ikunu fil-fażijiet tal-bidu u tal-iżvilupp) u 
EUR 259,75 miljun (8,16 %) għall-KICs 
imwaqqfa wara t-tielet fażi.

Il-parti l-kbira tal-baġit tal-EIT se tkun 
allokata lil KICs preċedenti u oħrajn 
ġodda tat-tieni u t-tielet fażi, skont il-
pjanijiet li jridu jiġu approvati mill-Bord 
tat-Tmexxija u r-riżultati tal-proċess ta' 
għażla tal-KICs u r-rata ta' 
implimentazzjoni, skont ir-Regolament 
(KE) Nru 294/2008.

.

Or. en

Emenda 31
Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 4 – punt 4.2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għalhekk, il-baġit ipproġettat tal-EIT 
għall-KICs fil-perjodu 2014-2020 huwa 
ugwali għal EUR 2,9 biljun (93,13 % tal-
baġit totali tal-EIT għall-
perjodu 2014/2020). Permezz tal-effett 
qawwi tal-EIT, il-KICs mistennija 
jimmobilizzaw EUR 8,890 biljun oħra 
minn sorsi pubbliċi u privati.

imħassar
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Emenda 32
Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 4 – punt 4.2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-EIT ser jimpenja ruħu wkoll f’numru ta’ 
attivitajiet ta’ tixrid u firxa, bħall-
programm ta’ sħubija tal-EIT li ser itejjeb
b’mod sinifikanti l-impatt tal-
operazzjonijiet tiegħu madwar l-Ewropa. 
Barra minn dan, numru ta’ servizzi ta’ 
appoġġ u monitoraġġ mifruxa ser 
jipprovdu valur miżjud u effiċjenzi għal 
attivitajiet tal-KIC. Fl-implimentazzjoni u 
l-iżvilupp ta’ dawn l-attivitajiet, l-EIT ser 
ikollu bżonn isegwi strateġija mmirata 
għal proporzjon ta' effiċjenza għolja, 
jiġifieri massimu ta' impatt li għandu 
jintlaħaq permezz ta' makkaniżmi ħfief.
Madwar EUR 141,76 miljun (4,4%) tal-
baġit tal-EIT huwa meħtieġ għall-
implimentazzjoni ta’ dawn l-attivitajiet.

L-EIT ser jimpenja ruħu f’numru ta’ 
attivitajiet ta’ tixrid u outreach, li ser itejbu
b’mod sinifikanti l-impatt tal-
operazzjonijiet tiegħu madwar l-Ewropa. 
Barra minn dan, numru ta’ servizzi ta’ 
appoġġ u monitoraġġ mifruxa ser 
jipprovdu valur miżjud u effiċjenzi għal 
attivitajiet tal-KIC. Madwar 10 sa 15 %
tal-baġit tal-EIT se jiġu allokati għall-
implimentazzjoni ta’ dawn l-attivitajiet.

Or. en

Emenda 33
Proposta għal deċiżjoni
Anness 1 – parti 4 – punt 4.2 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk l-EIT ser imexxi mudelli ġodda ta’ 
innovazzjoni u simplifikazzjoni miftuħa, 
dan għandu jkun rifless fl-approċċ tiegħu 
għall-amministrazzjoni. Il-kwartieri 
ġenerali tal-EIT jinħtieġ li jkunu 
organizzazzjoni effiċjenti, li ssegwi 
approċċ strateġiku li tagħmel użu minn 
kompetenzi kull meta jkun hemm bżonn, 
imma mingħajr ma jinħolqu strutturi tqal u 
permanenti li mhumiex meħtieġa. L-

Il-kwartieri ġenerali tal-EIT jinħtieġ li 
jkunu organizzazzjoni effiċjenti, li ssegwi 
approċċ strateġiku li tagħmel użu minn 
kompetenzi kull meta jkun hemm bżonn, 
imma mingħajr ma jinħolqu strutturi tqal u 
permanenti li mhumiex meħtieġa. L-
ispejjeż tan-nefqa amministrattiva, li 
jkopru l-ispejjeż neċessarji tal-persunal, 
amministrattivi, tal-infrastruttura u 
operazzjonali, tul iż-żmien mhux se 
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ispejjeż tan-nefqa amministrattiva, li 
jkopru l-ispejjeż neċessarji tal-persunal, 
amministrattivi, tal-infrastruttura u 
operazzjonali, fuq iż-żmien mhux se 
jeċċedu 2.4 % tal-baġit tal-EIT. Parti mill-
ispiża amministrattiva hija koperta mill-
Ungerija li huwa l-pajjiż li qed 
jilqagħhom, permezz tal-għoti ta’ spazju 
għall-uffiċċju mingħajr ħlas sat-tmiem 
tal-2030, kif ukoll kontribuzzjoni annwali 
ta’ 1.5 miljun euro għall-ispejjeż tal-
persunal sat-tmiem tal-2015. Fuq din il-
bażi, l-infiq amministrattiv se jkun 
għalhekk madwar EUR 77 miljun għall-
2014-2020.

