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***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 Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi 
r-regoli għall-parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni f''Il-Programm Qafas għar-Riċerka u 
l-Innovazzjoni - Orizzont 2020 (2014-2020)'
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0810),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 173, 183 u t-tieni paragrafu tal-
Artikolu 188 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C7-0465/2011),

– 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 Ewropew ta’ xx.xx.20121,

– 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-Iżvilupp u l-Kumitat għall-Baġits (A7-0000/2012),

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

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

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

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Ir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni għandhom jirriflettu 
b’mod adegwat ir-rakkomandazzjonijiet 
tal-Parlament Ewropew, kif inhuma 
mqassra fir-"Rapport dwar is-
simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
Programmi Qafas tar-Riċerka", u l-Kunsill 

(4) Ir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni għandhom jirriflettu 
b’mod adegwat ir-rakkomandazzjonijiet 
tal-Parlament Ewropew, kif inhuma 
mqassra fir-"Rapport dwar is-
semplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
Programmi Qafas tar-Riċerka", u l-Kunsill 

                                               
1 Għadha ma ġietx ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
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fir-rigward tas-simplifikazzjoni tar-
rekwiżiti amministrattivi u finanzjarji tal-
programmi qafas ta’ riċerka. Ir-regoli 
għandhom jagħtu kontinwità għall-miżuri 
ta’ simplifikazzjoni diġà implimentati taħt 
id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' 
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp 
teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-
2013) u aktar progress fit-tnaqqis tal-piż 
amministrattiv għal parteċipanti u l-
kumplessità tad-dispożizzjonijiet 
finanzjarji sabiex jonqsu l-iżbalji 
finanzjarji. Ir-regoli għandhom ukoll iqisu 
t-tħassib u r-rakkomnadazzjonijiet mill-
komunità tar-riċerka li jirriżultaw mid-
dibatitu li nbeda permezz tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fid-29 
ta’ April 2010 lill-Parlament Ewropew, il-
Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni – “Is-
simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
programmi qafas tar-riċerka”, u l-Green 
Paper sussegwenti tad-9 ta’ Frar 2011 "Il-
bidla ta’ sfidi f’opportunitajiet: Lejn Qafas 
Strateġiku Komuni għall-finanzjament tar-
Riċerka u l-Innovazzjoni tal-UE".

fir-rigward tas-semplifikazzjoni tar-
rekwiżiti amministrattivi u finanzjarji tal-
programmi qafas ta’ riċerka. Ir-regoli 
għandhom jagħtu kontinwità għall-miżuri 
ta’ semplifikazzjoni diġà implimentati taħt 
id-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' 
Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp 
teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-
2013) u r-rapport finali tal-Grupp ta' 
Esperti "Evalwazzjoni interim tas-Seba' 
Programm Kwadru tat-
12 ta' Novembru 2010 u jwettqu aktar 
progress fit-tnaqqis tal-piż amministrattiv 
għal parteċipanti u l-kumplessità tad-
dispożizzjonijiet finanzjarji sabiex jonqsu 
l-iżbalji finanzjarji. Ir-regoli għandhom 
ukoll iqisu t-tħassib u r-
rakkomandazzjonijiet mill-komunità tar-
riċerka li jirriżultaw mid-dibattitu li nbeda 
permezz tal-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni fid-29 ta’ April 2010 lill-
Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat 
tar-Reġjuni – “Is-semplifikazzjoni tal-
implimentazzjoni tal-programmi qafas tar-
riċerka”, u l-Green Paper sussegwenti tad-9 
ta’ Frar 2011 "Il-bidla ta’ sfidi 
f’opportunitajiet: Lejn Qafas Strateġiku 
Komuni għall-finanzjament tar-Riċerka u l-
Innovazzjoni tal-UE", kif ukoll il-
konsultazzjoni pubblika rispettiva tal-
komunità tal-persuni interessati mnieda 
mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-impatt li saret mill-Kummissjoni għall-Orizzont 2020, COM(2011)0809 
finali, p. 101: "...il-konsultazzjoni mal-partijiet interessati u l-istituzzjonijiet dwar aktar 
[semplifikazzjoni] u l-valutazzjoni tal-impatt tal-Orizzont 2020, jindikaw b'mod ċar li l-
kontinwazzjoni ta' mudell tal-finanzjament ibbażat fuq ir-rimborż tal-ispejjeż [effettivi] hija l-
għażla ffavorita."
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Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Orizzont 2020, sabiex jiżgura koerenza 
ma’ programmi oħra ta’ finanzjament tal-
Unjoni, għandu jiġi implimentat skont ir-
Regolament (UE) Nru XX/XX tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ta' […] 
dwar ir-regoli ta’ finanzjament applikabbli 
għall-baġit annwali tal-Unjoni, u r-
Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 
Nru X/X ta’ […] li jemenda r-regoli 
dettaljati għall-implimentazzjoni tar-
Regolament Finanzjarju.

(5) Il-programm Orizzont 2020, sabiex 
jiżgura koerenza ma’ programmi oħra ta’ 
finanzjament tal-Unjoni, għandu jiġi 
implimentat skont ir-Regolament (UE) 
Nru XX/XX tal-Parlament Ewropew u l-
Kunsill ta' […] dwar ir-regoli ta’ 
finanzjament applikabbli għall-baġit 
annwali tal-Unjoni, u r-Regolament 
Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru X/X ta’ 
[…] li jemenda r-regoli dettaljati għall-
implimentazzjoni tar-Regolament 
Finanzjarju, filwaqt li titqies kif dovut in-
natura speċifika tal-attivitajiet ta' riċerka 
u innovazzjoni.

Or. en

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Għandu jiġi żgurat approċċ integrat 
billi jinġabru flmkien attivitajiet koperti 
mis-Seba’ Programm Kwadru għar-
Riċerka, il-Programm Qafas għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni u l-Istitut 
Ewropew għall-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija (l-EIT) sabiex il-
parteċipazzjoni tkun magħmula aktar faċli, 
jinħoloq sett aktar koerenti ta’ strumenti u 
jiżdied l-impatt xjentifiku u ekonomiku 
filwaqt li jiġu evitati d-dupplikazzjoni u l-
frammentazzjoni. Għandhom japplikaw 
regoli komuni sabiex jiġi żgurat qafas 
koerenti li għandu jiffaċilita l-
parteċipazzjoni fi programmi li jkunu 
qegħdin jirċievu kontribuzzjoni finanzjarja 
tal-Unjoni mill-baġit ta’ Orizzont 2020, 

(6) Għandu jiġi żgurat approċċ integrat 
billi jinġabru flimkien l-attivitajiet koperti 
mis-Seba’ Programm Kwadru għar-
Riċerka, il-Programm Qafas għall-
Kompetittività u l-Innovazzjoni u l-Istitut 
Ewropew għall-Innovazzjoni u t-
Teknoloġija (l-EIT) sabiex il-
parteċipazzjoni tkun magħmula aktar faċli, 
jinħoloq sett aktar koerenti ta’ strumenti u 
jiżdied l-impatt xjentifiku u ekonomiku 
filwaqt li jiġu evitati d-duplikazzjoni u l-
frammentazzjoni. Għandhom japplikaw 
regoli komuni sabiex jiġi żgurat qafas 
koerenti li għandu jiffaċilita l-
parteċipazzjoni fi programmi li jkunu 
qegħdin jirċievu kontribuzzjoni finanzjarja 
tal-Unjoni mill-baġit ta’ Orizzont 2020, 
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inkluż il-parteċipazzjoni fi programmi 
ġestiti mill-EIT, impriżi konġunti jew 
kwalunkwe struttura oħra taħt l-
Artikolu 187 tat-TFUE jew parteċipazzjoni 
fi programmi mwettqa mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 185 tat-TFUE.
Madankollu, għandha tiġi żgurata l-
flessibilità biex jiġu adottati regoli 
speċifiċi meta dawn ikunu ġustifikati mill-
ħtiġijiet speċifiċi tal-azzjonijiet rispettivi u 
bil-kunsens tal-Kummissjoni.

inkluż il-parteċipazzjoni fi programmi 
ġestiti mill-EIT, impriżi konġunti jew 
kwalunkwe struttura oħra taħt l-
Artikolu 187 tat-TFUE jew parteċipazzjoni 
fi programmi mwettqa mill-Istati Membri 
skont l-Artikolu 185 tat-TFUE.

Or. en

(ara hawn taħt)

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinżamm sett uniku ta' regoli komuni, dan ir-regolament għandu jistabbilixxi regoli 
speċifiċi għall-azzjonijiet jew il-programmi msemmija, waqt li xorta jippermetti flessibilità fl-
oqsma definiti f'dan ir-regolament.

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Dawn ir-regoli għall-parteċipazzjoni u 
d-disseminazzjoni għandhom jipprovdu 
qafas koerenti, komprensiv u trasparenti 
biex jiżguraw l-aktar implimentazzjoni 
effiċjenti possibbli, billi jikkunsidraw il-
ħtieġa ta’ aċċess faċli mill-parteċipanti 
kollha, b’mod partikolari impriżi żgħar u 
medji, permezz ta’ proċeduri ssimplifikati.
L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni tista' 
tiġi pprovduta permezz ta’ forom 
differenti.

(9) Dawn ir-regoli għall-parteċipazzjoni u 
d-disseminazzjoni għandhom jipprovdu 
qafas koerenti, komprensiv u trasparenti 
biex jiżguraw l-aktar implimentazzjoni 
effiċjenti possibbli, billi jikkunsidraw il-
ħtieġa ta’ aċċess faċli mill-parteċipanti 
kollha, b’mod partikolari l-intrapriżi żgħar 
u ta' daqs medju, permezz ta’ proċeduri 
ssemplifikati.

Or. en

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) L-assistenza finanzjarja mill-Unjoni 
tista' tingħata permezz ta' forom 
differenti, billi tintgħażel il-miżura l-aktar 
xierqa li tappoġġa l-objettivi tal-
programm Orizzont 2020 u li tkun 
adattata għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-
benefiċjarji indirizzati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żdiedet premessa addizzjonali sabiex tenfasizza l-fatt li l-kriterju prinċipali biex issir l-għażla 
bejn forom ta' finanzjament differenti għandu jkun l-adattezza tal-miżura fir-rigward tal-
objettiv speċifiku.

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Minħabba n-natura differenti u l-
ħtiġijiet speċifiċi tal-parteċipanti differenti 
fost il-komunità tar-riċerka, ir-regoli 
għall-parteċipazzjoni għandhom 
jistabbilixxu tnaqqis ulterjuri tal-
kombinazzjonijiet tar-rati ta' finanzjament 
u l-metodi għad-definizzjoni tal-ispejjeż 
indiretti, waqt li tinżamm id-
differenzjazzjoni attwali bejn l-
universitajiet/ċentri ta' riċerka, l-
industrija, l-organizzazzjonijiet mingħajr 
skop ta' qligħ u l-intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju, kif ġie ddikjarat b'mod ċar 
fil-paragrafu 17 tar-Riżoluzzjoni tal-
Parlament Ewropew tal-
11 ta’ Novembru 2010 dwar is-
semplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-
Programmi Qafas tar-Riċerka1.
_____________
1 ĠU C 74E, 13.3.2012, p. 34
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-programm ORIZZONT 2020 ma jiġix issemplifikat iżżejjed, b'mod li lanqas biss 
jikkunsidra d-differenzi l-aktar bażiċi bejn il-persuni interessanti u li għaldaqstant jista' 
jqanqal effetti mhux mixtieqa fir-rigward ta' parteċipazzjoni mnaqqsa ta' wħud mill-persuni 
interessati li attwalment qegħdin f'qagħda żvantaġġata, il-Parlament għandu jfakkar il-
paragrafu 17 tar-Rapport Carvalho li talab b'mod ċar sistema ssemplifikata li għandha 
żżomm id-differenzjazzjoni attwali (u ġġustifikata tajjeb) bejn il-persuni interessati.

Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 9c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9c) Dawn ir-regoli dwar il-
parteċipazzjoni u d-disseminazzjoni 
għandhom iqisu wkoll il-ħtiġijiet għal 
finanzjament speċifiċi għall-intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju u dawk 
b'kapitalizzazzjoni fuq is-suq żgħira jew 
medja, sabiex jirrilaxxaw il-potenzjal sħiħ
tagħhom fir-rigward tar-riċerka u l-
innovazzjoni, waqt li jitqiesu kif dovut l-
ispeċifiċitajiet tat-tipi differenti ta' 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u s-
setturi differenti. Ir-regoli dwar il-
parteċipazzjoni għandhom jiffaċilitaw kif 
dovut it-tqassir tal-perjodu ta' "żmien sal-
għotja" għal massimu ta' sitt xhur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Referenza għall-paragrafi 38 u 39 tar-Rapport Carvalho.

Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti t-termini 
u l-kundizzjonijiet sabiex jiġi pprovdut il-

(12) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti t-termini 
u l-kundizzjonijiet sabiex jiġi pprovdut il-
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finanzjament mill-Unjoni lill-parteċipanti 
f’azzjonijiet taħt Orizzont 2020. Sabiex 
tonqos il-kumplessità tar-regoli eżistenti
tal-finanzjament u ikun hemm aktar 
flessibbiltà lejn l-implimentazzjoni tal-
proġett, għandha tiġi adottata sistema ta’ 
rimborż tal-ispiża simplifikata b’użu 
mtejjeb ta’ somom f’daqqa, rati fissi u 
spejjeż ta’ skala ta’ unità. Għall-finijiet ta’ 
simplifikazzjoni, għandha tiġi applikata 
rata unika ta’ rimborż għal kull tip ta’ 
azzjoni mingħajr ebda differenzjazzjoni 
skont it-tip ta’ parteċipant.

finanzjament mill-Unjoni lill-parteċipanti 
f’azzjonijiet taħt Orizzont 2020. Sabiex 
tonqos il-kumplessità tar-regoli eżistenti 
tal-finanzjament, għandha tiġi adottata 
sistema ta’ rimborż tal-ispiża semplifikata
b’użu aħjar ta’ somom f’daqqa, rati fissi u 
spejjeż ta’ skala ta’ unità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-parteċipanti, aktar flessibilità waqt l-implimentazzjoni tal-proġett ma twassalx għal 
tnaqqis tal-kumplessità, imma pjuttost bil-kontra. Rata ta' finanzjament unika ma tikkunsidrax 
il-ħtiġijiet speċifiċi ta' ċerti parteċipanti u mhix attrattiva għall-parteċipanti li jwettqu 
attivitajiet ta' riċerka fi proġett ta' innovazzjoni. Hu improbabbli li s-sħab ta' riċerka jiġu 
ffinanzjati minn parteċipanti oħra. Kieku, din l-iskema xxekkel ukoll il-konsorzji ta' proġetti u 
ddewwem il-proċess ta' applikazzjoni b'mod sinifikattiv.

Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Sfidi soċjali speċifiċi fil-qasam tar-
riċerka u l-innovazzjoni għandhom jiġu 
indirizzati permezz ta’ forom ġodda ta’ 
finanzjament bħal premji, akkwist 
prekummerċjali u akkwist pubbliku ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi li jeħtieġu regoli 
speċifiċi.

(13) Sfidi soċjali speċifiċi fil-qasam tar-
riċerka u l-innovazzjoni għandhom jiġu 
indirizzati permezz ta’ forom ġodda ta’ 
finanzjament bħal premji, akkwist 
prekummerċjali u akkwist pubbliku ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi, kif ukoll 
permezz ta' tipi speċifiċi ta' korpi ta' 
finanzjament bħall-inizjattivi ta' 
programmar eżistenti u dawk li għadhom 
kif tbassru abbażi tal-Artikoli 185 u 187 
TFUE u l-Artikolu [55] tar-Regolament 
(UE) Nru XX/XX [ir-Regolament 
Finanzjarju]. Dawn il-forom ġodda ta' 
finanzjament u dawn it-tipi differenti ta' 
korpi ta' finanzjament jeħtieġu regoli 
speċifiċi li għandhom ikunu stabbiliti 
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f'dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jissaħħaħ il-ħsieb ta' sett uniku ta' regoli, iddaħħal titolu ġdid "Dispożizzjonijiet 
speċifiċi" fir-regoli għall-parteċipazzjoni li għandu jkopri t-tipi speċifiċi ta' korpi ta' 
finanzjament, kif ukoll il-forom ġodda ta' finanzjament disponibbli.

Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Huwa xieraq li jintużaw forom ta' 
finanzjament differenti, u, fejn ikun 
xieraq, li jiġu magħquda tipi differenti ta' 
korpi ta' finanzjament. B'mod partikulari, 
l-istrumenti finanzjarji għandhom 
jintużaw b'mod komplementari fil-każi 
fejn jgħinu biex iqanqlu saħansitra aktar 
investiment privat fir-riċerka u l-
innovazzjoni, inklużi l-investimenti tal-
kapital ta' riskju għall-kumpanijiet 
innovattivi u b'mod partikulari l-intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju, u fejn ir-riżultati 
segwiti ma jkunux jistgħu jinkisbu b'mod 
effikaċi permezz ta' għotjiet, u fejn l-
azzjonijiet prinċipalment jikkonsistu 
f'attivitajiet qrib it-tqegħid fs-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istrumenti finanzjarji huma mmirati biex iqanqlu u jiffaċilitaw l-investiment privat fl-
innovazzjoni u biex l-intrapriżi jkunu jistgħu ilaħħqu waqt il-perjodu fl-istadju 
prekummerċjali minn meta jibdew joperaw sakemm jibdew jiġġeneraw dħul stabbli. Rabta 
kkombinata mal-attivitajiet qrib it-tqegħid fis-suq għandha tissaħħaħ u tiġi enfasizzata fir-
regoli ta' parteċipazzjoni kollha, inkluż permezz ta' artikolu ddedikat fid-"dispożizzjonijiet 
speċifiċi" li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet ġenerali għall-użu tal-istrumenti finanzjarji.



PR\903026MT.doc 13/79 PE489.632v01-00

MT

Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Sabiex jinżammu kundizzjonijiet ekwi 
għall-impriżi kollha attivi fis-suq intern, il-
finanzjament ipprovdut permezz ta’ 
Orizzont 2020 għandu jkun iddisinjat skont 
ir-regoli tal-għajnuna mill-Istati sabiex 
tkun żgurata l-effettività fin-nefqa pubblika 
u ma jkunux permessi d-distorzjonijiet tas-
suq bħall-imblokk għall-aċċess tal-
finanzjament pubbli, il-ħolqien ta’ strutturi 
tas-suq ineffettivi jew il-preservazzjoni ta’ 
kumpaniji ineffiċjenti.

(14) Sabiex jinżammu kundizzjonijiet ekwi 
għall-impriżi kollha attivi fis-suq intern, il-
finanzjament ipprovdut permezz ta’ 
Orizzont 2020 għandu jkun iddisinjat
sabiex tkun żgurata l-effettività fin-nefqa 
pubblika u ma jkunux permessi d-
distorsjonijiet tas-suq bħall-finanzjament 
pubbliku li jeskludi l-finanzjament privat 
(crowding out), il-ħolqien ta’ strutturi tas-
suq ineffettivi jew il-preservazzjoni ta’ 
kumpaniji ineffiċjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-qafas ta' Għajnuna mill-Stat hu indirizzat biss lill-Istati Membri u ma japplikax 
għall-finanzjament tal-Unjoni fl-oqsma tar-riċerku u l-innovazzjoni, ir-referenza għandha 
titħassar sabiex tiġi evitata l-konfużjoni.  Madankollu, xorta għandu jissemma' l-għan 
ġenerali tal-prevenzjoni tad-distorsjonijiet tas-suq.

Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
għandhom ikunu protetti permezz ta’ 
miżuri proporzjonati matul iċ-ċiklu tan-
nefqa.