jeċċedu 5 % tal-baġit tal-EIT.

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Hemm konsensus ġenerali dwar l-importanza tal-EIT bħala strument ewlieni għall-politika 
tal-UE fil-qasam tat-teknoloġija u l-innovazzjoni u dwar l-istrateġija u l-funzjonament tiegħu. 
Dan jippermetti lir-rapporteur, f'din in-nota spjegattiva qasira, taqbeż dawk il-kwistjonijiet 
kollha fejn m'hemmx bżonn li tinbidel il-proposta tal-Kummissjoni b'mod sostanzjali, u 
tiffoka fuq l-aspetti li, fl-opinjoni tagħna, għandhom ikunu s-suġġett ta' xi bidliet biex 
jintlaħqu aħjar l-għanijiet importanti tal-EIT.

L-EIT bħala Istitut Ewropew u marka globali ta' eċċellenza

L-EIT mhuwiex programm u lanqas netwerk: L-EIT huwa Istitut. Tabilħaqq, jaħdem fil-qafas 
ta' programm u ċertament jibni netwerks tat-teknoloġija u tal-innovazzjoni ma' ħafna sħab 
differenti, iżda huwa Istitut bi rwol importanti, li mhuwiex ir-rwol ta' sempliċi amministratur, 
koordinatur jew faċilitatur tal-KICs tiegħu. Bħala Istitut, għandu jiġi indirizzat b'mod 
speċifiku ħafna, differenti minn taqsimiet oħra ta' Orizzont 2020. Peress li huwa mhux biss 
strument għall-innovazzjoni iżda wkoll strument għall-edukazzjoni, l-EIT jagħti dimensjoni 
edukattiva sħiħa lill-politika tal-UE fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni. Din hija waħda 
mill-ispeċifiċitajiet tal-EIT fil-qafas politiku tal-UE kollu kemm hu: huwa l-uniku strument li 
jgħaqqad it-trijangolu tal-għarfien. 

Għandna l-għan li nagħmlu mill-EIT sieħeb kbir fl-innovazzjoni fl-Ewropa u lil hinn minnha, 
iżda wkoll ċentru ewlieni ta' riċerka u interskambji xjentifiċi u teknoloġiċi, ta' tixrid ta' prattiki 
tajba u kultura tal-qsim tal-għarfien. 

L-EIT jista' jsaħħaħ ir-rwol tiegħu f'dan il-qasam billi jospita u jorganizza (jew jorganizza 
b'mod konġunt mal-KICs tiegħu) konferenzi kbar, seminars, eżibizzjonijiet teknoloġiċi kif 
ukoll azzjonijiet ta' taħriġ speċifiċi, moduli għal korsijiet undergraduate jew pakketti mmirati 
għall-edukazzjoni fl-iskejjel, korsijiet tas-sajf u programm ta' fellowship tal-EIT, apparti l-
programmi Masters u PhD bit-tikketta tal-EIT li diġà jeżistu u li għandhom ikomplu jiġu 
żviluppati.

Għalkemm huwa Istitut edukattiv, teknoloġiku u tal-innovazzjoni, l-EIT ma jistax jitqies (jew 
jagħmilha ta') kompetitur għall-Universitajiet u ċ-Ċentri ta' Riċerka tagħna, pubbliċi jew 
privati, iżda għodda importanti li lkoll kemm huma għandhom għall-iżvilupp ta' 
kooperazzjoni aħjar, skambju ta' fehmiet u esperjenzi u għall-iżvilupp ta' tip differenti ta' 
proġetti komuni: proġetti ta' riċerka komuni, proġetti ta' innovazzjoni komuni u proġetti 
edukattivi komuni. B'dan il-mod, l-EIT jgħin lill-UE aħjar biex taffaċċja l-problema 
msemmija fil-proposta tal-Kummissjoni li "ta’ spiss, l-eċċellenza fl-edukazzjoni għolja, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, filwaqt li teżisti b’mod ċar madwar l-UE, għadha frammentata."

Irridu nirrikonoxxu wkoll li l-EIT m'għandux biżżejjed viżibbiltà u rikonoxximent fl-Ewropa 
u, aktar minn hekk, fuq skala globali. L-aġenda strateġika ġdida għandha tittratta din il-
problema u timmira li toħloq marka rikonoxxuta internazzjonalment ta' eċċellenza, li tgħin 
biex tattira t-talent mill-Ewropa u minn barra minnha u biex issawwar relazzjonijiet strateġiċi 
ma' sħab ewlenin minn madwar id-dinja.
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Biex jintlaħaq dak l-għan, huma meħtieġa affarijiet differenti. Ċertament, aġenda ambizzjuża 
għall-attivitajiet imsemmija hawn fuq tgħin biex issolvi l-problema; hija meħtieġa wkoll 
komunikazzjoni tajba u effikaċi; iżda nemmnu li pass importanti 'l quddiem fir-rigward tal-
uffiċċji futuri tal-Istitut se jkun element prinċipali f'din l-Aġenda Strateġika.

Kwartieri ġenerali ġodda għall-EIT

Fid-dinja kummerċjali ħadd ma jikkontesta li l-kwartieri ġenerali ta' kumpanija huma 
strument tal-akbar importanza għall-komunikazzjoni istituzzjonali u l-istabbiliment tal-marka 
tagħha. Naħsbu li wasal iż-żmien biex nittrattaw din il-kwistjoni fir-rigward tal-EIT jekk 
irridu nibnuh bħala marka globali ta' eċċellenza, kif jidher li hi l-mira li kulħadd jaqbel 
dwarha.

Biex id-dinja tarah bħala parteċipant globali f'dan il-qasam, impenjat għalkollox favur tal-
eċċellenza, l-EIT għandu jkollu sede eċċellenti. Dan jirrifletti l-importanza li l-UE kollha 
kemm hi tagħti lill-politika tagħha fil-qasam tat-teknoloġija u l-innovazzjoni.

Fl-opinjoni tagħna, il-bini tal-PE fi Strasburgu huma assolutament xierqa biex jospitaw l-EIT. 
U naħsbu li t-trasferiment tal-kwartieri ġenerali tal-EIT fil-bini tagħna fi Strasburgu jkun bidla 
pożittiva mhux biss għall-EIT, iżda wkoll għall-Parlament u għall-UE, kemm f'termini politiċi 
kif ukoll f'termini ekonomiċi. U li dan ikun ukoll soluzzjoni pożittiva ħafna għall-belt ta' 
Strasburgu. Ejja naraw għalfejn.

Jekk l-EIT ikun fil-bini tal-PE fi Strasburgu, dan immedjatament iżid l-interess mill-Ewropa u 
mid-dinja u jiġbed l-attenzjoni tal-midja dinjija fuq il-proġett tal-EIT. Jitqies miċ-ċittadini u 
min-negozji Ewropej u mis-sħab dinjija tagħna bħala simbolu b'saħħtu tal-viżjoni l-ġdida li l-
UE biħsiebha tadotta fil-perjodu ta' seba' snin li jmiss, jiġifieri li ssaħħaħ l-attenzjoni u l-
impenn tagħha favur politika tal-innovazzjoni aktar b'saħħitha.

Mill-perspettiva politika, dan jikkorrispondi mal-pożizzjoni tal-maġġoranza tal-MPE, 
ikkonfermata darbtejn reċentament f'votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, li jkun hemm sede 
waħda. Iżda jagħti wkoll tweġiba lix-xewqa li għandhom ħafna MPE li ma jibqax vojt assolut 
wara d-deċiżjoni tagħhom. 

Mill-perspettiva tal-immaġni li l-opinjoni pubblika għandha fir-rigward tal-UE u l-
istituzzjonijiet tagħha, primarjament matul dawn iż-żminijiet ta' kriżi fl-infiq pubbliku, din id-
deċiżjoni ma tista' tagħmel xejn ħlief tiġġenera simpatija.