(15) L-interessi finanzjarji tal-Unjoni 
għandhom ikunu protetti permezz ta’ 
miżuri proporzjonati matul iċ-ċiklu tan-
nefqa, biex jiġi żgurat bilanċ xieraq bejn 
il-fiduċja u l-kontroll.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Referenza konformi mal-paragrafu 11 tar-Rapport Carvalho u r-Regolament dwar il-
programm ORIZZONT 2020.
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Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Għandhom jiġu stabbiliti regoli li 
jamministraw l-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati li jiżguraw li l-
parteċipanti jipproteġu, jisfruttaw u 
jiddiseminaw dawk ir-riżultati kif xieraq, 
b’mod partikolari l-possibbiltà ta’ 
kundizzjonijiet tal-isfruttar addizzjonali fl-
interess strateġiku Ewropew.

(19) Għandhom jiġu stabbiliti regoli dwar 
l-isfruttar u d-disseminazzjoni tar-riżultati 
li jiżguraw li l-parteċipanti jipproteġu, 
jisfruttaw u jiddiseminaw dawk ir-riżultati 
kif xieraq, b’mod partikolari l-possibbiltà 
ta’ kundizzjonijiet tal-isfruttar addizzjonali 
fl-interess strateġiku Ewropew. Hemm 
bżonn titqiegħed aktar enfasi fuq l-użu u 
d-disseminazzjoni l-aktar estensivi 
possibbli tal-għarfien iġġenerat mill-
attitivajiet appoġġati sal-punt meta t-tali 
għarfien jibda jiġi sfruttat 
kommerċjalment.

Or. en

Emenda 14
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Korp ta’ finanzjament jista' jistabbilixxi 
regoli li jitbiegħdu minn dawk stabbiliti 
f’dan ir-Regolament jew ir-Regolament 
(UE) Nru XX/2012 [ir-Regolament 
Finanzjarju] jekk ikun hemm provediment 
għal dan fl-att bażiku jew, soġġett għall-
kunsens tal-Kummissjoni, jekk il-ħtiġijiet 
operattivi speċifiċi tagħha jeħtieġu hekk.

3. L-EIT jista' jistabbilixxi regoli li 
jitbiegħdu minn dawk stabbiliti f’dan ir-
Regolament jew ir-Regolament (UE) 
Nru XX/2012 [ir-Regolament Finanzjarju] 
jekk ikun hemm provediment għal dan fl-
att bażiku jew, soġġett għall-kunsens tal-
Kummissjoni, jekk il-ħtiġijiet operattivi 
speċifiċi tiegħu jeħtieġu hekk, b'mod 
partikulari fir-rigward tas-sjieda, id-
drittijiet ta' aċċess, l-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk kwalunkwe korp ta' finanzjament jitħalla jistabbilixxi r-regoli speċifiċi tiegħu stess, dan 
ikun jikkontradixxi l-ħsieb li jiddaħħal sett uniku ta' regoli bħala pilastru essenzjali tas-
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semplifikazzjoni. Il-limiti u l-ambitu tad-deroga għandhom jiġu ddefiniti fi ħdan artikoli 
ddedikati taħt id-"dispożizzjonijiet speċifiċi", waqt li jinstab bilanċ bejn il-flessibilità xierqa u 
l-affidabilità u l-koerenza meħtieġa tas-sett tar-regoli. Din il-kwistjoni hi waħda kruċjali, 
peress li l-Kummissjoni se tiddelega kompiti ta' implimentazzjoni baġitarja lil dawn il-korpi 
ta' finanzjament.

Emenda 15
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) 'entità affiljata' tfisser kwalunkwe entità 
legali li hija taħt il-kontroll dirett jew 
indirett ta’ parteċipant, jew taħt l-istess 
kontroll dirett jew indirett bħall-
parteċipant, jew li direttament jew 
indirettament tikkontrolla parteċipant;

(2) 'entità affiljata' tfisser kwalunkwe entità 
legali li hija taħt il-kontroll dirett jew 
indirett ta’ parteċipant, jew taħt l-istess 
kontroll dirett jew indirett bħall-
parteċipant, jew li direttament jew 
indirettament tikkontrolla parteċipant. Il-
kontroll jista' jieħu kwalunkwe forma 
minn dawk stipulati fl-Artikolu 7(2);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għad-definizzjoni ta' "kontroll" għandha tkun hawn u mhux moħbija fil-
paragrafu 2 tal-Artikolu 2.

Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) 'sfond' tfisser kwalunkwe dejta, tagħrif 
u/jew informazzjoni fi kwalunkwe forma 
jew natura kif ukoll kwalunkwe dritt bħal 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali li huma 
(i) miżmuma minn parteċipanti qabel l-
adeżjoni tagħhom mal-azzjoni u (ii) 
identifikati mill-parteċipanti skont l-
Artikolu 42;

(4) 'tagħrif ta' sfond' tfisser kwalunkwe 
data, tagħrif u/jew informazzjoni fi 
kwalunkwe forma jew natura kif ukoll 
kwalunkwe dritt bħal drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali li huma (i) miżmuma minn 
parteċipanti qabel l-adeżjoni tagħhom mal-
azzjoni, (ii) iġġenerati barra l-azzjoni u 
mdaħħla fl-azzjoni mill-parteċipant sid, 
(iii) meħtieġa biex titwettaq l-azzjoni 
indiretta jew biex jintużaw ir-riżultati tal-
azzjoni indiretta u (iv) identifikati mill-
parteċipanti skont l-Artikolu 42;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kriterju (ii) intwera li hu utli fis-7PK. Il-kriterju ta' ħtieġa għandu japplika wkoll u jrid jiġi 
ddikjarat b'mod ċar.

Emenda 17
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) 'attivitajiet qrib it-tqegħid fis-suq' 
tfisser il-ksib, it-tgħaqqid, it-tiswir u l-użu 
tal-għarfien u l-ħiliet eżistenti fl-oqsma 
xjentifiċi, teknoloġiċi u kummerċjali u ta' 
tipi rilevanti oħra biex jiġu pprodotti pjani 
u arranġament jew disinji għal prodotti, 
proċessi jew servizzi ġodda, mibdula jew 
imtejba, inklużi attitivitajiet bħall-
produzzjoni ta' prototipi, il-produzzjoni 
sperimentali, l-ittestjar, id-dimostrazzjoni, 
l-ippilotar u r-replikazzjoni kummerċjali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li hawn għandha tiġi stabbilita differenza fil-finanzjament, din id-differenza għandha 
tkun ibbażata fuq definizzjoni koerenti li tislet minn kunċett rikonoxxut ta' distinzjoni tal-
attivitajiet ta' riċerka mill-attivitajiet qrib it-tqegħid fis-suq. Jidher li d-definizzjoni ta' 
"żvilupp sperimentali" stabbilita fil-"Qafas Komunitarju għall-Għajnuna mill-Istat għar-
Riċerka u l-Iżvilupp u għall-Innovazzjoni" (2006/C 323/01) hi l-aktar wħada xierqa.

Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) 'disseminazzjoni' tfisser l-iżvelar 
pubbliku tar-riżultati permezz ta’ 
kwalunkwe mezz xieraq (minbarra dawk li 
jirriżultaw mill-protezzjoni jew tal-isfruttar
tar-riżultati), inkluż permezz tal-

(7) 'disseminazzjoni' tfisser l-iżvelar 
pubbliku tar-riżultati permezz ta’ 
kwalunkwe mezz xieraq (minbarra dawk li 
jirriżultaw mill-protezzjoni jew l-isfruttar
tar-riżultati), inkluż permezz ta' 
pubblikazzjonijiet li jiddeskrivu, 
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pubblikazzjoni fi kwalunkwe mezz; janalizzaw u jinterpretaw ir-riċerka fi 
kwalunkwe mezz;

Or. en

Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) 'sfrutta/sfruttament' tfisser l-użu 
dirett jew indirett tar-riżultati f'attivitajiet 
ta' riċerka ulterjuri barra dawk koperti 
mill-azzjoni indiretta kkonċernata, jew 
għall-iżvilupp, il-ħolqien u l-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodott jew 
proċess, jew għall-ħolqien jew il-
forniment ta' servizz;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn tiżdied definizzjoni ta' "sfruttament" biex jiġi ċċarat li tkopri kull tip ta' użu 
intern jew estern tar-riżultati (inklużi r-riċerka interna, ir-riċerka minn terzi, l-użu proprju).

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) 'kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli' 
tfisser termini finanzjarji li jqisu ċ-
ċirkustanzi speċifiċi tat-talba għall-aċċess, 
b'mod partikulari l-valur effettiv jew 
potenzjali tat-tagħrif ġdid miksub jew it-
tagħrif ta' sfond eżistenti li għalihom qed 
jintalab aċċess, u/jew l-ambitu, it-tul jew 
il-karatteristiċi oħra tal-użu mbassar;

Or. en
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Ġustifikazzjoni
Id-definizzjoni ta' "kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli" fir-regoli dwar il-parteċipazzjoni hi 
importanti peress li t-terminu jintuża ta' spiss fir-Regolament kollu. It-tendenza lejn termini 
finanzjarji li jistgħu jitkejlu għandha tkun aktar b'saħħitha milli fis-7PK.

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) 'korp ta’ finanzjament' tfisser korp jew 
awtorità, minbarra l-Kummissjoni, li 
lilhom il-Kummissjoni tkun fdat il-
kompiti għall-implimentazzjoni tal-baġit 
skont l-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [Orizzont 2020];

(8) 'korp ta’ finanzjament' tfisser korp jew 
awtorità, minbarra l-Kummissjoni, kif 
imsemmi fl-Artikolu [55(1)(b)] tar-
Regolament (UE) Nru XX/XX [ir-
Regolament Finanzjarju], li l-
Kummissjoni tkun fdatilhom kompiti ta' 
implimentazzjoni baġitarja;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċarezza legali, ir-referenzi għar-referenzi għandhom jiġu evitati.

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) ‘azzjoni konfinanzjata ta' programm'
tfisser azzjoni ffinanzjata permezz ta' 
għotja li l-iskop ewlieni tagħha huwa li 
tissuplimenta sejħiet jew programmi 
individwali ffinanzjati minn entitajiet, 
apparti mill-korpi tal-Unjoni, li 
tamministra l-programmi tar-riċerka u l-
innovazzjoni;

(12) ‘azzjoni ta' kofinanzjament tal-
programm' tfisser azzjoni ffinanzjata 
permezz ta' għotja li l-iskop ewlieni tagħha 
huwa li tissupplimenta sejħiet jew 
programmi individwali ffinanzjati minn 
entitajiet, apparti mill-korpi tal-Unjoni, li 
jamministraw programmi ta' riċerka u 
innovazzjoni. Azzjoni tista' tinkludi 
attivitajiet komplementari ta' netwerking 
u koordinament bejn il-programmi 
f'pajjiżi differenti;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda nġiebet hawn mill-Artikolu 2(5).

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) 'riżultati' tfisser kwalunkwe dejta, 
għarfien u informazzjoni fi kwalunkwe 
forma jew natura, sew jekk jistgħu jiġu 
protetti kif ukoll jekk le, li jiġu ġġenerati 
fl-azzjoni kif ukoll kwalunkwe dritt 
marbut, inkluż drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali;

(15) 'riżultati' tfisser kwalunkwe data, 
għarfien, informazzjoni, oġġetti u kull 
ħaġa tanġibbli oħra li tiġi prodotta, fi 
kwalunkwe forma jew natura, sew jekk 
jistgħu jiġu protetti kif ukoll jekk le, li jiġu 
ġġenerati fl-azzjoni kif ukoll kwalunkwe 
dritt marbut, inkluż drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali. Il-pubblikazzjonijiet li 
jiddeskrivu, jinterpretaw jew janalizzaw 
id-data, l-għarfien jew l-informazzjoni 
ġġenerati bħala riżultat dirett ta' 
finanzjament mill-programm 
Orizzont 2020 ma jikkostitwixxux 
riżultati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiżdiedu riżultati tanġibbli biex tiġi evitata l-inċertezza legali. Għandhom jiżdiedu 
eżempji tad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali, li jkunu ta' għajnuna bħala illustrazzjoni. Id-
definizzjoni tar-riżultati għandha tiċċara li r-riżultati ma jinkludux pubblikazzjonijiet ta' 
riċerka li għandu jingħatalhom aċċess liberu.

Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) ‘pjan ta’ ħidma’ tfisser id-dokument 
simili għall-programm ta’ ħidma tal-
Kummissjoni adottat minn korpi ta’ 
finanzjament inkarigati b’parti mill-
implimentazzjoni ta’ Orizzont 2020 skont 
l-Artikolu 9(2) tar-Regolament (EU) 

imħassar
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Nru XX/XX [Orizzont 2020].
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti korrispondenti 
fit-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' semplifikazzjoni, ċarezza u aċċessibilità, il-"pjan ta' ħidma", fil-kuntest ta' 
pjan ta' ħidma annwali mfassal minn korp ta' finanzjament, għandu jissejjaħ "programm ta' 
ħidma" u għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni bl-istess mod bħall-programm ta' ħidma tal-
Kunsill Ewropew għar-Riċerka, kif spjegat fl-Artikolu 5(3) tal-Programm Speċifiku -
Orizzont 2020.

Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 17 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) 'iggarantita minn Stat Membru' 
tfisser li l-vijabilità finanzjarja ta' entità 
legali parteċipanti tkun żgurata minn 
impenn ta' Stat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jidher li hu importanti li jkun hemm definizzjoni ta' dan l-istatus sabiex tiġi evitata l-
konfużjoni li nqalgħet fil-bidu tas-7PK.

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet tal-punt (2) tal-
paragrafu 1, il-kontroll jista’ jkun fi 
kwalunkwe mill-forom stipulati fl-
Artikolu 7.

imħassar

Or. en



PR\903026MT.doc 21/79 PE489.632v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Din ir-referenza ċċaqalqet għall-Artikolu 2(1), punt 2.

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għall-finijiet tal-punt (12) tal-
paragrafu 1, l-azzjonijiet jistgħu jinkludu 
wkoll attivitajiet kumplimentari ta’ 
networking u koordinazzjoni bejn 
programmi f’pajjiżi differenti;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din ir-referenza ċċaqalqet għall-Artikolu 2(1), punt 12.

Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
ftehimiet, deċiżjonijiet jew kuntratti ta’ 
implimentazzjoni, kwalunkwe dejta, 
għarfien u informazzjoni ikkomunikati
bħala kunfidenzjali fil-qafas ta’ azzjoni 
għandhom jinżammu kunfidenzjali, filwaqt 
li jiġu kkunsidrati kwalunkwe regoli 
rigward il-protezzjoni ta’ informazzjoni 
klassifikata.

Soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
ftehimiet, deċiżjonijiet jew kuntratti ta’ 
implimentazzjoni, kwalunkwe data, 
għarfien u informazzjoni kkomunikati
bħala kunfidenzjali fil-qafas ta’ azzjoni 
għandhom jinżammu kunfidenzjali mill-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u mill-
parteċipanti f'azzjoni, filwaqt li jiġu 
kkunsidrati kif dovut kwalunkwe regoli 
rigward il-protezzjoni ta’ informazzjoni 
klassifikata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 3 għandu jiddikjara b'mod ċar min għandu jżomm l-informazzjoni kunfidenzjali (l-
istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni u l-parteċipanti f'azzjoni).
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Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3, il-
Kummissjoni għandha, meta mitluba, 
tagħmel disponibbli lill-istituzzjonijiet u l-
korpi tal-Unjoni, kwlaunkwe Stat Membru 
jew pajjiż assoċjat, kwalunkwe 
informazzjoni utli fil-pussess tagħha dwar 
riżultati ta’ parteċipant li jkun irċieva
finanzjament mill-Unjoni, sakemm iż-żewġ
kundizzjonijiet li ġejjin jiġu sodisfatti:

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 3, il-
Kummissjoni għandha, meta mitluba, 
tagħmel disponibbli lill-istituzzjonijiet u l-
korpi tal-Unjoni, kwlaunkwe Stat Membru 
jew pajjiż assoċjat, kwalunkwe 
informazzjoni utli fil-pussess tagħha dwar 
riżultati ġġenerati minn parteċipant 
f'azzjoni li tkun irċeviet finanzjament mill-
Unjoni, sakemm iż-żewġ kundizzjonijiet li 
ġejjin jiġu sodisfatti:

Or. en

Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’azzjonijiet taħt l-attività 'Soċjetajiet 
siguri' fi ħdan l-objettiv speċifiku 
'Soċjetajiet Ewropej inklużivi, innovattivi 
u siguri’, il-Kummissjoni tista' tagħmel 
disponibbli għall-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-Unjoni jew l-awtoritajiet nazzjonali tal-
Istati Membri kwalunkwe informazzjoni 
utli fil-pussess tagħha dwar riżultati ta’ 
parteċipant li jkun irċieva finanzjament 
mill-Unjoni.

F’azzjonijiet taħt l-objettiv speċifiku
'Soċjetajiet siguri - Protezzjoni tal-libertà 
u s-sigurtà tal-Ewropa u ċ-ċittadini 
tagħha', il-Kummissjoni tista' tagħmel 
disponibbli għall-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-Unjoni jew l-awtoritajiet nazzjonali tal-
Istati Membri kwalunkwe informazzjoni 
utli fil-pussess tagħha dwar riżultati ta’ 
parteċipant li jkun irċieva finanzjament 
mill-Unjoni.

Or. en

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-programm ta’ ħidma rilevanti jista' 
jirrestrinġi l-parteċipazzjoni fl-
Orizzont 2020 jew partijiet minnu lill-
entitajiet legali stabbiliti f’pajjiżi terzi fejn 
il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni ta’ 
entitajiet legali minn Stati Membri fil-
programmi ta’ riċerka u innovazzjoni tal-
pajjiż terz jkunu kkunsidrati bħala ta’ 
preġudizzju għall-interessi tal-Unjoni.

2. Il-programm ta’ ħidma rilevanti jista' 
jirrestrinġi l-parteċipazzjoni fl-
Orizzont 2020 jew partijiet minnu lill-
entitajiet legali stabbiliti f’pajjiżi terzi fejn 
il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni ta’ 
entitajiet legali minn Stati Membri, jew l-
entitajiet lokali affiljati magħhom, fil-
programmi ta’ riċerka u innovazzjoni tal-
pajjiż terz ikunu kkunsidrati bħala ta’ 
preġudizzju għall-interessi tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċess reċiproku għall-programmi ta' pajjiżi terzi għandu jitħeġġeġ, anke għal-laboratorji 
ta' riċerka u żvilupp lokali tal-kumpaniji multinazzjonali Ewropej.

Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fil-
każ ta’ azzjonijiet għal riċerka fil-fruntieri 
tal-għarfien tal-Kunsill Ewropew għar-
Riċerka (ERC), l-istrument ta’ SME, 
azzjonijiet kofinanzjati tal-programm u 
f’każijiet ġustifikati pprovduti fil-
programm ta’ ħidma jew il-pjan ta’ 
ħidma, il-kundizzjoni minima għandha 
tkun il-parteċipazzjoni ta’ entità legali 
waħda stabbilita fi Stat Membru jew pajjiż 
assoċjat.

3. Bħala deroga mill-paragrafu 1, fil-każ 
ta’ azzjonijiet għal riċerka fil-fruntieri tal-
għarfien tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka 
(KER), l-istrument għall-intrapriżi żgħar u 
ta' daqs medju, l-azzjonijiet ta' 
kofinanzjament tal-programm, il-
kundizzjoni minima għandha tkun il-
parteċipazzjoni ta’ entità legali waħda 
stabbilita fi Stat Membru jew pajjiż 
assoċjat, dejjem jekk l-entità legali tista' 
tikkompeti bejn il-fruntieri u qed 
tindirizza l-isfidi soċjetali ta' dimensjoni 
Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tar-regola dwar parteċipant wieħed għandha tiġi 
ddikjarata b'mod ċar fit-test tar-Regolament.
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Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, fil-
każ ta’ azzjonijiet ta’ koordinazzjoni u ta’ 
appoġġ u azzjonijiet ta’ taħriġ u ta’ 
mobilità, il-kundizzjonijiet minimi 
għandhom ikunu l-parteċipazzjoni ta’ 
entità legali waħda.