Mill-perspettiva ekonomika, u meta nqisu l-baġit ġenerali tal-UE fiċ-ċifri globali tiegħu, kif 
jeħtieġ li nagħmlu, din is-soluzzjoni tista' biss iġġib tnaqqis fl-ispejjeż totali. Mhuma 
meħtieġa l-ebda flus addizzjonali biex tiġi adottata din is-soluzzjoni - pjuttost il-kuntrarju.

Għall-belt ta' Strasburgu, din tkun soluzzjoni pożittiva ħafna. Il-prestiġju tal-belt ma jiġix 
affettwat; saħansitra jissaħħaħ, peress li ssir il-Kapitali Ewropea tal-Għarfien u l-
Innovazzjoni, mhux biss minħabba fejn ikun jinsab l-EIT, iżda peress li, minħabba l-
karatteristiki tal-bini, l-UE tista' wkoll tospita fl-istess bini proġetti u istituzzjonijiet 
akkademiċi jew ta' riċerka oħra Ewropej relatati. Għall-ġestjoni tajba tal-ħajja fil-belt, huwa 
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ħafna aħjar li jkun hemm preżenza permanenti ta' nies li jgħixu u jaħdmu hemmhekk, milli li 
jkun hemm livelli massimi ta' eluf ta' vjaġġaturi tliet ġranet fix-xahar. Xorta waħda, ħafna 
avvenimenti kbar, b'ħafna parteċipanti, jiġu organizzati regolarment fi Strasburgu mill-EIT.

Għall-EIT u l-attivitajiet preżenti tagħha, iżda primarjament dawk futuri, uffiċċji fi Strasburgu 
jidhru assolutament ideali. Għandhom il-potenzjal sħiħ li jkunu soluzzjoni irħisa, faċli u 
rapida biex jiġu installati l-kwartieri ġenerali tal-EIT, iżda wkoll biex l-EIT tospita konferenzi 
kbar, seminars, azzjonijiet u korsijiet ta' taħriġ kif ukoll eżibizzjonijiet teknoloġiċi jew 
xjentifiċi, b'bosta swali kbar u żgħar għal-laqgħat (jew klassijiet), uffiċċji, bars u ristoranti, u 
anke bosta mijiet ta' kmamar b'faċilitajiet sħaħ fejn wieħed jinħasel fejn il-parteċipanti f'dawn 
l-avvenimenti, li jkunu ġejjin mid-dinja kollha, ikunu jistgħu jiġu akkomodati mingħajr ħlas.

Bini fi Strasburgu jospita wkoll il-Fondazzjoni tal-EIT, il-Forum tal-Partijiet Interessati tal-
EIT, l-Assoċjazzjoni tal-Alumni tal-EIT u inizjattivi oħrajn, impriżi fil-fażi inizjali tagħhom u 
netwerks universitarji.

Xi ċentri ġodda ta' kolokazzjoni ta' KICs jista' jkollhom l-uffiċċji tagħhom hemm ukoll, fejn 
is-sħab ikollhom kundizzjonijiet eċċellenti biex jaħdmu mill-qrib flimkien ta' kuljum (dan 
m'għandux ikun ta' detriment għal-linja gwida politika ewlenija għal distribuzzjoni tal-
lokalizzazzjoni tal-KICs li tgħin issaħħaħ il-konnettività lokali-globali u l-kooperazzjoni ma' 
awtoritajiet u universitajiet nazzjonali u reġjonali, raggruppamenti lokali u SMEs differenti).

Nafu li l-PE ma jistax jiddeċiedi waħdu dwar din il-bidla. Iżda jista' jiddikjara l-pożizzjoni 
tiegħu u jitlob lill-Kummissjoni tistudja l-fattibbiltà tagħha. Dan huwa dak li qed nipproponu.

L-allokazzjoni tar-riżorsi

Biex inwettqu l-kompiti meħtieġa biex l-EIT isir marka globali ta' eċċellenza, neħtieġu baġit 
reali għall-EIT li jmur ħafna lil hinn mis-sempliċi somma tal-baġit tal-KICs. Fil-proposta tal-
Kummissjoni, insibu 4.4 % għal attivitajiet ta' tixrid u outreach u 2 % għal infiq 
amministrattiv. Din l-allokazzjoni ta' riżorsi hija koerenti mal-viżjoni preżenti ta' EIT "KICs 
biss" (jew kważi "KICs biss"). Iżda forsi l-viżjoni tal-EIT bħala proġett "KICs biss" mhijiex l-
aktar waħda adegwata għall-missjoni u r-rwol importanti li l-EIT jista' jkollu fl-UE, kif 
deskritt aktar qabel u kif issuġġerit fil-proposta tal-Kummissjoni.