4. Bħala deroga mill-paragrafu 1, fil-każ 
ta’ azzjonijiet ta’ koordinament u ta’ 
appoġġ u azzjonijiet ta’ taħriġ u ta’ 
mobilità, il-kundizzjoni minima għandha 
tkun il-parteċipazzjoni ta’ entità legali 
waħda, dejjem jekk l-entità legali tista' 
tikkompeti bejn il-fruntieri u qed 
tindirizza l-isfidi soċjetali ta' dimensjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sejħa għal proposti m'għandhiex trażżan 
sa mill-parti preliminari tagħha l-għadd 
ta' azzjonijiet li għandhom jiġu ffinanzjati 
taħt dik is-sejħa għal proposti għal azzjoni 
waħda biss.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinżamm element ta' kompetittività fi ħdan il-proċess tas-sejħa, ir-restrizzjoni komuni li 
"hu mistenni li, taħt kull suġġett, proġett wieħed biss se jiġi ffinanzjat" għandha titħassar. 
Inkella, skont il-livell ta' speċifikazzjoni u dettall fis-sejħa, din ir-restrizzjoni tista' tipperikola 
l-kriterju ta' eċċellenza.

Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn jixraq, il-proposti għandhom 
jinkludu pjan abbozzat għall-isfruttar u d-
disseminazzjoni tar-riżultati.

1. Il-proposti għandhom jinkludu abbozz 
ta' pjan għall-isfruttar u d-disseminazzjoni 
tar-riżultati, sakemm is-sejħa għall-
proposti tirrikjedi dan espliċitament.

Or. en

Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull proposta għal riċerka dwar ċelloli 
staminali derivati minn embrijoni umani 
għandha tinkludi, kif xieraq, dettalji ta’ 
liċenzjar u miżuri ta’ kontroll li sejrin 
jittieħdu mill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri kif ukoll dettalji tal-
approvazzjonijiet etiċi li sejrin jiġu 
pprovduti. Fir-rigward tad-derivazzjoni ta’ 
ċelloli staminali derivati minn embrijoni 
umani, istituzzjonijiet, organizzazzjonijiet 
u riċerkaturi għandhom ikunu soġġetti għal 
liċenzjar u kontroll strett skont il-qafas 
legali tal-Istati Membri involuti.

2. Kull proposta għal riċerka dwar ċelloli 
staminali derivati minn embrijoni umani 
għandha tinkludi dettalji tal-miżuri ta’ 
liċenzjar u ta’ kontroll li sejrin jittieħdu 
mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri kif ukoll dettalji tal-
approvazzjonijiet etiċi li sejrin jiġu 
pprovduti. Fir-rigward tad-derivazzjoni ta’ 
ċelloli staminali derivati minn embrijoni 
umani, istituzzjonijiet, organizzazzjonijiet 
u riċerkaturi għandhom ikunu soġġetti għal 
liċenzjar u kontroll stretti skont il-qafas 
legali tal-Istati Membri involuti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-formulazzjoni tikkontradixxi lilha nnifisha. Il-proposti kollha għar-riċerka dwar iċ-
ċelloli staminali mill-embrijoni umani għandhom jinkludu d-dettalji tal-miżuri ta' liċenzjar u 
kontroll.

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Proposta li tikser il-prinċipji etiċi jew 3. Proposta li tikser il-prinċipji etiċi jew 
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kwalunkwe leġiżlazzjoni applikabbli, jew li 
ma tissodisfax il-kundizzjonijiet stabbiliti 
fid-Deċiżjoni Nru XX/XX/UE [il-
programm speċifiku], fil-programm ta’ 
ħidma jew fil-pjan ta’ ħidma jew fis-sejħa 
għall-proposti tista' tiġi eskluża mill-
proċeduri ta’ evalwazzjoni, tal-għażla u tal-
għotja fi kwalunkwe ħin.

kwalunkwe leġiżlazzjoni applikabbli, jew li 
ma tissodisfax il-kundizzjonijiet stabbiliti 
fid-Deċiżjoni Nru XX/XX/UE [il-
programm speċifiku], fil-programm ta’ 
ħidma jew fil-pjan ta’ ħidma jew fis-sejħa 
għall-proposti għandha tiġi eskluża mill-
proċeduri ta’ evalwazzjoni, tal-għażla u tal-
għotja.

Or. en

Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha tfassal gwida 
għall-proċess ta' għażla, li tkun tispjega l-
applikazzjoni tal-kriterji tal-għotja u 
tiddefinixxi l-implikazzjonijiet tal-
elementi speċifiċi li jingħataw aktar 
importanza u l-limiti minimi għall-proċess 
ta' għażla. Din il-gwida għandha tiġi 
ppubblikata b'mod parallel mal-ewwel 
programm ta' ħidma.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-assistenza kollha meħtieġa biex il-programm 
Orizzont 2020 isir aktar aċċessibbli u biex tiżdied ir-rata ta' suċċess tal-proposti. Gwida ċara 
għall-proċess ta' għażla jkollha valur għoli għall-komunità tal-persuni interessati u tiffaċilita 
l-aċċess għall-applikanti ġodda u bla esperjenza.

Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti għandhom 
jivverifikaw il-kapaċità finanzjarja bil-

5. Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti għandhom 
jivverifikaw il-kapaċità finanzjarja bil-
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quddiem biss għal koordinaturi meta l-
finanzjament mitlub mill-Unjoni għall-
azzjoni huwa ugwali jew superjuri għal 
EUR 500 000, sakemm fejn, abbażi tal-
informazzjoni disponibbli, jkun hemm 
raġunijiet biex tiġi ddubitata l-kapaċità 
finanzjarja tal-koordinatur jew tal-
parteċipanti l-oħrajn.

quddiem biss għal koordinaturi meta l-
finanzjament mitlub mill-Unjoni għall-
azzjoni huwa ugwali jew superjuri għal 
EUR 500 000, sakemm fejn, abbażi tal-
informazzjoni disponibbli, ikun hemm 
raġunijiet biex tiġi ddubitata l-kapaċità 
finanzjarja tal-koordinatur jew tal-
parteċipanti l-oħrajn. Il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi għodda elettronika 
sempliċi u faċli biex tintuża biex l-
applikanti jkunu jistgħu jwettqu l-kontroll 
tal-vijabilità finanzjarja tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika meħtieġa għall-metodu ta' verifika.

Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti għandhom jipprovdu 
proċedura ta’ reviżjoni tal-evalwazzjoni 
għal applikanti li jqisu li l-evalwazzjoni 
tal-proposta tagħhom ma tkunx saret skont 
il-proċeduri stabbiliti f’dawn ir-regoli, fil-
programm ta’ ħidma jew pjan ta’ ħidma 
rilevanti u fis-sejħa għall-proposti.

1. Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti għandhom jipprovdu 
proċedura ta’ rieżami tal-evalwazzjoni 
għall-applikanti li jqisu li l-evalwazzjoni 
tal-proposta tagħhom ma tkunx saret skont 
il-proċeduri stabbiliti f’dawn ir-regoli, fil-
programm ta’ ħidma jew pjan ta’ ħidma 
rilevanti, fis-sejħa għall-proposti u fil-
gwida tal-Kummissjoni għall-proċess ta' 
għażla.

Or. en

(ara l-formulazzjoni fl-Artikolu 14(3)a)

Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha, 
f'koperazzjoni mill-qrib mal-Istati 
Membri, tistabbilixxi mudell ta' ftehim 
dwar l-għotja f'konformità ma' dan ir-
Regolament, waqt li tqis il-karatteristiċi 
tal-iskema ta' finanzjament ikkonċernata. 
Jekk jintwera li jkun hemm bżonn 
modifika sinifikattiva tal-mudell ta' 
ftehim dwar l-għotja, il-Kummissjoni 
għandha, f'kooperazzjoni mill-qrib mal-
Istati Membri, tirrevedih kif adatt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Taħt is-7PK, il-Kummissjoni kellha tfassal Mudell ta' Ftehim ta' Għotja (Artikolu 19(8) tar-
Regoli dwar il-Parteċipazzjoni). Dan għandu jitbassar ukoll taħt il-programm Orizzont 2020 
biex jitrażżan l-ambitu għad-derogar mis-sett uniku ta' regoli li inkella jitħalla f'idejn id-DĠ u 
l-korpi ta' finanzjament individwali.

Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-ftehim dwar l-għotja għandu 
jistabbilixxi d-drittijiet u l-obbligi tal-
parteċipanti, tal-Kummissjoni jew tal-korpi 
ta’ finanzjament rilevanti. Għandu 
jistabbilixxi wkoll id-drittijiet u l-obbligi 
ta’ entitajiet legali li jsiru parteċipanti 
matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni.

2. Il-ftehim ta' għotja għandu jistabbilixxi 
d-drittijiet u l-obbligi tal-parteċipanti, tal-
Kummissjoni jew tal-korpi ta’ 
finanzjament rilevanti. Għandu 
jistabbilixxi wkoll id-drittijiet u l-obbligi 
ta’ entitajiet legali li jsiru parteċipanti 
matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni. 
Għandu jikkonforma ma’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha tiżgura li l-ftehim ta' għotja jikkunsidra kompletament dan ir-
regolament u li l-ebda interpretazzjonijiet ġodda ma jiġu integrati fil-ftehim ta' għotja.
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Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-ftehim tal-għotja jista’ jistabbilixxi 
drittijiet u obbligi tal-parteċipanti fir-
rigward tad-drittijiet tal-aċċess, l-isfruttar u 
d-disseminazzjoni, addizjonalment ma’ 
dawk stabbiliti permezz ta’ dan ir-
Regolament.

3. Il-ftehim ta' għotja jista’ jistabbilixxi 
drittijiet u obbligi tal-parteċipanti fir-
rigward tad-drittijiet tal-aċċess, l-isfruttar u 
d-disseminazzjoni, addizjonalment ma’ 
dawk stabbiliti permezz ta’ dan ir-
Regolament. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li d-drittijiet u l-obbligi 
addizzjonali jiġu applikati fl-azzjonijiet 
kollha ffinanzjati taħt Orizzont 2020 
b'mod koerenti u konsistenti.

Or. en

Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn xieraq il-Kummissjoni, skont l-
Artikolu X tar-Regolament (UE) 
Nru XX/2012 [ir-Regolament Finanzjarju], 
jew il-korp ta’ finanzjament rilevanti 
jistgħu jadottaw deċiżjonijiet tal-għotja
minflok ma jiffirmaw ftehimiet tal-għotja. 
Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
li jirreferu għal ftehim dwar l-għotja
għandhom japplikaw mutatis mutandis.

Fejn xieraq u meħtieġ għal approċċ aktar 
sempliċi u effiċjenti għall-azzjoni 
ffinanzjata, il-Kummissjoni, skont l-
Artikolu X tar-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [ir-Regolament Finanzjarju], 
jew il-korp ta’ finanzjament rilevanti 
jistgħu jadottaw deċiżjonijiet ta' għotja
minflok ma jiffirmaw ftehimiet ta' għotja. 
Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
li jirreferu għal ftehim ta' għotja għandhom 
japplikaw mutatis mutandis.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet għall-użu tad-deċiżjonijiet ta' għotja għandhom jiġu ddefiniti b'mod aktar 
preċiż.
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Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
Żmien sal-Għotja

Il-Kummissjoni jew il-korp ta' 
finanzjament rilevanti għandhom 
jiżguraw li ż-żmien bejn l-iskadenza għall-
proposti kif stabbilita mis-sejħiet 
individwali għall-proposti u d-data meta 
jiġi ffirmat il-ftehim tal-għotja, jew fejn 
ikun applikabbli d-deċiżjoni tal-għotja, 
għandu jikun limitat għal perjodu 
massimu ta' sitt xhur. Dak iż-żmien jista' 
jittawwal b'xahar f'każi eċċezzjonali.

Or. en

(Referenza: formulazzjoni tar-Rapport Carvalho, paragrafi 38-39)

Ġustifikazzjoni

Dan hu l-fattur l-aktar kruċjali għat-titjib tal-parteċipazzjoni tal-industrija fil-programm 
Orizzont 2020 meta mqabbel mas-7PK. Bħala medja, iż-żmien sal-għotja fis-7PK kien ta' 
350 jum. Id-DĠ InfSo tal-Kummissjoni laħaq medja ta' 270 jum. L-għan tal-Kummissjoni li 
tnaqqas il-medja taż-żmien sal-għotja b'100 jum mhux sodisfaċenti, minħabba l-fatt li d-DĠ
InfSo ġa kważi jikseb din il-medja llum u ma saru l-ebda proposti konkreti fl-abbozz ta' 
regolament.

Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament rilevanti jistgħu 
jistabbilixxu sistema elettronika sigura 
għall-iskambji mal-parteċipanti. Dokument 
sottomess permezz ta’ din is-sistema, 
inkluż ftehim dwar l-għotja, għandu jitqies 
bħala l-oriġinal ta’ dak id-dokument meta 
jkunu intużaw l-identifikazzjoni tal-utent u 

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi
sistema elettronika sigura għall-iskambji 
mal-parteċipanti. Dokument sottomess 
permezz ta’ din is-sistema, inkluż ftehim 
ta' għotja, għandu jitqies bħala l-oriġinal 
ta’ dak id-dokument meta jkunu ntużaw l-
identifikazzjoni tal-utent u l-password tar-
rappreżentant tal-parteċipant. Din l-
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l-password tar-rappreżentant tal-
parteċipant. Din l-identifikazzjoni għandha 
tikkostitwixxi l-firma tad-dokument 
ikkonċernat.

identifikazzjoni għandha tikkostitwixxi l-
firma tad-dokument ikkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet tas-semplifikazzjoni, idealment għandu jkun hemm sistema elettronika waħda u 
portal għall-parteċipanti wieħed.

Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-parteċipanti ma għandhom jagħmlu l-
ebda impenn li jkun inkompatibbli mal-
ftehim tal-għotja. Meta parteċipant jonqos 
milli jikkonforma mal-obbligi tiegħu fir-
rigward tal-implimentazzjoni teknika tal-
azzjoni, il-parteċipanti l-oħra għandhom 
jikkonformaw mal-obbligi mingħajr ebda 
finanzjament addizzjonali mill-Unjoni 
sakemm il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament ma teħlishomx espressament 
minn dak l-obbligu. Ir-responsabbiltà 
finanzjarja ta’ kull parteċipant għandha 
tkun limitata għad-dejn tiegħu, soġġett 
għad-dispożizzjonijiet relatati mal-Fond. 
Il-parteċipanti għandhom jiżguraw li l-
Kummissjoni jew il-korp ta’ finanzjament 
jiġu infurmati bi kwalunkwe avveniment li 
jista' jaffettwa l-implimentazzjoni tal-
azzjoni jew l-interessi tal-Unjoni.

2. Il-parteċipanti ma għandhom jagħmlu l-
ebda impenn li jkun inkompatibbli mal-
ftehim tal-għotja. Meta parteċipant jonqos 
milli jikkonforma mal-obbligi tiegħu fir-
rigward tal-implimentazzjoni teknika tal-
azzjoni, il-parteċipanti l-oħra għandhom 
jikkonformaw mal-obbligi mingħajr ebda 
finanzjament addizzjonali mill-Unjoni 
sakemm il-Kummissjoni jew il-korp ta’ 
finanzjament ma jeħlisuhomx espressament 
minn dak l-obbligu. Il-finanzjament 
provdut jew riżervat għall-parti li tonqos 
b'dan il-mod għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tas-sħab li jkun fadal sabiex 
ikopru l-ispejjeż tagħhom biex iwettqu x-
xogħol oriġinalment allokat għall-parti 
f'nuqqas. Il-finanzjament għandu jiġi 
rrilaxxat lill-koordinatur meta l-azzjoni li 
kellha ssir mill-parti f'nuqqas tkun 
ippjanata li tibda. Ir-responsabbiltà 
finanzjarja ta’ kull parteċipant għandha 
tkun limitata għad-dejn tiegħu, soġġett 
għad-dispożizzjonijiet relatati mal-Fond. 
Il-parteċipanti għandhom jiżguraw li l-
Kummissjoni jew il-korp ta’ finanzjament 
jiġu infurmati bi kwalunkwe avveniment li 
jista' jaffettwa l-implimentazzjoni tal-
azzjoni jew l-interessi tal-Unjoni fiż-żmien 
dovut.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ li parteċipant jonqos milli jikkonforma mal-obbligi tiegħu, l-implimentazzjoni tal-
azzjoni kollha kemm hi għandha, jekk ikun possibbli, titkompla u l-finanzjament provdut jew 
riżervat għall-parti li tonqos b'dan il-mod għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tas-sħab li 
jkun fadal sabiex ikopru l-ispejjeż tagħhom.

Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-membri ta’ xi konsorzju li jixtiequ 
jipparteċipaw f’azzjoni għandhom jaħtru 
wieħed minnhom biex jaġixxi ta’ 
koordinatur li għandu jiġi identifikat fil-
ftehim dwar l-għotja.

1. Il-membri ta’ xi konsorzju li jixtiequ 
jipparteċipaw f’azzjoni għandhom jaħtru 
wieħed minnhom biex jaġixxi ta’ 
koordinatur li għandu jiġi identifikat fil-
ftehim dwar l-għotja. Il-koordinatur 
għandu jkun il-punt prinċipali ta' kuntatt 
bejn il-membri tal-konsorzju, 
jirrappreżenta l-konsorzju fir-
relazzjonijiet mal-Kummissjoni jew il-
korp ta' finanzjament rilevanti u 
jimmonitora l-konformità mill-membri 
tal-konsorzju mal-obbligi tagħhom taħt il-
ftehim tal-għotja. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-koordinatur u dmirijietu għandhom jiġu deskritti b'mod aktar preċiż.

Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. , ħlief f’każijiet ġustifikatikif suppost 
pprovduti fil-programm ta’ ħidma jew fil-
pjan ta’ ħidma jew fis-sejħa għall-
proposti.

2. Il-membri ta’ konsorzju parteċipanti 
f’azzjoni għandhom jikkonkludu ftehim 
intern li jistabbilixxi d-drittijiet u l-obbligi 
tal-membri fil-konsorzju (il-ftehim tal-
konsorzju).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskop ewlieni tal-ftehim tal-konsorzju (id-drittijiet u l-obbligi tal-membri fil-konsorzju) 
għandu jinstqarr fit-test. L-esperjenza mill-programmi qafas tal-imgħoddi wriet li l-eżistenza 
ta' ftehim ta' konsorzju preliminari tiffaċilita l-implimentazzjoni ta' proġett u għaldaqstant 
għandha titqies bħala proċedura standardd.

Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-ftehim ta' konsorzju jista' jistipula 
inter alia dan li ġej:
(a) l-organizzazzjoni interna tal-
konsorzju;
(b) id-distribuzzjoni tal-finanzjament tal-
Unjoni;
(c) ir-regoli dwar id-disseminazzjoni, l-
użu u d-drittijiet ta' aċċess, addizzjonali 
għal dawk li jinsabu fit-Titolu III, 
Kapitolu I, u għad-dispożizzjonijiet fil-
ftehim tal-għotja;
(d) ir-riżoluzzjoni ta' tilwim intern inklużi 
każi ta' abbuż ta' poter;
(e) arranġamenti rigward responsabbiltà, 
indennizz u kunfidenzjalità bejn il-
parteċipanti.
Il-membri tal-konsorzju jistgħu jagħmlu 
kull arranġament fil-konsorzju li jqisu 
xieraq sa kemm dawn l-arranġament ma 
joħolqux konflitt mal-ftehim tal-konsorzju 
jew dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wara l-esperjenza attwali mal-ftehimiet ta' konsorzji, jidher xieraq li jiġi speċifikat il-
kontenut minimu ta' ftehim ta' konsorzju.
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Emenda 51
Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-konsorzju jista' jipproponi li jżid jew li 
jneħħi parteċipant skont id-
dispożizzjonijiet rispettivi tal-ftehim tal-
għotja, sakemm din il-bidla tkun konformi 
mal-kundizzjonijiet għal parteċipazzjoni, 
ma taffettwax b’mod negattiv l-
implimentazzjoni tal-azzjoni u ma tkunx 
kuntrarja għall-prinċipju ta’ trattament 
ugwali.

3. Il-konsorzju jista' jipproponi li jżid jew li 
jneħħi parteċipant jew li jbiddel 
koordinatur skont id-dispożizzjonijiet 
rispettivi tal-ftehim tal-għotja, sakemm din 
il-bidla tkun konformi mar-regoli dwar il-
parteċipazzjoni, ma taffettwax b’mod 
negattiv l-implimentazzjoni tal-azzjoni u 
ma tkunx kuntrarja għall-prinċipju ta’ 
trattament ugwali.

Or. en

Emenda 52
Proposta għal regolament
Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għotjiet jistgħu jieħdu xi waħda mill-forom 
previsti fl-Artikolu [116] tar-
Regolament (UE) Nru XX/2012 [ir-
Regolament Finanzjarju].

Għotjiet jistgħu jieħdu kwalunkwe waħda 
mill-forom previsti fl-Artikolu [116] tar-
Regolament (UE) Nru XX/XX [ir-
Regolament Finanzjarju], waqt li jqisu l-
objettivi tal-azzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn ir-regoli għandhom jenfasizza l-objettivi tal-azzjoni bħala l-kriterju ewlieni meta 
tintgħażel il-forma tal-finanzjament.

Emenda 53
Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għandha tiġi applikata rata unika ta’ 
rimborż tal-ispejjeż eliġibbli għal kull 

3. Ir-rimborż tal-ispejjeż eliġibbli għandu 
jkun ibbażat fuq ir-rati fissi li ġejjin għal 
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azzjoni għall-attivitajiet kollha ffinanzjati 
taħtha. Ir-rata massima għanda tiġi 
ffissata fil-programm ta’ ħidma jew fil-
pjan ta’ ħidma.

kull tip ta' attività u għal kull tip ta' 
parteċipant, skont il-metodu għall-kalkolu 
tal-ispejjeż magħżul mill-parteċipant:

Or. en

(daħħal tabella ġdida wara din l-emenda: ara l-Emenda 54)

Ġustifikazzjoni

Bħala konsegwenza tal-fatt li reġgħet iddaħħlet l-għażla għar-rimborż abbażi tal-ispejjeż
sħaħ, l-aġġustament tar-rati proposti għar-rimborż hu meqjus bħala kruċjali biex ikun hemm 
konformità mal-prinċipju ta' kofinanzjament u biex ma jkunx hemm żieda sostanzjali tal-
ispejjeż tal-Unjoni għal kull proġett. Minflok rata ta' rimborż waħda, għandu jintuża sett 
imnaqqas ta' rati ta' rimborż waqt li jitqiesu kif dovut il-metodu għall-kalkolu tal-ispejjeż u t-
tip ta' parteċipant, ibbażat fuq il-kundizzjonijiet stipulati f'din it-tabella.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 3 – tabella (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Tip ta’ attività

Metodu għall-
kalkolu tal-

ispejjeż

Tip ta’ 
parteċipant

Univeristà/ 
Organizzazzjoni 

ta' Riċerka u 
Teknoloġija / 

Oħrajn

Intrapriżi Żgħar 
u ta' Daqs 

Medju 

Industrija

Riċerka u
spejjeż diretti + 

rata fissa 100% + 20% 100% + 20% 70% + 20%

Żvilupp spejjeż sħaħ 70% 70% 50%
Qrib it-tqegħid 

fis-suq
spejjeż diretti + 

rata fissa 100% + 20% 70% + 20% 30% + 20%

spejjeż sħaħ 70% 50% 35%

Or. en
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(Ara AM 53)

Ġustifikazzjoni

Bħala konsegwenza tal-fatt li reġgħet iddaħħlet l-għażla għar-rimborż abbażi tal-ispejjeż 
sħaħ, l-aġġustament tar-rati proposti għar-rimborż hu meqjus bħala kruċjali biex ikun hemm 
konformità mal-prinċipju ta' kofinanzjament u biex ma jkunx hemm żieda sostanzjali tal-
ispejjeż tal-Unjoni għal kull proġett. Minflok rata ta' rimborż waħda, għandu jintuża sett 
imnaqqas ta' rati ta' rimborż waqt li jitqiesu kif dovut il-metodu għall-kalkolu tal-ispejjeż u t-
tip ta' parteċipant, ibbażat fuq il-kundizzjonijiet stipulati f'din it-tabella.

Emenda 55
Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-għotja tal-Orizzont 2020 tista' tilħaq 
massimu ta’ 100 % tat-total tal-ispejjeż 
eliġibbli, mingħajr preġudizzju għall-
prinċipju ta’ kofinanzjament.

imħassar

Or. en

Emenda 56
Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-għotja tal-Orizzont 2020 għandha 
tkun limitata għal massimu ta’ 70 % tat-
total tal-ispejjeż eliġibbli għall-azzjonijiet 
li ġejjin:

imħassar

(a) azzjonijiet li primarjament jikkonsistu 
minn attivitajiet bħal ħolqien ta’ prototipi, 
ittestjar, dimostrazzjoni, żvilupp 
sperimentali, pilotaġġ, replikazzjoni tas-
suq;
(b) azzjonijiet kofinanzjati tal-programm.

Or. en
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Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Fir-rigward tal-ispejjeż tal-attivitajiet 
ta' mmaniġġjar u koordinament, il-
parteċipant koordinatur għandu jirċievi 
rata fissa addizzjonali ta' 7% tal-ispejjeż 
diretti eliġibbli biex ikopri l-ispejjeż tal-
attivitajiet ta' mmaniġġjar u 
koordinament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attivitajiet ta' mmaniġġjar u koordinament (li normalment ma jaqbżux is-7% tal-ispejjeż 
globali tal-proġett) għandhom jiġu rimborżati bi sħiħ, kif kien jiġri fis-7PK, sabiex jiġi evitat 
li dawk l-attivitajiet ma jibqgħux attrattivi għall-parteċipanti. Somma f'daqqa hi l-għażla l-
aktar favorevoli hawnhekk, peress li ma tinvolvi l-ebda piż amministrattiv addizzjonali, bħal 
sistemi għar-reġistrazzjoni tal-ħin differenzjata, eċċ.

Emenda 58
Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Fir-rigward tal-azzjonijiet ta' 
kofinanzjament tal-programm, ir-rata 
applikabbli għandha tiġi stabbilita fil-
programm ta' ħidma.
Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament u 
f'konformità mal-Artikolu [119] tar-
Regolament (UE) Nru XX/XX [ir-
Regolament Finanzjarju], il-
kofinanzjament jista' jieħu l-forma ta' 
finanzjament kumulattiv minn linji 
baġitarji separati fil-każi ġġustifikati 
previsti fil-programm ta' ħidma, mingħajr 
preġudizzju għall-prinċipju li għandu jiġi 
evitat li l-istess element ta' spiża jiġi 
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ffinanzjat darbtejn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-varjabilità għolja tal-attivitajiet differenti ta' kofinanzjament tal-programm, l-
għażla l-aktar favorevoli tkun li r-rata ta' rimborż applikabbli tiġi ffissata fil-programm ta' 
ħidma. It-tieni subparagrafu jippermetti finanzjament kumulatti, speċjalment fl-attivitajiet 
qrib it-tqegħid fis-suq, eż. permezz tal-Fondi Strutturali.

Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 5 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5c. Fir-rigward tal-proċess ta' validazzjoni 
li jintuża biex jiġi vverifikat it-tip ta' 
parteċipant, ir-reġistri tal-faċilità ta' 
Reġistrazzjoni Unika għandhom jintuża 
kemm jista' jkun. Għall-entitajiet li ġew 
ivvalidati fil-programmi qafas preċedenti, 
m'għandu jkun hemm bżonn tittenna l-
ebda validazzjoni, sakemm ma jkunx 
inbidel l-istatus legali tal-entità jew fil-każ 
tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, 
kumpanija ma tkunx għadha taqa' fid-
definizzjoni ta' intrapriża żgħira u ta' 
daqs medju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitħaffef il-proċess ta' validazzjoni (għall-identifikazzjoni tat-tip ta' parteċipant) kemm 
jista' jkun għandhom jintużaw ir-reġistri disponibbli, waqt li jiġu evitati wkoll validazzjonijiet 
imtennija.

Emenda 60
Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. It-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) li 
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titħallas mill-benefiċjarju u li ma tistax 
tiġilu rimborżata f'konformità mal-
leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli 
għandha titqies bħala spiża eliġibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-VAT fl-ispejjeż eliġibbli hi parti mir-rapport tal-Parlament dwar ir-
Regolament Finanzjarju (Artikolu 117a(3c)) u attwalment hi soġġetta għan-negozjati fit-
trilogu. Din qed tiddaħħal biex tiżgura li l-Vat jitqies bħala spiża eliġibbli fil-programm 
Orizzont 2020. Tista' taqa' jekk eventwalment ir-Regolament Finanzjarju rivedut 
jipprevediha.

Emenda 61
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Alternattivament, benefiċjarju jista' 
jagħżel li jiddetermina l-ispejjeż indiretti 
eliġibbli tiegħu abbażi tal-ispejjeż indiretti 
li jiġġarrbu effettivament f'relazzjoni 
diretta mal-ispejjeż diretti eliġibbli 
attribwiti lill-proġett, skont il-prattiki tas-
soltu tal-benefiċjarju fir-rigward tal-
kontabilità abbażi tal-ispejjeż. F'dal-każ, 
għandhom japplikaw ir-rati ta' rimborż 
għall-kalkolu tal-ispejjeż sħaħ stipulati fl-
Artikolu 22(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kalkolu tal-ispejjeż sħaħ hu l-metodu għall-kalkolu tal-ispejjeż li l-aktar jintużaw fosti il-
partijiet interessati kompetittivi fil-qasam tar-riċerka, u dak l-aktar sostenibbli. Il-
Kummissjoni ilha snin trawmu b'mod attiv. Jekk ma jingħatax bħala għażla, ikunu qed nieħdu 
pass lura f'dak li jirrigwarda s-semplifikazzjoni, is-sostenibilità u l-appoġġ għall-
parteċipazzjoni tal-industrija. Fis-7PK, 28.4 % tal-organizzazzjonijiet tar-riċerka u t-
teknoloġija, 9 % tal-universitajiet, 23.9 % tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u 66.2 % tal-
parteċipanti mill-industrija għażlu li jikkalkulaw l-ispejjeż indiretti tagħhom b'dan il-mod 
minflok jużaw rata fissa (il-maġġoranza predominanti tal-parteċipanti li għażlu rata fissa 
għażlu 60 % minflok 20 %).
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Emenda 62
Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-benefiċjarju għandu jkun jista' 
jeżerċita l-istess metodu għad-
dikjarazzjoni tal-ispejjeż indiretti eliġibbli 
b'mod konsistenti għall-azzjonijiet kollha 
taħt il-programm Orizzont 2020 li fihom 
tipparteċipa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Miżura ta' semplifikazzjoni.

Emenda 63
Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Is-sigħat produttivi annwali 
għandhom jiġu ddeterminati skont il-
prattiki tas-soltu tal-benefiċjarju fir-
rigward tal-kontabilità abbażi tal-ispejjeż.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Miżura ta' semplifikazzjoni biex jiġi evitat piż amministrattiv u/jew interpretazzjonijiet 
potenzjalment differenti tar-regoli, li jirriżultaw fi żbalji.

Emenda 64
Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiġu kkalkolati abbażi tat-total tal-
ispejjeż attwali tal-persunal irreġistrati fil-
kontijiet ġenerali tal-parteċipant li jistgħu 

(a) jiġu kkalkolati abbażi tat-total tal-
ispejjeż attwali tal-persunal irreġistrati fil-
kontijiet ġenerali tal-parteċipant li jistgħu 
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jiġu aġġustati abbażi tal-elementi 
ibbaġitjati jew stmati skont il-
kundizzjonijiet definiti mill-Kummissjoni;

jiġu aġġustati abbażi tal-elementi 
ibbaġitjati jew stmati skont il-prattiki tas-
soltu tal-benefiċjarju fir-rigward tal-
kontabilità abbażi tal-ispejjeż;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Miżura ta' semplifikazzjoni biex jiġi evitat piż amministrattiv u/jew interpretazzjonijiet 
potenzjalment differenti tar-regoli, li jirriżultaw fi żbalji.

Emenda 65
Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiġu kkalkolati b’kunsiderazzjoni 
xierqa għad-dispożizzjonijiet dwar is-
sigħat produttivi fl-Artikolu 25.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Imħassra f'konformità mal-emenda li saret fl-Artikolu 25.

Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Iċ-ċertifikat dwar dikjarazzjonijiet 
finanzjarji għandu jkopri l-ammont totali 
tal-għotja mitluba minn parteċipant fil-
forma ta' rimborż ta' spejjeż attwali u taħt 
il-forma ta' spejjeż ta' skala ta' unità
msemmija fl-Artikolu 27(2). Iċ-ertifikat
għandu jkun sottomess biss meta l-ammont 
ikun ugwali għal jew ikbar minn 
EUR 325 000 fil-mument tat-talba tal-
pagament tal-bilanċ tal-għotja.

Iċ-ċertifikat dwar dikjarazzjonijiet 
finanzjarji għandu jkopri l-ammont totali 
tal-għotja mitluba minn parteċipant fil-
forma ta' rimborż tal-ispejjeż effettivi u taħt 
il-forma ta' skala ta' kostijiet unitarji
msemmija fl-Artikolu 27(2). Iċ-ċertifikat
għandu jkun sottomess biss meta l-ammont 
tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni, apparti l-
kontribuzzjoni li titħallas fil-forma ta' rati 
fissi, somom f'daqqa jew skala ta' kostijiet 
unitarji, ikun ugwali għal jew ikbar minn 
EUR 325 000 fil-mument tat-talba tal-
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pagament tal-bilanċ tal-għotja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li r-rati fissi, is-somom f'daqqa u l-iskala ta' kostijiet unitarji 
m'għandhomx ikunu soġġetti għal awditjar, kif spjegat mill-Kummissjoni. L-esklużjoni ta' 
dawn is-somom hi wkoll ir-raġuni ewlenija biex il-limitu minimu attwali għal ċertifikat dwar 
id-dikjarazzjonijiet finanzjarji (EUR 375 000) jitnaqqas għal EUR 325 000.

Emenda 67
Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Parteċipanti li jikkalkulaw u jiddikjaraw 
spejjeż diretti tal-persunal abbażi ta’ skala 
ta’ kostijiet unitarji jistgħu jissottomettu 
ċertifikat dwar il-metodoloġija lill-
Kummissjoni. Dik il-metodoloġija għandha 
tkun konformi mal-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 27 (2) u tissodisfa r-
rekwiżiti tal-ftehim tal-għotja.

1. Parteċipanti li jikkalkulaw u jiddikjaraw 
spejjeż diretti tal-persunal abbażi ta’ skala 
ta’ kostijiet unitarji jew abbażi tal-ispejjeż 
indiretti eliġibbli li jkun effettivament 
ġarrbu għandhom jissottomettu ċertifikat 
dwar il-metodoloġija lill-Kummissjoni. 
Dik il-metodoloġija għandha tkun 
konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-
Artikolu 27 (2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippromwovi ċ-ċertifikazzjoni għall-parteċipanti li jkollhom diġà fis-seħħ
metodoloġija rikonoxxuta bħala trasparenti u li tista' tiġi awditjata. Peress li l-metodoloġiji 
aċċettati nazzjonalment ikunu rikonoxxuti u l-ispejjeż jiġi rimborżati, jekk din issir obbligu 
ma tikkawża l-ebda ħsara imma tiżgura li l-parteċipanti ma jkunu fl-ebda periklu fir-rigward 
tal-metodoloġija tagħhom.

Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-irkupru msemmi fl-Artikolu 32(3) 
m'għandux japplika għall-entitajiet legali 
li l-parteċipazzjoni tagħhom fl-azzjoni 
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indiretta tkun garantita minn Stat 
Membru jew pajjiżi assoċjat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn issir eċċezzjoni għall-istituzzjonijiet garantiti minn Stat Membru, kif kien hemm 
fis-7PK.

Emenda 69
Proposta għal regolament
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 34 imħassar
Premji

Finanzjament mill-Unjoni jista' jieħu l-
forma ta’ premji kif definit fit-Titolu VII 
tar-Regolament (UE) Nru XX/XX [ir-
Regolament Finanzjarju].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu ċċaqlaq għal taħt Titolu separat.

Emenda 70
Proposta għal regolament
Artikolu 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35 imħassar
Akkwist, akkwist prekummerċjali u 
akkwist pubbliku ta’ soluzzjonijiet 

innovattivi
1. Kull akkwist magħmul mill-
Kummissjoni għan-nom tagħha stess jew 
flimkien ma’ Stati Membri għandu jkun 
soġġett għar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku kif stabbiliti fir-Regolament 
(UE) Nru XX/2012 [ir-Regolament 
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Finanzjarju] u r-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [ir-Regolament Delegat].
2. Finanzjament mill-Unjoni jista' jieħu l-
forma ta’ akkwist pre-kummerċjali jew ta’ 
akkwist ta’ soluzzjonijiet innovattivi 
mwettqa mill-Kummissjoni jew mill-korp 
ta’ finanzjament rilevanti għan-nom 
tagħhom stess jew flimkien ma’ 
awtoritajiet kontraenti mill-Istati Membri 
u pajjiżi assoċjati.
Il-proċeduri tal-akkwist:
(a) għandhom ikunu konformi mal-
prinċipji ta’ trasparenza, non-
diskriminazzjoni, trattament ugwali, 
ġestjoni finanzjarja soda, proporzjonalità, 
u mar-regoli ta’ kompetizzjoni, u fejn 
applikabbli mad-Direttivi 2004/17/KE, 
2004/18/KE u 2009/81/KE, jew, meta l-
Kummissjoni taġixxi għan-nom tagħha 
stess, mar-Regolament (UE) Nru XX/2012 
[ir-Regolament Finanzjarju];
(b) jistgħu jipprovdu għal kundizzjonijiet 
speċifiċi bħall-post tal-prestazzjoni tal-
attivitajiet akkwistati li huma limitati għal 
akkwist prekummerċjali għat-territorju 
tal-Istati Membri u tal-pajjiżi assoċjati 
għall-Orizzont 2020 fejn debitament 
ġustifikat mill-objettivi tal-azzjonijiet;
(c) jistgħu jawtorizzaw l-għoti ta’ kuntratti 
multipli fi ħdan l-istess proċedura 
(akkwisti multipli);
(d) għandhom jipprovdu għall-għoti tal-
kuntratti lill-offerta(i) li toffri/joffru l-
aqwa valur għall-flus.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu ċċaqlaq għal taħt Titolu separat.

Emenda 71
Proposta għal regolament
Artikolu 36
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36 imħassar
Strumenti finanzjarji

1. Strumenti finanzjarji jistgħu jieħdu 
kwalunkwe waħda mill-forom msemmija 
u għandhom ikunu implimentati skont [it-
Titolu VIII] tar-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [ir-Regolament Finanzjarju] 
u jistgħu jiġu kkombinati ma’ għotjiet 
iffinanzjati taħt il-baġit tal-Unjoni, inkluż 
taħt Orizzont 2020.
2. Skont l-Artikolu [18(2)] tar-Regolament 
(UE) Nru XX/XX [ir-Regolament 
Finanzjarju], id-dħul u r-ripagamenti 
ġġenerati mill-istrument finanzjarju 
stabbilit permezz tar-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [Orizzont 2020] għandhom 
jiġu assenjati għal dak l-istrument 
finanzjarju.
3. Dħul u ripagamenti ġġenerati mill-
faċilità tal-Finanzjament tal-Qsim tar-
Riskju stabbilita skont id-
Deċiżjoni 1982/2006/KE u l-parti tal-
istadju bikri tal-Faċilità tal-SME bi 
Tkabbir Kbir u Innovattiva (GIF1) 
stabbilita skont id-Deċiżjoni 
Nru 1639/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, għandhom ikunu 
assenjati lill-istrumenti finanzjarji 
suċċessivi taħt ir-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [Orizzont 2020].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu ċċaqlaq għal taħt Titolu separat.