Madankollu, biex nibnu l-EIT fuq viżjoni differenti u iktar ambizzjuża, ma neħtieġux 
verament aktar flus għall-EIT: sempliċi bidla fid-distribuzzjoni tar-riżorsi previsti mill-
Kummissjoni taf tkun biżżejjed. L-allokazzjoni ta' bejn 10 u 15 % tal-baġit globali għall-
attivitajiet proprji tal-EIT, filwaqt li jinżammu 2 % għan-nefqa amministrattiva u l-bqija 
għall-KICs, hija soluzzjoni possibbli meta jitqies dan li ġej rigward in-numru u d-daqs tal-
KICs.

Rigward in-numru u d-daqs tal-KICs

Il-mudell u d-daqs tal-KICs użati fil-proċess tat-twaqqif tat-tliet KICs inizjali, li jirrikjedu 



PR\902884MT.doc 37/38 PE489.613v01-00

MT

minnhom li jkollhom massa kritika mill-mument proprju tal-ħolqien tagħhom, kienu x'aktarx 
il-forma adegwata ta' kif jitnieda l-proġett. Fid-dinja tet-teknoloġija u l-innovazzjoni, li tkun 
tista' tikseb massa kritika huwa verament kritiku. 

Rekwiżit simili jista' jinżamm għal uħud mill-KICs ġodda. Iżda issa forsi huwa possibbli 
approċċ ftit differenti: jekk l-EIT jeżisti bħala tali u għandu daqs tajjeb, ma jistax jitqies fih 
innifsu, flimkien man-netwerk ta' KICs eżistenti fi kwalunkwe mument, bħala fornitur ta' 
massa kritika jew bħala qafas ta' massa kritika, li jappoġġa l-ħolqien ta' KICs iżgħar jew 
proġetti oħra ta' kooperazzjoni reġjonali tal-EIT? F'xi każijiet, biex jiġu trattati sfidi speċifiċi, 
KICs iżgħar jistgħu jirriżultaw li huma soluzzjoni aħjar. F'dan il-każ, li jinżamm approċċ
dogmatiku fir-rigward tad-daqs tal-KICs (approċċ wieħed għall-każijiet kollha) jista' jkun 
ostakolu biex tinstab l-aħjar tweġiba.

Imissna naġixxu skont x'jiġri xi drabi fid-dinja kummerċjali, fejn il-ħolqien ta' kumpanija 
żgħira affiljata ma' grupp kbir tista' tippreżenta soluzzjoni li jkollha kemm is-sempliċità u l-
flessibbiltà ta' organizzazzjonijiet żgħar kif ukoll il-prestiġju, l-istabilità u l-garanziji tas-suq 
ta' grupp kbir, f'għaqda virtuża u dijalettika.

Il-KICs issa għandhom jiġu żviluppati fin-numru, fil-varjetà tematika u fil-kopertura 
ġeografika. Għandna nenfasizzaw li, ikbar jew iżgħar, il-KICs għandhom dejjem ikunu 
sħubijiet integrati ferm li jlaqqgħu madwar sfidi speċifiċi tas-soċjetà l-universitajiet, iċ-ċentri 
ta' riċerka, il-kumpaniji, inklużi l-SMEs, u parteċipanti oħra fl-innovazzjoni.