Emenda 72
Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom. Fil-każijiet fejn l-esperti
indipendenti jkollhom jittrattaw 
informazzjoni kklassifikata, għandha tkun 
meħtieġa approvazzjoni xierqa ta’ sigurtà 
qabel il-ħatra.

2. L-esperti indipendenti għandhom 
jintgħażlu abbażi ta’ ħiliet, esperjenza u 
għarfien xierqa biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom. Meta taħtar l-esperti 
indipendenti, il-Kummissjoni għandha 
tipprova tikseb kompożizzjoni bbilanċjata 
fi ħdan il-gruppi tal-esperti fir-rigward ta' 
diversi ħiliet, esperjenzi u għarfien, skont 
il-qasam tal-azzjoni. Fil-każijiet fejn l-
esperti indipendenti jkollhom jittrattaw 
informazzjoni kklassifikata, għandha tkun 
meħtieġa approvazzjoni xierqa ta’ sigurtà 
qabel il-ħatra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt li l-ewwel sentenza tirreferi għall-kriterji għall-għażla tal-esperti individwali, it-tieni 
sentenza tisħaq fuq l-importanza ta' kompożizzjoni bbilanċjati tal-gruppi tal-esperti.

Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn parteċipanti f’azzjoni jkunu 
ġġeneraw riżultati b’mod konġunt u fejn is-
sehem rispettiv tal-ħidma tagħhom ma 
jistax jiġi aċċertat, huma għandu jkollhom 
pussess konġunt ta’ dawk ir-riżultati. Is-
sidien konġunti għandhom jistabbilixxu 
ftehim dwar l-allokazzjoni u t-termini tal-
eżerċizzju tal-pussess konġunt skont l-
obbligi tagħhom taħt il-ftehim dwar l-
għotja.

2. Fejn parteċipanti f’azzjoni jkunu 
ġġeneraw riżultati b’mod konġunt u fejn 
dawk ir-riżultati ma jistgħux jiġi attribwiti 
għas-sehem rispettiv tal-ħidma tal-
parteċipanti, huma għandu jkollhom sjieda
konġunta ta’ dawk ir-riżultati. Is-sidien 
konġunti għandhom jistabbilixxu ftehim 
dwar l-allokazzjoni u t-termini tal-
eżerċizzju tas-sjieda konġunta skont l-
obbligi tagħhom taħt il-ftehim dwar l-
għotja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sjieda konġunta teżisti wkoll fejn ma jistgħux jiġu aċċertati l-ishma tax-xogħol. Hija pjuttost 
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kwistjoni dwar jekk hux possibbli jiġu separati r-riżultati żviluppati b'mod konġunt għall-
finijiet ta' protezzjoni (applikazzjoni għal privattiva, eċċ.). Fejn ir-riżultati ma jistgħux jiġu 
separati, ikollu jkun hemm sjieda konġunta; jew skont l-ishma aċċertati, jew skont prinċipju 
ieħor (eż. ishma ndaqs).

Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm ma jiġix miftiehem b’mod ieħor 
fil-ftehim ta’ pussess komuni, kull sid 
konġunt għandu jkun intitolat li jagħti 
liċenzji mhux esklussivi lil partijiet terzi 
sabiex jużaw ir-riżultati ipposseduti b’mod 
konġunt, mingħajr ebda dritt ta’ sub-
liċenzjar, soġġett għall-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Sakemm ma jiġix miftiehem b’mod ieħor 
fil-ftehim ta’ sjieda komuni, kull sid 
konġunt għandu jkun intitolat jisfrutta r-
riżultati tiegħu b'sjieda konġunta 
mingħajr ma jkollu jħallas royalties u 
mingħajr ma jkollu jitlob il-kunsens minn 
qabel tas-sid(ien) konġunt(i) l-oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Irid ikun hemm ukoll dikjarazzjoni dwar l-użu proprju tar-riżultati (mingħajr ma jingħataw 
liċenzji).

Emenda 75
Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandha tingħata notifika minn qabel 
lis-sidien konġunti l-oħra;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara AM 77.

Emenda 76
Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għandu jingħata kumpens ġust u 
raġonevoli lis-sidien konġunti l-oħra.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara AM 77.

Emenda 77
Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm ma jiġix miftiehem b’mod ieħor 
fil-ftehim ta’ sjieda konġunta, kull sid 
konġunt għandu jkun intitolat li jagħti 
liċenzji mhux esklużivi lil partijiet terzi 
sabiex jisfruttaw ir-riżultati b'sjieda 
konġunta, mingħajr ebda dritt ta’ 
subliċenzjar, soġġett għall-kundizzjonijiet 
li ġejjin:
(a) għandha tingħata notifika minn qabel 
lis-sidien konġunti l-oħra;
(b) għandu jingħata kumpens ġust u 
raġonevoli lis-sidien konġunti l-oħra.

Or. en

Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn ir-riżultati jista' jkollhom 
applikazzjoni kummerċjali jew industrijali, 
il-parteċipant li jippossjedi dawn ir-riżultati 
għandu jeżamina l-possibbiltà għal 
protezzjoni u, jekk possibbli u ġustifikat 

1. Fejn ir-riżultati jista' jkollhom 
applikazzjoni kummerċjali, il-parteċipant li 
jkun sid dawn ir-riżultati għandu jeżamina 
l-possibbiltà għal protezzjoni u, jekk 
possibbli u ġustifikat fiċ-ċirkostanzi, 



PR\903026MT.doc 49/79 PE489.632v01-00

MT

fiċ-ċirkostanzi, għandu jipproteġihom 
adegwatament għal perjodu xieraq ta’ 
żmien u b’kopertura territorjali xierqa, 
b’kunsiderazzjoni dovuta għall-interessi 
leġittimi tiegħu u l-interessi leġittimi, 
b’mod partikolari l-interessi kummerċjali, 
tal-parteċipanti l-oħra fl-azzjoni.

għandu jipproteġihom adegwatament għal 
perjodu xieraq ta’ żmien u b’kopertura 
territorjali xierqa, b’kunsiderazzjoni dovuta 
għall-interessi leġittimi tiegħu u l-interessi 
leġittimi, b’mod partikolari l-interessi 
kummerċjali, tal-parteċipanti l-oħra fl-
azzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li d-differenza bejn il-kunċett ta' applikazzjoni kummerċjali u applikazzjoni industrijali 
jibqa' mhux ċar, din tal-aħħar tħassret għal raġunijiet ta' ċarezza.

Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni ma għandux l-
intenzjoni li jipproteġi r-riżultati ġġenerati 
minnu għal raġunijiet minbarra l-
impossibbiltà taħt il-liġi tal-Unjoni jew 
nazzjonali jew in-nuqqas ta’ potenzjal għal 
sfruttar kummerċjali, u sakemm il-
parteċipant ma għandux l-intenzjoni li 
jitrasferixxihom lil entità legali oħra 
stabbilita fi Stat Membru jew f’pajjiż 
assoċjat fid-dawl tal-protezzjoni tagħhom, 
għandu jinforma lill-Kummissjoni jew lill-
korp ta’ finanzjament qabel ma sseħħ xi 
disseminazzjoni relatata ma’ dawn ir-
riżultati. Il-Kummissjoni għan-nom tal-
Unjoni jew tal-korp ta’ finanzjament tista' 
tassumi pussess ta’ dawn ir-riżultati u tieħu 
l-passi neċessarji għall-protezzjoni 
adegwata tagħhom.

2. Fejn parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni ma għandux l-
intenzjoni li jipproteġi r-riżultati ġġenerati 
minnu għal raġunijiet minbarra l-
impossibbiltà taħt il-liġi tal-Unjoni jew 
nazzjonali jew in-nuqqas ta’ potenzjal għal 
sfruttar kummerċjali, u sakemm il-
parteċipant ma għandux l-intenzjoni li 
jitrasferixxihom lil entità legali oħra 
stabbilita fi Stat Membru jew f’pajjiż 
assoċjat fid-dawl tal-protezzjoni tagħhom, 
għandu jinforma lill-Kummissjoni jew lill-
korp ta’ finanzjament qabel ma sseħħ xi 
disseminazzjoni relatata ma’ dawn ir-
riżultati. Il-Kummissjoni għan-nom tal-
Unjoni jew tal-korp ta’ finanzjament tista', 
bil-kunsens tal-parteċipant sid, tassumi s-
sjieda ta’ dawn ir-riżultati u tieħu l-passi 
neċessarji għall-protezzjoni adegwata 
tagħhom.

Or. en
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Emenda 80
Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-parteċipant jista' jirrifjuta l-kunsens biss 
jekk juri li l-interessi leġittimi tiegħu sejrin 
isofru dannu sinifikanti. Ma tista' sseħħ l-
ebda disseminazzjoni relatata ma’ dawn ir-
riżultati sakemm il-Kummissjoni jew il-
korp ta’ finanzjament ma jkunux ħadu 
deċiżjoni jew ikunu ddeċidew li sejrin 
jassumu pussess u jkunu ħadu l-passi 
neċessarji biex jiżguraw il-protezzjoni. Il-
ftehim dwar l-għotja għandu jistabbilixxi 
l-limiti ta’ żmien f’dan ir-rigward.

Il-parteċipant jista' jirrifjuta l-kunsens biss 
jekk juri li l-interessi leġittimi tiegħu sejrin 
isofru dannu sinifikanti. Ma tista' sseħħ l-
ebda disseminazzjoni relatata ma’ dawn ir-
riżultati sakemm il-Kummissjoni jew il-
korp ta’ finanzjament ma jkunux ħadu 
deċiżjoni jew ikunu ddeċidew li sejrin 
jassumu s-sjieda u jkunu ħadu l-passi 
neċessarji biex jiżguraw il-protezzjoni. Din 
id-deċiżjoni għandha tittieħed fi żmien 
45 jum.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni ta' limiti ta' żmien hi approċċ tajjeb imma għandha tkun aktar speċifika. Ir-
Regoli dwar il-Parteċipazzjoni għandhom talanqas jistipulaw il-limitu massimu ta' żmien, 
preferibbilment il-45 jum previsti fis-6PK.

Emenda 81
Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni jkollu l-
intenzjoni li jabbanduna l-protezzjoni tar-
riżultati jew ma jfittixx l-estensjoni ta’ 
protezzjoni bħal din għal raġunijiet 
minbarra n-nuqqas ta’ potenzjal għal użu
kummerċjali, għandu jinforma lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ finanzjament 
li jistgħu jkomplu jew jestendu l-
protezzjoni billi jassumu l-pussess 
tagħhom. Il-parteċipant jista' jirrifjuta l-
kunsens biss jekk juri li l-interessi leġittimi 
tiegħu sejrin isofru dannu sinifikanti. Il-
ftehim dwar l-għotja għandu jistabbilixxi l-
limiti ta’ żmien f’dan ir-rigward.

3. Fejn parteċipant li jkun irċieva 
finanzjament mill-Unjoni jkollu l-
intenzjoni li jabbanduna l-protezzjoni tar-
riżultati jew ma jfittixx l-estensjoni ta’ 
protezzjoni bħal din għal raġunijiet 
minbarra n-nuqqas ta’ potenzjal għal 
sfruttar kummerċjali, għandu jinforma lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ finanzjament 
li jistgħu, bil-kunsens tal-parteċipant sid, 
ikomplu jew jestendu l-protezzjoni billi 
jassumu s-sjieda tagħhom. Il-parteċipant 
jista' jirrifjuta l-kunsens biss jekk juri li l-
interessi leġittimi tiegħu sejrin isofru dannu 
sinifikanti. Il-ftehim tal-għotja għandu 
jistabbilixxi l-limiti ta’ żmien f’dan ir-
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rigward.

Or. en

Emenda 82
Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jiġu stabbiliti obbligi addizzjonali 
ta’ użu fil-ftehim dwar l-għotja. Kull 
obbligu addizzjonali bħal dan għandu jiġi 
indikat fil-programm ta’ ħidma jew fil-
pjan ta’ ħidma.

Jistgħu jiġu stabbiliti obbligi addizzjonali 
ta’ sfruttament fil-ftehim tal-għotja. Il-
mudell tal-ftehim ta' għotja għandu 
jinkludi lista tal-obbligi addizzjonali ta' 
sfruttament possibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn jiġi ddefinit preċiżament x'inhu previst rigward "l-obbligi addizzjonali ta' 
sfruttament". Din hi potenzjalment kruċjali u ma tistax titħalla għall-Programmi ta' Ħidma u 
l-Ftehimiet ta' Għotja. Għaldaqstant jidher li hemm bżonn assolut ta' kjarifika minn stadju 
bikri, bħal fil-Mudel ta' Ftehim ta' Għotja, u jekk possibbli saħansitra fir-Regoli dwar il-
Parteċipazzjoni.

Emenda 83
Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jiġu stabbiliti obbligi addizzjonali 
ta’ disseminazzjoni fil-ftehim dwar l-
għotja.

Jistgħu jiġu stabbiliti obbligi addizzjonali 
ta’ disseminazzjoni fil-ftehim tal-għotja.
Il-mudell tal-ftehim ta' għotja għandu 
jinkludi lista tal-obbligi addizzjonali ta' 
disseminazzjoni possibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn jiġi ddefinit preċiżament x'inhu previst rigward "l-obbligi addizzjonali ta' 
disseminazzjoni". Din hi potenzjalment kruċjali u ma tistax titħalla għall-Programmi ta' 
Ħidma u l-Ftehimiet ta' Għotja. Għaldaqstant jidher li hemm bżonn assolut ta' kjarifika minn 
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stadju bikri, bħal fil-Mudel ta' Ftehim ta' Għotja, u jekk possibbli saħansitra fir-Regoli dwar 
il-Parteċipazzjoni.

Emenda 84
Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward ta’ disseminazzjoni permezz 
ta’ pubblikazzjonijiet ta’ riċerka, l-aċċess 
miftuħ għandu japplika taħt it-termini u l-
kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim dwar l-
għotja. Fir-rigward ta’ disseminazzjoni ta’ 
riżultati oħra, inkluż dejta dwar riċerka, 
il-ftehim dwar l-għotja jista' jistabbilixxi 
t-termini u l-kundizzjonijiet skont liema
għandu jiġi pprovdut l-aċċess miftuħ għal 
tali riżultati, b’mod partikolari fil-
fruntieri tar-riċerka tal-KER jew f’oqsma 
xierqa oħra.

Fir-rigward ta’ disseminazzjoni permezz 
ta’ pubblikazzjonijiet ta’ riċerka li 
jiddeskrivu, jinterpretaw jew janalizzaw 
id-data, l-għarfien jew l-informazzjoni 
ġġenerati bħala riżultat dirett ta' 
finanzjament mill-programm 
Orizzont 2020 għandu jiġi pprovdut aċċess 
liberu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala regola ġenerali, għandu jiġi pprovdut aċċess liberu lill-pubblikazzjonijiet li 
jiddeskrivu, jinterpretaw jew janalizzaw id-data, l-għarfien jew l-informazzjoni ġġenerati 
bħala riżultat dirett ta' finanzjament mill-programm Orizzont 2020. L-aċċess liberu għandu
madankollu jitrażżan għall-pubblikazzjonijiet. Fir-rigwared tal-aċċess u l-aċċess liberu għar-
riżultati ara AM 86.

Emenda 85
Proposta għal regolament
Artikolu 40 - paragrafu 2 - subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tad-disseminazzjoni tar-
riżultati, il-ftehim tal-għotja jista' 
jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet 
skont liema għandu jiġi pprovdut l-aċċess 
liberu għar-riżultati, b’mod partikolari 
fir-riċerka fil-fruntieri tal-għarfien tal-
KER jew f’oqsma xierqa oħra.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara AM 84. Qabel fl-Artikolu 40(2)3.

Emenda 86
Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandha tingħata notifika bil-quddiem ta’ 
kull attività ta’ disseminazzjoni lill-
parteċipanti l-oħra. Wara n-notifika, 
parteċipant jista' joġġezzjona jekk juri li l-
interessi leġittimi tiegħu fir-rigward tar-
riżultati jew tat-tagħrif eżistenti tiegħu 
sejrin isofru dannu sinifikanti bid-
disseminazzjoni maħsuba. F’każijiet bħal 
dawn, l-attività ta’ disseminazzjoni ma 
tistax isseħħ sakemm ma jittieħdux passi 
xierqa għas-salvagwardja ta’ dawn l-
interessi leġittimi. Il-ftehim dwar l-għotja
jista' jistabbilixxi l-limiti ta’ żmien f’dan ir-
rigward.

Għandha tingħata notifika bil-quddiem ta’ 
kull attività ta’ disseminazzjoni lill-
parteċipanti l-oħra meta r-riżultati 
kkonċernati ma jkunux tas-sjieda 
esklużiva tal-parteċipant disseminanti 
waħdu. Wara n-notifika, parteċipant jista' 
joġġezzjona jekk juri li l-interessi leġittimi 
tiegħu fir-rigward tar-riżultati jew tat-
tagħrif ta' sfond tiegħu sejrin isofru dannu 
sinifikanti bid-disseminazzjoni maħsuba. 
F’każijiet bħal dawn, l-attività ta’ 
disseminazzjoni ma tistax isseħħ sakemm 
ma jittieħdux passi xierqa għas-
salvagwardja ta’ dawn l-interessi leġittimi. 
Il-ftehim tal-għotja jista' jistabbilixxi l-
limiti ta’ żmien f’dan ir-rigward.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dmir li jinforma lill-parteċipanti l-oħra mhuwiex xieraq meta parteċipant ikollu l-
intenzjoni li jiddissemina r-riżultati proprji tiegħu. Ir-rekwiżit ta' notifika u l-possibilità ta' 
oġġezzjoni għandhom potenzjal enormi li jwasslu għal blokkijiet.

Emenda 87
Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull parteċipant għandu jirrapporta lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ finanzjament 
bl-attivitajiet tiegħu relatati mal-isfruttar u 
d-disseminazzjoni. Għall-finijiet tal-

3. Kull parteċipant għandu jirrapporta lill-
Kummissjoni jew lill-korp ta’ finanzjament 
bl-attivitajiet tiegħu relatati mal-isfruttar u 
d-disseminazzjoni. Għall-finijiet tal-
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monitoraġġ u tad-disseminazzjoni mill-
Kummissjoni jew mill-korp ta’ 
finanzjament, il-parteċipanti għandhom 
jipprovdu kull informazzjoni u dokument 
utli skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
ftehim dwar l-għotja.

monitoraġġ u tad-disseminazzjoni mill-
Kummissjoni jew mill-korp ta’ 
finanzjament, il-parteċipanti għandhom 
jipprovdu kull informazzjoni u dokument 
utli skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
ftehim tal-għotja fuq talba mill-
Kummissjoni. Fil-mudell ta' ftehim ta' 
għotja, għandu jiġi speċifikat limitu ta' 
żmien fir-rigward ta' dawk l-obbligi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-prospettiva tal-implimentazzjoni prattika tiegħu, jista' jkun aktar utli li jitbassar li l-
parteċipanti għandhom jipprovdu din l-informazzjoni fuq talba, biex b'hekk jassiguraw li 
jispiċċaw b'punt ta' kuntatt ċentrali fil-Kummissjoni minflok l-uffiċjali tal-proġetti li kienu 
responsabbli għall-proġett snin ilu. Ukoll, dan m'għandux ikun obbligu indeterminat li jkun 
għadu fis-seħħ 50 sena oħra. Hemm bżonn ikun hemm limitu ta' żmien fuqu.

Emenda 88
Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Kull applikazzjoni għal brevett, 
standarda, pubblikazzjonijiet jew 
kwalunkwe disseminazzjoni oħra, anki 
f’forma elettronika, relatata mar-riżultati 
għandha tinkludi dikjarazzjoni, li tista' 
tinkludi mezzi viżivi, li l-azzjoni tkun 
irċeviet appoġġ finanzjarju mill-Unjoni. It-
termini ta’ dik id-dikjarazzjoni għandhom 
jiġu stabbiliti fil-ftehim dwar l-għotja .

4. L-applikazzjoni għal privattivi, l-
istandards u l-pubblikazzjonijiet kollha jew 
kwalunkwe disseminazzjoni oħra, anki 
f’forma elettronika, relatata mar-riżultati 
għandhom jinkludu dikjarazzjoni, li tista' 
tinkludi mezzi viżivi, li l-azzjoni tkun 
irċeviet appoġġ finanzjarju mill-Unjoni. It-
termini ta’ dik id-dikjarazzjoni għandhom 
jiġu stabbiliti fil-mudell ta' ftehim ta' 
għotja .

Or. en

Emenda 89
Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta’ 
kunfidenzjalità li joħorġu minn liġijiet jew 
regolamenti fil-każ ta’ fużjonijiet u 
akkwisti, fejn il-parteċipanti l-oħra jkunu 
għadhom igawdu drittijiet ta’ aċċess għar-
riżultati li sejrin jiġu trasferiti, il-
parteċipant li għandu l-intenzjoni li 
jittrasferixxi r-riżultati għandu jinnotifika 
lil dawk il-parteċipanti l-oħra minn qabel, 
flimkien ma’ biżżejjed informazzjoni dwar 
is-sid il-ġdid tar-riżultati maħsub sabiex 
jippermetti lill-parteċipanti l-oħra li
janalizzaw l-effett tat-trasferiment maħsub 
fuq il-possibbiltà tal-eżerċizzju tad-drittijiet 
ta’ aċċess tagħhom.

Mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta’ 
kunfidenzjalità li joħorġu minn liġijiet jew 
regolamenti fil-każ ta’ fużjonijiet u 
akkwisti, fejn il-parteċipanti l-oħra jkunu 
għadhom igawdu drittijiet ta’ aċċess għar-
riżultati li sejrin jiġu trasferiti u fejn ir-
riżultati kkonċernati ma jkunux tas-sjieda 
esklużiva tal-parteċipant li jkollu l-
intenzjoni li jittrasferixxi r-riżultati għandu 
jinnotifika lil dawk il-parteċipanti l-oħra 
minn qabel, flimkien ma’ biżżejjed 
informazzjoni dwar dak li jkun maħsub 
bħala s-sid il-ġdid tar-riżultati sabiex 
jippermetti lill-parteċipanti l-oħra 
janalizzaw l-effett tat-trasferiment maħsub 
fuq il-possibbiltà tal-eżerċizzju tad-drittijiet 
ta’ aċċess tagħhom.

Or. en

Emenda 90
Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara n-notifika, parteċipant jista' 
joġġezzjona għat-trasferiment tal-pussess
jekk juri li t-trasferiment maħsub sejjer 
jaffettwa b’mod negattiv l-eżerċizzju tad-
drittijiet ta’ aċċess tiegħu. F’każ bħal dan, 
it-trasferiment ma jistax iseħħ sakemm ma 
jkunx intlaħaq ftehim bejn il-parteċipanti 
kkonċernati. Il-ftehim dwar l-għotja jista'
jistabbilixxi limiti ta’ żmien.

Wara n-notifika, parteċipant jista' 
joġġezzjona għat-trasferiment tas-sjieda
jekk juri li t-trasferiment maħsub sejjer 
jaffettwa b’mod negattiv l-eżerċizzju tad-
drittijiet ta’ aċċess tiegħu. F’każ bħal dan, 
it-trasferiment ma jistax iseħħ sakemm ma 
jkunx intlaħaq ftehim bejn il-parteċipanti 
kkonċernati. Il-mudell ta' ftehim ta' għotja
għandu jistabbilixxi limiti ta’ żmien.

Or. en

Emenda 91
Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sakemm jista' jiġi eżerċitat kull dritt ta’ 
aċċess għar-riżultati u li kull obbligu 
addizzjonali ta’ użu jiġi mħares, il-
parteċipant li għandu l-pussess tar-riżultati 
jista' jagħti liċenzji jew inkella jagħti d-
dritt lil xi entità legali li tużahom, inkluż 
fuq bażi esklussiva.

2. Sakemm jista' jiġi eżerċitat kull dritt ta’ 
aċċess għar-riżultati u li kull obbligu 
addizzjonali ta’ sfruttament jiġi mħares, il-
parteċipant li jkollu s-sjieda tar-riżultati 
jista' jagħti liċenzji jew inkella jagħti d-
dritt lil xi entità legali li tisfrutta r-
riżultati, inkluż fuq bażi esklużiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jrid ikun aktar speċifiku sabiex jevita d-diżgwidi, inkella jista' jinqara' li 
jfisser li l-liċenzjar jista' jseħħ biss jekk kulħadd isegwi l-obbligi tiegħu ta' sfruttament; l-użu 
ta' "tisfrutta r-riżultati" minflok "tużahom" jiċċarah.

Emenda 92
Proposta għal regolament
Artikolu 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-parteċipanti għandhom jidentifikaw l-
isfond għall-azzjoni tagħhom bi 
kwalunkwe mod fi ftehim bil-miktub.

Il-parteċipanti għandhom jidentifikaw l-
isfond għall-azzjoni tagħhom bil-miktub.

Or. en

Emenda 93
Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Parteċipanti fl-istess azzjoni għandhom 
jinfurmaw lil xulxin qabel l-adeżjoni 
tagħhom għall-ftehim dwar l-għotja b’xi 
restrizzjoni legali jew limitu għall-għoti 
tal-aċċess għat-tagħrif eżistenti tagħhom. 
Kull ftehim konkluż wara dan, minn 
parteċipant dwar tagħrif eżistenti għandu 
jiżgura li jista' jiġi eżerċitat kull dritt ta’ 

3. Parteċipanti fl-istess azzjoni għandhom 
jinfurmaw lil xulxin qabel l-adeżjoni 
tagħhom għall-ftehim tal-għotja b’xi 
restrizzjoni legali jew limitu għall-għoti 
tal-aċċess għat-tagħrif ta' sfond tagħhom. 
Kull ftehim konkluż wara dan, minn 
parteċipant fir-rigward tat-tagħrif ta' sfond
għandu jiżgura li jista' jiġi eżerċitat kull 
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aċċess. dritt ta’ aċċess. Il-Kummissjoni jew il-korp 
ta' finanzjament għandhom jiġu informati 
dwar kwalunkwe restrizzjoni ta' dan it-tip 
qabel l-eżekuzzjoni tal-ftehim tal-għotja u 
għandhom jikkunsidraw l-impatt li 
kwalunkwe restrizzjoni ta' dan it-tip jista' 
jkollha fuq il-ksib tal-objettivi tal-azzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tgħin tipprevjeni li l-lista tal-esklużjonijiet mid-drittijiet ta' aċċess tkun tinkludi 
elementi li huma meħtieġa għall-ksib tal-objettivi tal-azzjoni. Min-naħa l-oħra, l-esklużjonijiet 
huma meħtieġa għall-każi fejn partijiet mit-tagħrif ta' sfond ikunu koperti minn ftehimiet (eż. 
ftehimiet ta' nondivulgazzjoni jew ftehimiet ta' trasferiment materjali) u liċenzji lill-partijiet 
terzi.

Emenda 94
Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Parteċipant għandu jgawdi drittijiet ta’ 
aċċess għar-riżultati ta’ parteċipant ieħor 
fl-istess azzjoni, jekk dan l-aċċess ikun 
meħtieġ minn dak ta’ qabel biex iwettaq il-
ħidma tiegħu taħt l-azzjoni.

1. Parteċipant għandu jgawdi drittijiet ta’ 
aċċess għar-riżultati ta’ parteċipant ieħor 
fl-istess azzjoni, jekk dawn id-drittijiet ta' 
aċċess ikunu meħtieġa minn dak ta’ qabel 
biex iwettaq il-ħidma tiegħu taħt l-azzjoni.
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti korrispondenti 
fit-test kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika fl-użu tat-termini "aċċess" u "drittijiet ta' aċċess".

Emenda 95
Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Entità affiljata stabbilita fi Stat Membru 
jew f’pajjiż assoċjat għandu, sakemm ma 
jiġix previst b’mod ieħor fil-ftehim tal-
konsorzju, ikollha wkoll drittijiet ta’ aċċess 
għal riżultati jew għal tagħrif eżistenti taħt 
l-istess kundizzjonijiet jekk dan l-aċċess 
ikun meħtieġ biex jintużaw ir-riżultati 
ġġenerati mill-parteċipant li miegħu hija 
affiljata.

3. Entità affiljata għandu, sakemm ma jiġix 
previst b’mod ieħor fil-ftehim tal-
konsorzju, ikollha wkoll drittijiet ta’ aċċess 
għar-riżultati jew għat-tagħrif ta' sfond
taħt l-istess kundizzjonijiet jekk dan l-
aċċess ikun meħtieġ biex tisfrutta r-
riżultati ġġenerati mill-parteċipant li 
miegħu hija affiljata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-limitazzjoni għandha titneħħa sabiex tiġbed il-kumpaniji attivi globalment li kieku 
jkunu sħab prezzjużi f'azzjoni.

Emenda 96
Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Skont il-paragrafi 1, 2 u 3 talba għal 
aċċess tista' ssir sa sena wara t-tmiem tal-
azzjoni. Madankollu, il-parteċipanti 
jistgħu jiftiehmu fuq limitu differenti ta’ 
żmien.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M'għandux ikun hemm limitu ta' żmien, sabiex jiġi żgurat sfruttament xieraq. Jekk it-talba tal-
parteċipant għal aċċess tkun konformi mal-ftehim inizjali bejn il-parteċipanti, m'għandux ikun 
hemm limitu ta' żmien.

Emenda 97
Proposta għal regolament
Artikolu 46 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni 
għandhom, bil-għan li jiżviluppaw, 
jimplimentaw u jissorveljaw il-politiki jew 
il-programmi tal-Unjoni, igawdu drittijiet 
ta’ aċċess għar-riżultati ta’ parteċipant li 
jkun irċieva finanzjament mill-Unjoni. 
Dawn id-drittijiet ta’ aċċess huma limitati 
għal użu mhux kummerċajli u mhux 
kompetittiv.

1. L-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni 
għandhom, bil-għan li jiżviluppaw, 
jimplimentaw u jimmonitoraw il-politiki 
jew il-programmi tal-Unjoni, igawdu minn 
drittijiet ta’ aċċess għar-riżultati ta’ 
parteċipant li jkun irċieva finanzjament 
mill-Unjoni. Dawn id-drittijiet ta’ aċċess 
huma limitati għal użu mhux kummerċajli 
u mhux kompetittiv u ma jinkludux id-
dritt għal subliċenzjar. L-Unjoni għandha 
tipprovdi biżżejjed evidenza lill-
parteċipant sid li d-drittijiet ta' aċċess se 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp, l-
implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-
politiki jew programmi tal-Unjoni. 

Or. en

Emenda 98
Proposta għal regolament
Artikolu 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 47 imħassar
Dispożizzjonijiet speċifiċi

1. Fil-każ ta’ azzjonijiet li jinvolvu 
attivitajiet relatati mas-sigurtà, il-ftehim 
dwar l-għotja jista' jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet speċifiċi, b’mod 
partikolari dwar tibdil fil-kompożizzjoni 
tal-konsorzju, informazzjoni kklassifikata, 
użu, disseminazzjoni, trasferimenti u 
liċenzji ta’ riżultati.
2. Fil-każ ta’ azzjonijiet biex isostnu 
infrastrutturi eżistenti jew ġodda ta’ 
riċerka, il-ftehim dwar l-għotja jista’ 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi fir-
rigward tal-utenti tal-infrastruttura.
3. Fil-każ ta’ azzjonijiet tal-KER għal 
riċerka fil-fruntieri tal-għarfien, il-ftehim 
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dwar l-għotja jista' jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet speċifiċi, b’mod 
partikolari dwar drittijiet ta’ aċċess, 
portabilità u disseminazzjoni, fir-rigward 
ta’ parteċipanti, riċerkaturi u kull parti 
kkonċernata mill-azzjoni.
4. Fil-każ ta’ azzjonijiet ta’ taħriġ u ta’ 
mobilità, il-ftehim dwar l-għotja jista' 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi 
dwar impenji fir-rigward tar-riċerkaturi li 
jibbenefikaw mill-azzjoni, sjieda, drittjiet 
ta’ aċċess u portabbiltà.
5. Fil-każ ta’ azzjonijiet ta’ koordinazzjoni 
u ta’ appoġġ, il-ftehim dwar l-għotja jista’ 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi, 
b’mod partikolari dwar pussess, drittijiet 
ta’ aċċess, użu u disseminazzjoni.
6. Fil-każ tal-istrument tal-SME u għotjiet 
minn korpi ta’ finanzjament immirati lejn 
l-SMEs, il-ftehim dwar l-għotja jista’ 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi, 
b’mod partikolari dwar pussess, drittijiet 
ta’ aċċess, sfruttar u disseminazzjoni.
7. Fil-każ tal-Komunitajiet tal-Għarfien u 
l-Innovazzjoni tal-EIT, il-ftehim dwar l-
għotja jista’ jistabbilixxi dispożizzjonijiet 
speċifiċi, b’mod partikolari dwar sjieda, 
drittijiet ta’ aċċess, sfruttar u 
disseminazzjoni.

Or. en

(Il-paragrafi 1 sa 6 tal-Artikolu 47 iċċaqalqu taħt Titolu ġdid. Il-paragrafu 7 tal-Artikolu 47 
iċċaqlaq għall-Artikolu 1(3))

Emenda 99
Proposta għal regolament
Artikolu 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 48 imħassar
Premji

Kull premju mogħti għandu jkun 
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kundizzjonali fuq l-aċċettazzjoni tal-
obbligi adegwati ta’ reklamar. Il-
programm ta’ ħidma jew il-pjan ta’ ħidma 
jista' jkun fih obbligi speċifiċi dwar l-użu 
u d-disseminazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċċaqlaq taħt Titolu ġdid.

Emenda 100
Proposta għal regolament
Artikolu 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49 imħassar
Akkwist, akkwist prekummerċjali u 
akkwist pubbliku ta’ soluzzjonijiet 

innovattivi
1. Sakemm ma jiġix iddikjarat b’mod 
ieħor fis-sejħa għall-offerti, ir-riżultati 
ġġenerati mill-akkwist imwettaq mill-
Kummissjoni għandhom ikunu l-proprjetà 
tal-Unjoni.
2. Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-pussess, 
id-drittijiet ta’ aċċess u l-liċenzjar 
għadnhom ikunu stabbilit fil-kuntratti fir-
rigward ta’ akkwist pre-kummerċjali biex 
jiġi żgurat l-użu massimu tar-riżultati u 
biex jiġi evitat kull żvantaġġ inġust. Il-
kuntrattur li jiġġenera r-riżultati f’akkwist 
pre-kummerċjali għandu tal-inqas ikollu 
l-pussess tad-drittijiet ta’ proprjetà 
intellettwali mehmuża. L-awtoritajiet 
kontraenti għandhom igawdu drittijiet ta’ 
aċċess mingħajr pagament ta’ royalties 
għar-riżultati għall-użu tagħhom stess kif 
ukoll dritt li jagħtu, jew jirrikjedu lill-
kontratturi parteċipanti li jagħtu, liċenzji 
mhux esklussibi lil partijiet terzi biex 
jisfruttaw ir-riżultati taħt kundizzjonijiet 
ġusti u raġonevoli mingħajr id-dritt ta’ 
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subliċenzja. Jekk kuntrattur jonqos milli 
jisfrutta kummerjalment ir-riżultati matul 
perjodu speċifiku wara l-akkwist 
prekummerċjali kif identifikat fil-kuntratt, 
dan għandu jittrasferixxi kwalunkwe 
sjieda tar-riżultati lill-awtoritajiet 
kontraenti.
3. Dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward 
ta’ pussess, drittijiet ta’ aċċess u liċenzjar 
jistgħu jiġu stabbiliti fil-kuntratti fir-
rigward ta’ akkwist pubbliku ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi biex jiġi żgurat l-
użu massimu tar-riżultati u biex jiġi evitat 
xi vantaġġ inġust.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċċaqlaq taħt Titolu ġdid.

Emenda 101
Proposta għal regolament
Titolu IIIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Titolu IIIa
Dispożizzjonijiet Speċifiċi

Or. en

Emenda 102
Proposta għal regolament
Artikolu 49a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49a
Premji

1. Finanzjament mill-Unjoni jista' jieħu l-
forma ta’ premji kif definiti [fit-
Titolu VII] tar-
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Regolament (UE) Nru XX/XX [ir-
Regolament Finanzjarju]. L-użu ta' 
premjijiet għandu jitħeġġeġ, imma mhux 
biex jieħu post finanzjament strutturat kif 
suppost.
2. Ir-regoli tal-konkors għandhom jiġu 
stipulati fil-programm ta' ħidma.
3. Ir-regoli tal-konkors għandhom għall-
inqas jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għall-
parteċipazzjoni, il-kriterji għall-għotja, 
inklużi l-iskadenza għall-proposti u l-
iskadenza għall-għotja, l-ammont tal-
premju u l-arranġamenti ta' pagament.
Il-premji ma jistgħux jingħataw 
direttament mingħajr konkors u 
għandhom jiġu ppubblikati kull sena.
4. Is-sottomissjonijiet għal konkors 
għandhom jiġu vvalutati minn panel ta' 
esperti abbażi tar-regoli ppubblikati tal-
konkors.
Il-premjijiet għandhom imbagħad 
jingħataw mill-uffiċjal awtorizzanti 
responsabbli, abbażi tal-valutazzjoni 
pprovduta mill-panel ta' esperti li huma 
liberi li jiddeċiedu jekk jirrakkomandawx 
jew le l-għoti ta' premjijiet, skont l-
evalwazzjoni tagħhom tal-kwalità tas-
sottomissjonijiet.
5. L-ammont tal-premju ma għandux 
ikun marbut mal-ispejjeż imġarrba minn 
min jirċevieh.
6. Meta l-implimentazzjoni ta' azzjoni jew 
programm ta' ħidma tirrkjedi li l-
premjijiet jingħataw lil partijiet terzi minn 
benefiċjarju ta' għotja tal-Unjoni, dan il-
benefiċjarju jista' jagħti tali premjijiet 
sakemm il-kontenut minimu tar-regoli tal-
konkors ikun strettament definit fid-
deċiżjoni jew il-ftehim tal-għotja bejn il-
benefiċjarju u l-Kummissjoni, b'ebda 
marġini għal diskrezzjoni.
7. Fir-rigward tad-disseminazzjoni tar-
riżultati, għandu japplika t-Titolu III ta' 
dan ir-Regolament. Kwalunkwe obbligu 
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addizzjonali fir-rigward tad-
disseminazzjoni jew l-isfruttament tar-
riżultati għandu jiġi stipulat fir-regoli tal-
konkors.
8. Meta premju ma jingħatax fi żmien l-
iskadenza stipulata fir-regoli tal-konkors, 
il-fondi allokati għall-konkors għandhom 
jerġgħu jiġu assenjati fi ħdan l-istess 
objettiv taħt ir-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [Orizzont 2020].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċċaqlaq hawn mill-Artikoli 34 u 48. Il-paragrafi 3-6 jinkludu l-formulazzjoni attwali tal-
Abbozz ta' Regolament Finanzjarju, li għadu soġġett għat-trilogu, u jistgħu jaqgħu jekk jiġi 
adottat l-abbozz. Il-paragrafu 7 jżid dispożizzjonijiet kruċjali għad-drittijiet tal-proprjetà 
intelletwali u d-disseminazzjoni tar-riżultati. Il-paragrafu 8 jiżgura li l-fondi allokati taħt il-
programm ORIZZONT 2020 jibqgħu fil-baġit għar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni, b'mod 
partikulari fil-każ li l-istrument il-ġdid ta' premijiet ta' tħajjir ma jġibx l-effetti mixtieqa.