Għall-perjodu 2014-2020, il-Kummissjoni diġà identifikat sitt oqsma tematiċi fejn l-
istabbiliment ta' KICs ġdida jista' jkollu potenzjal kbir biex iżid il-valur mal-attivitajiet 
eżistenti u jagħti spinta ġenwina lill-innovazzjoni:

• Manifattura b’valur miżjud
• Food4future - katina tal-provvista sostenibbli mir-riżorsi għall-konsumaturi
• Innovazzjoni għal għajxien f’kundizzjoni ta’ saħħa tajba u xjuħija attiva
• Materja prima - esplorazzjoni, estrazzjoni, ipproċessar, riċiklaġġ u sostituzzjoni sostenibbli
• Soċjetajiet sikuri intelliġenti
• Mobbiltà urbana

Naħsbu li għadu kmieni wisq biex din il-lista tiġi approvata u magħluqa u li għandu jkompli 
jiġi żviluppat approċċ minn isfel għal fuq fejn oqsma oħrajn ukoll ikunu jistgħu jkunu l-oġġett 
ta' applikazzjonijiet li ta' min jikkunsidrahom, bħall-każ tal-KICs dwar l-użu sostenibbli tal-
ibħra, dik dwar l-ilma u dik Marina. Il-lista għadha mhijiex magħluqa, u lanqas għadha ma 
ttieħdet id-deċiżjoni dwar in-numru, id-daqs u l-iskeda ta' żmien għall-KICs il-ġodda li jridu 
jitniedu. L-EIT se jkollu l-awtonomija li jorganizza, skont ir-Regolament, il-proċess ta' għażla 
tal-KICs futuri, b'mod miftuħ, trasparenti u kompetittiv, filwaqt li jqis il-prijoritajiet definiti 
f'Orizzont 2020.

Il-Bord tat-Tmexxija tal-EIT għandu jkollu l-awtonomija li jorganizza, b'mod pubbliku u 
trasparenti, skont il-proċedura definita fir-Regolament dwar l-EIT, il-proċess ta' għażla tal-
KICs futuri, abbażi ta' temi ġenerali li jidħlu fil-qafas tal-isfidi l-kbar tas-soċjetà. Is-sejħa għal 
applikazzjonijiet għandha tkun aktar miftuħa milli jkun il-każ jekk jiġu stabbiliti minn qabel 
it-tliet oqsma ta' attività f'kull fażi, kif ġie ssuġġerit mill-Kummissjoni. Jistgħu jkunu iktar, 
jew inqas.
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Approċċ aktar flessibbli fir-rigward tad-daqs (u l-ħtiġijiet ta' finanzjament) tal-KICs jista' 
jwassal għal soluzzjoni fejn iktar minn tliet KICs ġodda jistgħu jiġu previsti għat-tieni u/jew 
għat-tielet fażi.
Xorta waħda, il-Bord tat-Tmexxija se jżomm lill-istituzzjonijiet tal-UE, b'mod partikolari l-
Parlament, infurmat b'mod sħiħ dwar dan il-proċess u se jqis l-opinjonijiet tagħhom dwar is-
suġġett.

Dwar ir-relazzjonijiet ekonomiċi fit-tul mal-KICs

Fl-ewwel fażi tal-ħajja ta' KIC, l-EIT jipprovdi sa 25 % tal-baġit tal-KICs. Ir-redditu fuq l-
investiment tal-EIT fil-KICs jista' jitkejjel f'termini tal-benefiċċji għas-soċjetà u għall-
ekonomija, bħal opportunitajiet aħjar ta' edukazzjoni, il-ħolqien ta' negozji ġodda u impjiegi 
ġodda kif ukoll ta' prodotti u servizzi ġodda.

Tul iż-żmien, billi jaħtfu opportunitajiet fis-suq u fis-soċjetà, il-KICs jistgħu jsiru indipendenti 
mill-finanzjament tal-EIT, meta l-proġett inizjali jasal fit-tmiem naturali tiegħu. Iżda jista' 
jkun li dan ma jfissirx li l-EIT għandu jtemm ir-relazzjoni ekonomika tiegħu ma' dik il-KIC 
jew mal-istituzzjoni jew kumpanija li se ssir meta l-programm ta' 7 jew 15-il sena jintemm. L-
EIT għandu jikkunsidra li jkun is-sieħeb kummerċjali fit-tul fil-proġett li jkun għen joħloq u 
wkoll benefiċjarju tad-dħul li jista' jiġġenera, u mhux biss id-dħul li jirriżulta mill-isfruttament 
dirett jew indirett tar-riżultati tal-proprjetà intellettwali.

Iż-żamma ta' din is-sħubija tista' tkun ta' importanza strateġika mill-perspettiva teknoloġika, 
iżda anke minn dik ekonomika. Dan id-dħul jgħin lill-baġit tal-EIT jiffinanzja KICs ġodda 
jew jgħin biex jiġu żviluppati proġetti edukattivi oħra.