Emenda 103
Proposta għal regolament
Artikolu 49b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49b
Proċeduri ta' akkwist, ta' akkwist 
prekummerċjali u ta' akkwist ta’ 

soluzzjonijiet innovattivi
1. Kull proċedura ta' akkwist imwettqa 
mill-Kummissjoni b'mod konġunt mal-
Istati Membri għandha tkun soġġetta 
għar-regoli dwar l-akkwist pubbliku kif 
stabbiliti fir-Regolament (UE) 
Nru XX/2012 [ir-Regolament 
Finanzjarju] u r-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [ir-Regolament Delegat].
Finanzjament mill-Unjoni jista' jieħu l-
forma ta’ proċedura ta' akkwist 
prekummerċjali jew ta’ akkwist ta’ 
soluzzjonijiet innovattivi mwettqa mill-
Kummissjoni b'mod konġunt mal-
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awtoritajiet kontraenti mill-Istati Membri 
u l-pajjiżi assoċjati.
Il-proċeduri tal-akkwist:
(a) għandhom ikunu konformi mal-
prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni, trattament indaqs, 
ġestjoni finanzjarja soda u 
proporzjonalità, u mar-regoli dwar il-
kompetizzjoni, u fejn applikabbli, mad-
Direttivi 2004/17/KE, 2004/18/KE u 
2009/81/KE.
(b) jistgħu jipprevedu kundizzjonijiet 
speċifiċi bħal, fil-każ ta' akkwist 
prekummerċjali, limitazzjoni tal-post fejn 
jitwettqu l-attivitajiet akkwistati għat-
territorju tal-Istati Membri u tal-pajjiżi 
assoċjati mal-programm Orizzont 2020 
meta jkun ġustifikat kif dovut mill-
objettivi tal-azzjonijiet;
(c) jistgħu jawtorizzaw l-għoti ta’ kuntratti 
multipli fi ħdan l-istess proċedura 
("multiple sourcing");
(d) għandhom jipprevedu l-għoti tal-
kuntratti lill-offerta/i li toffri/joffru l-
aqwa valur għall-flus.

3. Għandhom jiġu stabbiliti 
dispożizzjonijiet speċifiċi dwar is-sjieda, 
id-drittijiet ta’ aċċess u l-liċenzjar fil-
kuntratti fir-rigward ta’ akkwist 
prekummerċjali biex jiġi żgurat l-użu 
massimu tar-riżultati u biex jiġi evitat kull 
żvantaġġ inġust. Il-kuntrattur li jiġġenera 
r-riżultati f’akkwist prekummerċjali 
għandu tal-inqas ikun sid id-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali marbutin. L-
awtoritajiet kontraenti għandhom igawdu 
drittijiet ta’ aċċess mingħajr pagament ta’ 
royalties għar-riżultati għall-użu proprju 
tagħhom, kif ukoll id-dritt li jagħtu, jew 
jirrikjedu li l-kontratturi parteċipanti 
jagħtu, liċenzji mhux esklużivi lil partijiet 
terzi biex jisfruttaw ir-riżultati taħt 
kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli 
mingħajr ebda dritt ta’ subliċenzjar. Jekk 
kuntrattur jonqos milli jisfrutta 
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kummerċjalment ir-riżultati matul 
perjodu speċifikat wara l-akkwist 
prekummerċjali kif identifikat fil-kuntratt, 
dan għandu jittrasferixxi kwalunkwe 
sjieda tar-riżultati lill-awtoritajiet 
kontraenti.
4. Dispożizzjonijiet speċifiċi fir-rigward 
tas-sjieda, id-drittijiet ta’ aċċess u l-
liċenzjar jistgħu jiġu stabbiliti fil-kuntratti 
fir-rigward tal-proċeduri ta' akkwist 
pubbliku ta’ soluzzjonijiet innovattivi biex 
jiġi żgurat l-użu massimu tar-riżultati u 
biex jiġi evitat kull żvantaġġ inġust.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċaqlaq hawn mill-Artikoli 35 u 49. Il-proċeduri ta' akkwist għandhom jitwettqu biss mill-
Kummissjoni b'mod konġunt mal-Istati Membri u l-awtoritajiet kontraenti mill-Istati Membri, 
biex jiġu żgurati l-identifikazzjoni u l-akkwist ta' domanda pubblika reali mill-awtoritajiet 
kontraenti.

Emenda 104
Proposta għal regolament
Artikolu 49c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49c
Strumenti Finanzjarji

1. L-istrumenti finanzjarji jistgħu jieħdu 
kwalunkwe waħda mill-forom msemmija 
[fit-Titolu VIII] tar-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [ir-Regolament Finanzjarju] 
u għandhom jiġu implimentati 
f'konformità miegħu, u jistgħu jiġu 
kkombinati ma’ għotjiet iffinanzjati taħt 
il-baġit tal-Unjoni, inkluż taħt il-
programm Orizzont 2020.
2. Għandu jiġi pprovdut mill-Bank 
Ewropew ta' Investiment jew programmi 
oħra tal-Unjoni ammont ta' finanzjament 
ekwivalenti li jikkorrispondi għall-
finanzjament provdut taħt l-istrumenti 
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finanzjarji tar-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [Orizzont 2020].
3. F'konformità mal-Artikolu [18(2)] tar-
Regolament (UE) Nru XX/XX [ir-
Regolament Finanzjarju], id-dħul u r-
ripagamenti ġġenerati mill-istrument 
finanzjarju stabbilit permezz tar-
Regolament (UE) Nru XX/XX [Orizzont 
2020] għandhom jiġu assenjati għal dak l-
istrument finanzjarju.
4. Id-dħul u r-ripagamenti ġġenerati mill-
Faċilità ta' Finanzjament għall-
Kondiviżjoni tar-Riskji stabbilita skont id-
Deċiżjoni 1982/2006/KE u l-parti tal-
istadju bikri tal-Faċilità għall-SMEs 
Innovattivi u b'Rata Għolja ta' Tkabbir 
(GIF1) stabbilita skont id-Deċiżjoni 
Nru 1639/2006/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill, għandhom jiġu 
assenjati lill-istrumenti finanzjarji 
suċċessivi taħt ir-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [Orizzont 2020].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċċaqlaq hawn mill-Artikolu 36. Żdied il-paragrafu 2 biex jirdoppja l-effett ta' influwenza tal-
istrumenti finanzjarji taħt il-programm ORIZZONT 2020 u hu mmirat biex jixbaħ l-istruttura 
ta' finanzjament tal-Faċilità ta' Finanzjament għall-Kondiviżjoni tar-Riskji meta l-fondi mill-
KE kellhom ikunu korrisposti minn ammont ekwivalenti ta' finanzjament mill-BEI. Jidher li hu 
kruċjali li tinżamm din l-istruttura biex jinkiseb l-effett mixtieq ta' influwenza tal-istrumenti 
finanzjarji.

Emenda 105
Proposta għal regolament
Artikolu 49d(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49d
Sħubijiet bejn is-settur pubbliku u dak 

privat
1. F'konformità mal-Artikolu 19 tar-
Regolament (UE) Nru XX/XX 
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[Orizzont 2020], il-programm 
Orizzont 2020 jista' jiġi implimentat 
permezz ta' sħubijiet bejn is-settur 
pubbliku u dak privat, sakemm is-sħab 
kollha kkonċernati jimpenjaw ruħhom li 
jappoġġaw l-iżvilupp u l-implimentazzjoni 
tal-programm Orizzont 2020.
2. Is-sħubijiet bejn is-settur pubbliku u 
dak privat għandhom jiġu identifikati 
b'mod miftuħ u trasparenti abbażi tal-
valutazzjoni tal-esperti indipendenti 
f'konformità mal-Artikolu 37 ta' dan ir-
Regolament. Din il-valutazzjoni għandha 
tkun ibbażata fuq dawn il-kriterji kollha:
(a) il-valur miżjud tal-azzjoni fil-livell tal-
Unjoni;
(b) l-iskala tal-impatt fuq il-kompetittività 
industrijali, it-tkabbir sostenibbli u l-
kwistjonijiet soċjoekonomiċi;
3. Il-Kummissjoni tista' tafda kompiti ta' 
implimentazzjoni baġitarja lil sħubijiet 
bejn is-settur pubbliku u dak privat, 
sakemm il-kriterji li ġejjin ikunu sodisfatti 
u stabbiliti fi ftehim kuntrattwali:
(a) l-impenn fit-tul tas-sħab kollha abbażi 
ta' viżjoni kondiviża u objettivi definiti 
b’mod ċar;
(b) l-iskala tar-riżorsi involuti, u l-abbiltà 
li tintuża l-influwenza biex jinkisbu 
investimenti addizzjonali fir-riċerka u l-
innovazzjoni;
(c) definizzjoni ċara tar-rwoli għal kull 
wieħed mis-sħab u indikaturi 
fundamentali miftiehma tal-prestazzjoni 
matul il-perijodu magħżul.
4. Ir-regoli għall-parteċipazzjoni u d-
disseminazzjoni tas-sħubijiet bejn is-settur 
pubbliku u dak privat li jkunu nħolqu u 
ġew iffinanzjati taħt il-programm 
Orizzont 2020 għandhom jikkonformaw 
kompletament mar-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [ir-Regolament Finanzjarju], 
kif ukoll mar-regoli stabbiliti f'dan ir-
Regolament, ħlief fejn jirrikjedu mod 
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ieħor il-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom.
Ir-regoli dwar is-sħubijiet bejn is-settur 
pubbliku u dak privat jistgħu jiddevjaw 
mir-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni 
sakemm l-atti li jistabilixxu dawn il-korpi 
f'konformità mal-Artikolu 1a(2) tar-
Regolamenti tal-Persunal ma jipprevedux 
applikazzjoni tar-Regolamenti tal-
Persunal.
5. Devjazzjonijiet mir-regoli msemmija fil-
paragrafu 2 u r-raġunijiet speċifiċi għat-
tali devjazzjonijiet għandhom jiġu 
kkomunikati lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill f'dokument ta' ħidma kull 
sena. Id-dokument ta' ħidma għandu 
wkoll jelenka l-progress lejn it-twettiq tal-
għan li għalih ikunu twaqqfu l-entitajiet 
individwali, u r-relevanza tad-
devjazzjonijiet msemmija qabel għall-
progress miksub.
6. L-involviment tal-Unjoni f'dawk is-
sħubijiet jista’ jkun f'waħda mill-forom li 
ġejjin:
(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-
Unjoni għall-intrapriżi konġunti stabbiliti 
abbażi tal-Artikolu 187 TFUE taħt is-
Seba’ Programm Kwadru, soġġett għall-
emenda tal-atti bażiċi tagħhom; għas-
sħubijiet ġodda bejn is-settur pubbliku u 
dak privat stabbiliti abbażi tal-
Artikolu 187 TFUE; u għall-korpi ta’ 
finanzjament l-oħra imsemmijin fl-
Artikolu [55(1)(b)(v) jew (vii)] tar-
Regolament (UE) Nru XX/XX [ir-
Regolament Finanzjarju]. Din il-forma 
ta’ sħubijiet għandha tiġi implimentata 
biss fejn l-ambitu tal-objettivi insegwiti u 
l-iskala tar-riżorsi meħtieġa 
jiġġustifikawha;
(b) id-dħul fi ftehim kuntrattwali bejn is-
sħab msemmija fil-paragrafu 1, li 
jispeċifika l-objettivi tas-sħubija, l-impenji 
rispettivi tas-sħab, l-indikaturi 
fundamentali tal-prestazzjoni, u l-eżiti li 
għandhom jitwasslu, inkluż l-
identifikazzjoni tal-attivitajiet ta' riċerka u 
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innovazzjoni li jirrikjedu appoġġ mill-
programm Orizzont 2020.

Or. en

(Ara l-formulazzjoni tal-AM 241 (Artikolu 196b+c) tal-PE għar-Regolament Finanzjarju, li 
attwalment hu soġġett għat-trilogu. Ara l-Artikolu 19 tar-Regolament ORIZZONT 2020)

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċarezza u konsistenza legali, il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni 
stabbiliti fl-Artikolu 19 tar-Regolament dwar il-programm Orizzont 2020 ġew 
ikkomplementati minn Artikolu korrispondenti fir-Regoli dwar il-Parteċipazzjoni.

Emenda 106
Proposta għal regolament
Artikolu 49e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49e
Sħubijijiet bejn entitajiet pubbliċi

1. Ir-regoli stabbiliti f'dan ir-Regolament 
għandhom japplikaw ukoll għas-sħubijiet 
bejn entitajiet pubbliċi kif imsemmi fl-
Artikolu [20] tar-Regolament (UE) 
Nru XX/XX [Orizzont 2020].
2. Is-sħubijijiet bejn entitajiet pubbliċi 
ffinanzjati permezz tal-istrument ERA-
NET jistgħu jkunu eliġibbli għall-
kofinanzjament taħt il-programm 
Orizzont 2020, sakemm jitwettqu l-
kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) livell sinifikattiv ta' impenji finanzjarji 
preċedenti mill-entitajiet parteċipanti 
għas-sejħiet u l-azzjonijiet konġunti;
(b) regoli u modalitajiet ta' 
implimentazzjoni armonizzati tas-sejħiet u 
l-azzjonijiet konġunti.
Is-sħubijijiet bejn entitajiet pubbliċi 
jistgħu jiġu appoġġati fi ħdan jew tul il-
prijoritajiet stipulati fl-Artikolu 5(2), 
b’mod partikolari permezz ta’:
3. L-Inizjattivi ta' Programmar Konġunt 
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f'konformità mal-Artikolu 185 TFUE 
jistgħu jkunu eliġibbli għal 
kofinanzjament taħt il-programm 
Orizzont 2020, sakemm jitwettqu l-
kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) ħtieġa eżistenti għal struttura ta' 
implimentazzjoni ddedikata bbażata fuq l-
Artikolu 185 TFUE;
(b) livell għoli ta' impenn mill-pajjiżi 
parteċipanti lejn l-integrazzjoni fil-livelli 
xjentifiċi, maniġerjali u finanzjarji;
(c) il-valur miżjud tal-azzjoni fil-livell tal-
Unjoni;
(d) il-massa kritika fir-rigward tad-daqs u 
l-għadd ta’ programmi involuti, kemm l-
attivitajiet ikunu jixbħu lil xulxin, u s-
sehem ta’ riċerka rilevanti li jkopru;
4. Il-Kummissjoni tista' tafda kompiti ta' 
implimentazzjoni baġitarja lil Inizjattiva 
ta' Programmar Konġunt, sakemm il-
kriterji li ġejjin ikunu sodisfatti u 
stabbiliti fi ftehim kuntrattwali:
(a) definizzjoni ċara tal-objettiv li se jiġi 
insegwit u r-rilevanza tiegħu għall-
objettivi tal-programm Orizzont 2020 u l-
objettivi aktar estensivi tal-politika tal-
Unjoni;
(b) impenji finanzjarji ċari tal-pajjiżi 
parteċipanti, inklużi impenji preċedenti 
biex jiġu ragruppati l-investimenti 
nazzjonali u/jew reġjonali għar-riċerka u 
l-innovazzjoni transnazzjonali;

Or. en

(Ara l-Artikolu 20 tar-Regolament Orizzont 2020)

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' ċarezza u konsistenza legali, il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni 
stabbiliti fl-Artikolu 20 tar-Regolament dwar il-programm Orizzont 2020 ġew 
ikkomplementati minn Artikolu korrispondenti fir-Regoli dwar il-Parteċipazzjoni.
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Emenda 107
Proposta għal regolament
Article 49f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49f
Strument għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs 

medju
1. L-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju biss 
jistgħu japplikaw għall-istrument 
iddedikat għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju msemmi fl-Artikolu [18] tar-
Regolament (UE) Nru XX/XX 
[Orizzont 2020].
2. Sejħiet għall-proposti taħt l-istrumenti 
għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju 
għandhom ikunu sejħiet miftuħa li kemm 
jista' jkun jieħdu approċċ minn isfel għal 
fuq lejn is-suġġett. Tista' tapplika 
proċedura ta' valutazzjoni semplifikata 
fuq żewġ stadji, jekk dan jiġi ddikjarat fil-
programm ta' ħidma, sakemm ma jkun 
involut l-ebda titwil tal-perjodu ta' 
valutazzjoni globali.
3. F'konformità mal-Artikolu 17a, "iż-
żmien sa meta jiġi ffirmat il-kuntratt" taħt 
l-istrument għall-intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju ma jistax jaqbeż is-sitt xhur.
3. F'konformità ma' dan ir-Regolament, 
il-ftehim ta' għotja konkluż taħt l-
istrument għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju jista' jistabbilixxi dispożizzjonijiet 
speċifiċi, b'mod partikulari dwar is-
subkuntrattar, is-sjieda, id-drittijiet ta' 
aċċess, l-isfruttament u d-disseminazzjoni 
tar-riżultati.
4. Meta jkun hemm bżonn ta' reviżjoni 
tal-ftehim tal-għotja konkluż taħt l-
istrument għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju waqt l-implimentazzjoni ta' azzjoni, 
b'mod partikulari fir-rigward ta' bidliet 
fil-kompożizzjonijiet tal-konsorzju, 
għandha tapplika proċedura ta' reviżjoni 
ssemplifikata.
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5. Il-Kummissjoni għandha tiżgura 
biżżejjed elementi komplementarji bejn l-
istrument għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju taħt il-programm Orizzont 2020 u 
l-Istrumenti Finanzjarji taħt il-programmi 
Orizzont 2020 u COSME, kif ukoll l-
iskemi u l-istrumenti stabbiliti b'mod 
konġunt mal-Istati Membri, bħall-
programm konġunt Eurostars.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Barra minn hekk, anness iddedikat għar-Regolament Orizzont 2020 għandu jagħti 
spjegazzjoni aktar dettaljata dwar il-funzjonament tal-istrumenti u l-iskemi ta' finanzjament 
iddedikati kollha previsti taħt il-programm ORIZZONT 2020, inkluż l-istrument għall-
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju. L-iskema ta' "vawċers għall-innovazzjoni" kif titwettaq 
attwalment f'xi żewġ Stati Membri tista' tiġi introdotta bħala skema ġdida ta' għotja taħt l-
istrument għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju.

Emenda 108
Proposta għal regolament
Artikolu 49g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49g
Dispożizzjonijiet speċifiċi oħra

1. Fil-każ ta’ azzjonijiet li jinvolvu 
attivitajiet relatati mas-sigurtà, il-ftehim 
ta' għotja jista' jistabbilixxi 
dispożizzjonijiet speċifiċi, b’mod 
partikolari dwar bidliet fil-kompożizzjoni 
tal-konsorzju, informazzjoni kklassifikata, 
sfruttament, disseminazzjoni, 
trasferimenti u liċenzji tar-riżultati.
2. Fil-każ ta’ azzjonijiet għall-appoġġ ta' 
infrastrutturi ta’ riċerka eżistenti jew 
ġodda, il-ftehim ta' għotja jista’ 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi 
rigward l-użu tal-infrastruttura.
3. Fil-każ ta’ azzjonijiet ta' riċerka fil-
fruntieri tal-għarfien min-naħa tal-KER, 
il-ftehim ta' għotja jista' jistabbilixxi 
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dispożizzjonijiet speċifiċi, b’mod 
partikolari dwar drittijiet ta’ aċċess, 
portabilità u disseminazzjoni, fir-rigward 
ta’ parteċipanti, riċerkaturi u kull parti 
kkonċernata mill-azzjoni.
4. Fil-każ ta’ azzjonijiet ta’ taħriġ u ta’ 
mobilità, il-ftehim ta' għotja jista' 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi 
dwar impenji fir-rigward tar-riċerkaturi li 
jibbenefikaw mill-azzjoni, sjieda, drittjiet 
ta’ aċċess u portabilità.
5. Fil-każ ta’ azzjonijiet ta’ koordinament 
u ta’ appoġġ, il-ftehim ta' għotja jista’ 
jistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi, 
b’mod partikolari dwar sjieda, drittijiet ta’ 
aċċess, sfruttament u disseminazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-infrastrutturi ta' riċerka b'mod partikulari, id-dispożizzjonijiet speċifiċi 
għandhom anke, jekk ikun hemm bżonn, ikopru aspetti oħra tal-użu tal-infrastrutturi, mhux 
biss id-dispożizzjonijiet għall-utenti.
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NOTA SPJEGATTIVA

Daħla 
Ir-Rapporteur ġeneralment jilqa' l-proposta tal-Kumissjoni dwar "Ir-Regoli għall-
Parteċipazzjoni u d-Disseminazzjoni tar-Riżultati fil-programm ORIZZONT 2020" (minn 
hawn "ir-Regoli") bħala pass importanti 'l quddiem. Hu jfaħħar l-aspetti li ġejjin bħala ferm 
aktar importanti:

 Aċċettazzjoni aktar estensiva tal-prattiki tas-soltu tal-benefiċjarji fir-rigward tal-
kontabilità; 

 Sett uniku ta' regoli li japplika għall-finanzjament tal-azzjonijiet kollha mwettqa mill-
parteċipanti taħt il-programm Orizzont 2020;

 Anqas rekwiżiti fir-rigward tas-sistemi għar-reġistrazzjoni tal-ħin; 

 L-inklużjoni tal-VAT fid-definizzjoni tal-ispejjeż eliġibbli;   

Madankollu, ir-Rapporteur jaħseb li xi bidliet mixtieqa inklużi mill-Kummissjoni għadhom 
ifformulati b'mod wisq vag fil-proposta, waqt li bidliet oħra jidhru li huma każi ta' 
semplifikazzjoni żejda u/jew m'għandhomx l-approvazzjoni ġenerali tal-komunità ta' riċerka u 
innovazzjoni. B'mod partikulari, ir-Rapporteur jikkritika d-dettalji li ġejjin:

 L-ebda possibilità li jintalab rimborż tal-ispejjeż indiretti abbażi tal-ispejjeż effettivi;

 Rata ta' finanzjament unika li ma tqisx l-istrutturi speċifiċi tal-ispejjeż tal-parteċipanti 
differenti, biex b'hekk twassal għal finanzjament ineffiċjenti u sproporzjonat 
(speċjalment fl-attivitajiet qrib it-tqegħid fis-suq) u livell medju akbar ta' rimborż għal 
kull proġett meta mqabbel mas-7PK;

 L-aċċettazzjoni mhux assertiva u limitata tal-prattiki ta' kontabilità tas-soltu tal-
benefiċjarji;

 L-eżistenza ta' klawżola ġenerali li toffri l-possibilità li dak li jkun jaħrab mis-sett 
uniku ta' regoli li japplika għal kull tip ta' korp ta' finanzjament; 

 Il-flessibilità estensiva tar-regoli proposti, li tħalli wisq deċiżjonijiet importanti ħafna 
fil-livell tal-programm ta' ħidma;

 L-ebda titjib sostanzjali fit-tqassir tal-medja taż-"żmien għall-għotja";

L-emendi proposti mir-Rapporteur huma mmirati biex jintensifikaw id-dibattitu 
interistituzzjonali dwar ir-Regoli u biex iqanqlu konsultazzjonijiet aktar dettaljati fi ħdan il-
komunità ta' riċerka u innovazzjoni. 

Ir-Rapporteur jixtieq jenfasizza għal darb'oħra 
li biex jinkisbu l-objettivi li l-Parlament 
stabbilixxa f'rapporti preċedenti u biex jinqeda 
l-interess tal-komunità ta' riċerka u 
innovazzjoni, ir-Regoli jridu jolqtu bilanċ
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sensibbli bejn erba' prinċipju kruċjali: is-semplifikazzjoni, ir-responsabilità, il-flessibilità u l-
affidabilità. L-implimentazzjoni b'suċċess tal-programm Orizzont 2020 se tiddependi fil-biċċa 
l-kbira tagħha fuq l-ilħuq u l-ibbilanċjar ta' dawn il-prinċipji.

L-impatt potenzjali tal-proposta attwali tal-Kummissjoni
Saru mudelli ta' kalkoli1 li jqabblu l-livell medju tal-kontribuzzjoni tal-UE għal kull azzjoni 
bejn is-7PK u l-programm Orizzont 2020, għall-kategoriji differenti ta' parteċipanti. Skont 
dawn il-kalkoli, il-mudell propost 100/20 iżid il-livell medju ta' rimborż għall-parteċipanti 
mill-industrija (+ 46.8 %) u għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (+ 7.7 %), waqt li jħalli lill-
organizzazzjonijiet għar-riċerka mingħajr skop ta' qligħ (- 0.5 %) u lill-universitajiet (- 0.9%) 
b'livell ta' finanzjament kemm kemm anqas. L-applikazzjoni tal-mudell 100/20 mistennija li 
twassal għal żieda globali ta' 7.2 % tal-kontribuzzjoni totali tal-UE għal kull proġett, bl-
ammont żejjed prinċipalment sejjer għand parteċipanti mill-industrija. 

Jekk tingħata rata fissa ta' 20 % bħala l-unika għażla għar-rimborż tal-ispejjeż indiretti, din 
tqiegħed lill-parteċipanti b'faċilitajiet ta' riċerka tal-ogħla livell u għaljin fi żvantaġġ strutturali 
meta mqabbla mas-7PK. Din ma taffetwax biss lil ħafna ċentri ta' riċerka u kumpaniji privati, 
imma anke għadd ta' universitajiet li tul diversi snin għamlu sforzi konsiderevoli biex jaqilbu 
għal sistema ta' kontabilità li tqis l-ispejjeż kollha. Uħud minn dawn il-protagonisti jistgħu 
jiġu skoraġġuti milli jieħdu sehem fil-proġetti tal-programm Orizzont 2020, speċjalment fir-
rigward ta' attivitajiet qrib it-tqegħid fis-suq fejn ikun japplika l-mudell 70/20 u jitħallew 
b'livell ta' finanzjament saħansitra anqas. 

Fattur kruċjali ieħor li hemm bżonn jiġi vvalutat għall-effetti potenzjalment negattivi tiegħu 
fuq l-implimentazzjoni tal-objettivi tal-proġett ORIZZONT 2020 hu s-separazzjoni prevista 
bejn is-sejħiet għall-proġett fir-rigward tar-riċerka u l-iżvilupp u s-sejħiet għal proġetti fir-
rigward ta' attivitajiet qrib it-tqegħid fis-suq. Minħabba r-regola ġenerali li tkun tapplika rata 
ta' rimborż waħda għal kull proġett – fil-proġetti qrib it-tqegħid fis-suq, għalkemm jistgħu 
jinkludu attivitajiet ta' riċerka, din ir-rata madankollu tkun ta' 70/20 għall-attivitajiet kollha –
iċ-ċentri ta' riċerka u l-universitajiet se jiġu kkonfrontati b'livelli ta' finanzjament sfavorevoli 
meta jwettqu attivitajiet ta' riċerka f'proġetti qrib it-tqegħid fis-suq. Dawn il-persuni interessati 
x'aktarx jirtiraw parzjalment mit-tali proġetti, u potenzjalment ikomplu jħaffru biex ikabbru l-
gandott bejn ir-riċerku u l-innovazzjoni, ixekklu l-integrazzjoni tat-trijangolu tal-għarfien u 
jdewmu ċ-ċiklu ta' innovazzjoni

Limiti baġitarji u implikazzjonijiet ekonomiċi
Jekk wieħed iqis li l-programm Orizzont 2020 hu intenzjonat biex jikseb bidla ewlenija lejn 
aktar innovazzjoni fl-Ewropa, hu improbabbli li żieda baġitarja li bilkemm laħqet is-6.19 % se 
tipprovdi riżultati sostenibbli. Ir-Rapporteur għalhekk qed jerġa' jisħaq fuq it-talba tal-
Parlament li jiġu allokati 100 biljuni għall-programm Orizzont 2020. 

F'dan ir-rigward, l-impatt tar-Regoli, u b'mod partikulari d-disinn eventwali tas-sistema tar-
rati ta' rimborż, ma jistgħux jiġu sottovalutati f'dak li għandu x'jaqsam mal-implimentazzjoni 

                                               
1 Dokument informali tal-Kummissjoni "Horizon 2020 - Simplification of funding rules: Single reimbursement 
rate for all participants and activities and single flat rate for indirect costs", 19.4.2012.
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baġitarja tal-programm Orizzont 2020. Ir-Rapporteur jisħaq fuq it-tħassib tiegħu li jekk ir-rati 
ta' rimborż jiġu stabbiliti f'livell għoli wisq, dan jista' jrażżan b'mod konsiderevoli l-għadd ta' 
proġetti li jista' jiġi ffinanzjat taħt il-programm Orizzont 2020, biex b'hekk jitnaqqas ukoll l-
impatt globali tal-programm u potenzjalment ixekkel l-implimentazzjoni tal-Inizjattiva 
Emblematika "Unjoni ta' Innovazzjoni" u l-istrateġija "Ewropa 2020".

Din il-kwistjoni tista' ssir saħansitra aktar importanti, peress li l-eżitu tan-negozjati dwar il-
Qafas Finanzjarju Multiannwali li jmiss jista' jħalli l-programm Orizzont 2020 b'pakkett 
finanzjarju saħansitra iżgħar minn dak li qed jiġi attwalment propost mill-Kummissjoni. 

Filwaqt li jantiċipa li l-baġit għall-programm Orizzont 2020 se jkun potenzjalment limitat, ir-
Rapporteur qed jimmira li jżomm il-livell medju ta' kontribuzzjoni tal-UE għal kull proġett li 
ngħata fis-7PK, biex b'hekk jiġi żgurat li l-għadd totali ta' proġetti ma jkollux jitnaqqas 
minħabba finanzjament sproporzjonat u ineffiċjenti tal-proġetti.

Mill-prospettiva ekonomika, il-finanzjament tal-attivitajiet qrib it-tqegħid fis-suq jeħtieġ
isegwi kunċett iddefinit b'mod ċar. Ir-Rapporteur jisħaq fuq il-fatt li l-finanzjament tal-Unjoni 
fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni għandu jimmira li jkollu effett ta' influwenza sostanzjali 
biex iqanqal l-investiment privat. Il-finanzjament tal-Unjoni għandu jkun proporzjonat u ma 
jridx iwassal għal distorsjonijiet fis-suq. 

Sett issemplifikat ta' rati għar-rimborż li jippermetti finanzjament bla intoppi taċ-ċiklu sħiħ
ta' innovazzjoni 
Wara li qies l-istimi msemmijin qabel tal-effetti potenzjali tar-Regoli proposti, kif ukoll it-
tħassib baġitarju, ir-Rapporteur iddeċieda li jippreżenta sett alternattiv ta' rati ta' rimborż. Dan 
is-sett ta' rati ikopri l-bżonnijiet speċifiċi ta' parteċipanti differenti u jfittex li jsib bilanċ aħjar 
bejn semplifikazzjoni xierqa u politika aktar effiċjenti u responsabbli fir-rigward tal-
finanzjament tar-riċerka u l-innovazzjoni.

L-ewwel nett, ir-Rapporteur qed jipproponi li terġa' tiddaħħal għażla għar-rimborż tal-ispejjeż 
indiretti reali għal kull tip ta' parteċipant, abbażi tal-prattiki tas-soltu tagħhom fir-rigward tal-
kontabilità. Dan ta' min jirrikmandah għal diversi raġunijiet – il-kontinwità, is-
semplifikazzjoni, is-sostenibilità tal-politika tal-Unjoni dwar il-finanzjament tar-riċerka, l-
iżvilupp u l-innovazzjoni, il-ġbid ta' parteċipanti eċċellenti. Madankollu, peress li jekk din l-
għażla terġa' tiddaħħal, twassal għal żieda saħansitra ogħla tal-kontribuzzjoni totali tal-UE 
għal kull proġett, (+ 9.2 %)1, ir-Rapporteur iqis li hemm bżonn dejjem aktar ta' sett alternattiv 
ta' rati ta' rimborż. 

Ir-Rapporteur għaldaqstant qed jipproponi li jiddifferenzja r-rata ta' rimborż mhux biss skont 
it-tip ta' attività (ta' riċerka u żvilupp / qrib it-tqegħid fis-suq) kif previst attwalment, imma 
anke skont il-metodu għall-kalkolu tal-ispejjeż (spejjeż diretti + rata fissa/  spejjeż sħaħ) u t-
tip ta' parteċipant (universitajiet / ċentri ta' riċerka, oħrajn / intrapriżi żgħar u ta' daqs medju / 
industrija). Ir-Rapporteur jemmen li din id-differenzjazzjoni tippermetti approċċ għall-

                                               
1 Dokument informali tal-Kummissjoni “Horizon 2020: clarifications on some aspects of the Rules for 
Participation and Dissemination”, 29.5.2012.
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finanzjament imfassal b'mod aktar speċifiku lejn il-parteċipanti u għalhekk tippermetti 
implimentazzjoni bla intoppi ta' finanzjament għall-innovazzjoni, biex b'hekk isir aktar faċli li 
l-attivitajiet ta' riċerka u dawk qrib it-tqegħid fis-suq jiġu magħquda fi proġett wieħed u jiġi 
integrat t-trijangolu tal-għarfien. 

Ir-Rapporteur jixtieq jenfasizza li l-finanzjament għall-innovazzjoni għadu "kaxxa magħluqa" 
fil-baġit peress li għadha ma ngħatat l-ebda indikazzjoni tas-sehem tal-proġetti qrib it-tqegħid 
fis-suq fil-baġit tal-programm Orizzont 2020. Wara li kkunsidra li hemm tendenza li l-
attivitajiet qrib it-tqegħid fis-suq bħad-dimostrazzjoni, l-ittestjar u l-ippilotar ikunu aktar 
għaljin mill-proġetti ta' riċerka u żvilupp, ir-Rapporteur qies li hemm bżonn li r-rata ta' 
rimborż għall-attivitajiet qrib it-tqegħid fis-suq tiġi adattat għal din il-qagħda ta' inċertezza, 
sabiex jiġi evitat tnaqqis maġġuri tal-finanzjament tal-Unjoni għar-riċerka u l-iżvilupp. 

Semplifikazzjoni għall-parteċipanti kollha
F'dawn l-aħħar sentejn, il-Parlament ripetutament stieden lill-Kummissjoni tagħmel qabża 
kbira fis-semplifikazzjoni. Issa qed jaffaċċja proposta fejn xi aspetti jbatu minn 
semplifikazzjoni żejda waqt li oħrajn ma tqisux biżżejjed. Ir-Rapporteur għaldaqstant qed 
jipproponi għadd ta' miżuri ta' semplifikazzjoni li l-Parlament ressaq f'rapporti preċedenti.  

Il-proposta l-aktar importanti li qed jagħmel ir-Rapporteur hi għal estensjoni ulterjuri tal-
aċċettazzjoni tal-prattiki tas-soltu tal-benefiċjarji fir-rigward tal-kontabilità, peress li hu 
konvint li b'hekk jista' jkun hemm tnaqqis ta' vera tal-piż amministrattiv u r-riskju ta' żball 
għall-parteċipanti kollha. 

Apparti r-rikonoxximent tal-prattiki tas-soltu tal-benefiċjarji fir-rigward tal-kontabilità, ir-
Rapporteur jemmen li sett ċar, uniku ta' regoli komuni hu pedament ieħor li fuqu tista' tissejjes 
is-semplifikazzjoni fil-programm Orizzont 2020 u għalhekk jitlob li dan il-ħsieb jitwettaq bir-
reqqa. Jiddubita li, jekk ikun hemm ammont kbir ta' flessibilità waqt il-proċess ta' 
implimentazzjoni, dan se jwassal għal aktar semplifikazzjoni; anzi pjuttost bil-kontra. Waqt li 
hemm bżonn ta' flessibilità għal xi korpi ta' finanzjament, il-maġġoranza tal-parteċipanti 
tibbenefika minn sett ċar ta' regoli affidabbli. L-introduzzjoni mill-ġdid ta' mudell ta' ftehim 
ta' għotja bħal punt ta' referenza standard għall-ftehimiet ta' għotja kollha, l-iċċarar ta' għadd 
ta' definizzjonijiet u dispożizzjonijiet u l-inklużjoni ta' Titolu ġdid "Dispożizzjonijiet 
Speċifiċi" li jinkludi artikoli ddedikati dwar il-premijiet, il-proċeduri ta' akkwist, l-istrumenti 
finanzjarji, l-istrument għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, is-sħubijiet bejn is-settur 
pubbliku u dak privat u s-sħubijiet bejn entitajiet pubbliċi, huma proposti li huma mmirati lejn 
it-tisħiħ tal-ħsieb ta' "sett uniku ta' regoli".  

Barra minn hekk, ir-Rapporteur jixtieq jara li l-programm Orizzont 2020 isir aktar aċċessibbli 
għall-applikanti ġodda u bla esperjenza. Il-ħolqien ta' portal ta' dħul wieħed u faċli biex 
jintuża, li jgħaqqad il-"pjanijiet ta' ħidma" tal-korpi ta' finanzjament fil-"programmi ta' ħidma" 
tal-Kummissjoni, kif ukoll gwida spjegattiva għall-proċess tal-għażla jidher li huma proposti 
utli għal dan il-għan.

Nindirizza l-ħtiġijiet reali tal-industrija
Ir-Rapporteur jibża li l-livell miżjud tar-rimborż għall-parteċipanti mill-industrija, kif propost 
attwalment mill-Kummissjoni, jista' jservi bħal kumpens finanzjarju għan-nuqqasijiet tal-
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programm li ma ġew indirizzati mod ieħor, biex b'hekk ikun hemm biss żieda kożmetika tas-
sehem tal-industrija mill-baġit globali tal-programm Orizzont 2020 waqt li ma jiżdidx 
effettivament l-għadd ta' parteċipanti mill-industrija fil-proġetti. 

Ir-Rapporteur għalhekk bi ħsiebu jindirizza l-ħtiġijiet ta' vera tal-parteċipanti mill-industrija. 
L-aktar miżura kruċjali f'dan ir-rigward hi l-iffissar ta' limitu espliċitu ta' sitt xhur għaż-
"żmien sal-għotja". Iż-żmien isir fattur dejjem aktar importanti ġaladarba l-programm 
Orizzont 2020 hu mmirat biex irawwem l-innovazzjoni. Dan hu partikolarment veru għall-
kumpaniji u l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju innovattivi ħafna. Anke "żmien sal-għotja" 
aktar qasir hu prekundizzjoni biex jiġu attratti sħab ta' riċerka eċċellenti mid-dinja kollha –
peress li l-internazzjonalizzjoni hi fattur ieħor li jista' jiġbed parteċipanti mill-industrija.

Barra minn hekk, ir-Rapporteur jaħseb li l-inklużjoni ta' artikoli ddedikati dwar l-istrument 
għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, kif ukoll l-istrumenti finanzjarji, għamel il-
funzjonament ta' dawn l-istrumenti aktar ċar.

L-iċċarar ta' ċerti aspetti rigward id-drittijiet tal-proprjetà intelletwali, id-disseminazzjoni 
addizzjonali u l-obbligi ta' sfruttament, kif ukoll il-kunċett ta' "aċċess liberu" għandu jipprovdi 
lill-kumpaniji b'fehim aħjar ta' kif se jitħarsu l-interessi kummerċjali tagħhom meta jkunu qed 
jieħdu sehem fil-programm Orizzont 2020. 

Fl-aħħar, għalkemm mhux l-inqas importanti, ir-Rapporteur ippropona diversi emendi biex 
jenfasizza l-possibilitajiet ta' kofinanzjament u l-użu magħqud tal-istrumenti tal-programm 
Orizzont 2020 għall-finanzjament ta' proġetti, waqt li jippermettu wkoll finanzjament 
kumulattiv, biex b'hekk jimmira li jkun hemm finanzjament fattibbli għall-proġetti ta' 
dimostrazzjoni fuq skala kbira b'mod partikulari.


